Пазари ▶ 14

Свитото
потребление
удари и пазара
на вино

Четвъртък

16 юни 2011, брой 112 (5172)

Тема на деня ▶ 4-5

Истински проблеми с фалшивия износ
Фиктивният износ ощетява
държавата с над 1 млрд. лв.
Отделните институции обаче
си прехвърлят топката за
отговорността

USD/BGN: 1.36848

EUR/USD: 1.42920

Sofix: 412.77

BG40: 126.49

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+1.09%

-1.08%

-0.41%

+0.14%

цена 1.50 лева

Шистовата
мода
стигна
до
България
След месеци протакане правителството одобри договора с компанията Chevron, която ще търси шистов газ
до Нови пазар. Американският петролен гигант ще плати за това 50 млн. EUR, от които 30 млн. са „бонус“ за
държавата. Това е поредната крачка към алтернативни неруски източници на газ ▶ 11
Новини ▶ 6

Новини ▶ 9

Компании ▶ 12-13

Чуждите
инвестиции
продължават
да намаляват
и през април

Кабинетът
обеща първи
ефекти от
е-правителството
през 2013 г.

Накъде
след
БАКБ

Неуспелите кандидаткупувачи насочват
заделения за целта на
придобиване ресурс към
други финансови проекти
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2 редакционна

Мнения

Печеливш
Мин Као

Губещ
Силвио Берлускони

Една от водещите компании в производството на навигационни уреди - американската Garmin, водена от съоснователя
си д-р Мин Као, придобива своя германски конкурент Navigon.
Двете страни вече са подписали споразумение, което трябва
да бъде одобрено и от антикартелните органи. Цената не е
оповестена, но според в. Financial Times става дума за около 50
млн. EUR.

Рейтингът на италианския министър-председател се сринал
в последните месеци заради сексскандалите, нестабилното
управление и неспособността на италианското
правителство да извърши необходимите икономически
реформи, пишат италианските медии. Изследване на
обществените нагласи показало само 29% одобрение и вещае
загуба при предсрочни избори.

Коментар

▶ По темата “Дянков:
Има чадър за фирми,
които търгуват със
захар, зърно, горива и
медикаменти”
▶ Ако говорим за сива
икономика, разходете
се из складовете
за търговия със
строителни материали
и проверете колко от
тях издават касови
бележки на клиентите за
продадени строителни
материали. Отговарям
ви предварително
- не повече от 10-15%.
Останалото е сива
икономика, за която
знаят и инспекторите
от НАП, но се правят на
ударени.
~Благоевградчанин

Застраховане ▶ 22-23

t
Тема
на деня ▶ 6-7

Goodbye,
България

Недостиг на пари, по-ниска от
очакваната доходност и ниското качество
на живота карат все повече англичани да
продават имотите си в България

Сряда

Разсроченото плащане на
“Гражданска отговорност”
сви обхвата й до 75%
▶ Борислав Богоев, зам.-председател на КФН, ръководещ управление
“Застрахователен надзор”

USD/BGN: 1.35370

EUR/USD: 1.44480

Sofix: 414.47

BG40: 126.31

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.65%

15 юни 2011, брой 111 (5171)

+0.66%

+0.52%

цена 1.50 лева

-0.24%

Новини ▶ 4

Да, ама не
България и Румъния
очакват решение за
Шенген през септември

BG инвестиции
в чужбина

Възстановяването на инвестициите извън България е показател
за по-доброто развитие на бизнеса тук. Най-честите дестинации
са Сърбия и Румъния ▶ 12-13

илюстрация вихър ласКов

Компании ▶ 11

Агонията на
“Химко” се
удължи поне с
още месец
Компании ▶ 14

Наемна Служба за Охрана

Снимка боби тошев

Акционери
в “ЕМКА”
спечелиха
близо 50%
доходност от
“грешка”

pari.bg Топ 3
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7 БГ инвестиции
в чужбина.
Най-честите
дестинации са
Сърбия и Румъния.
16 юни ще е
ден на траур
за осемте
загинали при
тежката катастрофа
на магистрала “Тракия”
във вторник вечерта.

3

Chevron ще
добива шистов
газ у нас.
Кабинетът
одобри договор с
американския петролен
гигант, който ще
вложи 50 млн. EUR
за пет години в
проучвания.
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Поредно кранче, през
което да изтичат парите на
данъкоплатците, беше отворено с едно от вчерашните
решения на Министерския
съвет. Според него Националната служба за охрана
(НСО), пословично известна с незачитане на Закона
за движение по пътищата,
вече ще може да охранява
срещу заплащане събития
на държавни органи.
Според одобрената от
правителството промяна в
Правилника за устройството
и дейността на службата
НСО ще може да осигурява също лична охрана и
специализиран транспорт
в чужбина на съответния
министър или ръководител на ведомство, отново
срещу заплащане, в което
са калкулирани разходите за
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Вместо да
превръща
НСО
в търговско
дружество,
властта трябва да
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бабаитлък на
охранителите си
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командировка, за автомобили и за наемане на специализирана техника. “Това
ще е възможно в случаи, в
които оценката на средата на
сигурност в посещаваната
страна изисква предприемането на мерки за сигурност
за запазване на живота,
здравето и достойнството на
съответния ръководител”,
уточнява още правителствената пресслужба.
Трудно е да прозрем
смисъла на тази промяна,
щом в досегашния правилник на НСО ясно е заявено,
че тя е “юридическо лице
на бюджетна издръжка и
представлява специализиран
военизиран държавен орган,
подчинен на президента
на Република България”. В
задълженията й също така
винаги е било заложено да

“осигурява лична, постова и техническа охрана,
специализиран транспорт
и пропускателен режим по
месторабота, местоживеене,
пребиваване в страната и в
чужбина”.
Защо се налага на НСО да
се заплаща дейност, която
вече се покрива от бюджета,
вероятно ще остане една от
многобройните загадки на
държавната администрация.
Също не става ясно как комерсиализацията ще спомогне за решаване на основния
проблем на НСО - а именно
многобройните пътни инциденти с нейни коли, за които
неизменно излиза виновен
“обикновеният” човек,
оказал се на пътя на черните
лимузини, които хем трябва
да олицетворяват закона, хем
се оказват над него.
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Ясно е, че този вот не е в
състояние да свали правителството.
Синята коалиция не иска да играе
мача на тройната коалиция

▶ служители на Националната агенция за приходите са
заподозрени в съучастие с организирана престъпна група
за данъчни измами

Съпредседателят на Синята коалиция Мартин Димитров за
предстоящия вот на недоверие, в който сините няма да участват

Гост-коментатор

А Естония
продължава да
прави рекорди...

“Аптеките не са магазини”

▶Някои
фармацевти
разлепиха по
витрините
на аптеките
си плакати,
с които
протестират
срещу
законовите
промени, които
позволяват на
нефармацевти
да продават
в аптеките.
Друга част от
тях обаче ги
подкрепя 

Георги Ангелов
ikonomika.org

Трябват ни
по-добри
условия за
бизнес, по-гъвкав
пазар на труда, подобро образование,
включително висше,
и т.н. Вярно, тези
неща не са толкова
видими, колкото
строителството на
един път. Но имат поголямо значение
Понеже се очаква от мен да говоря често за Естония,
ето че сега имам повод отново да го направя. Страната
отчете поредна вълна от рекордни икономически данни
и вече трудно някой може да си затваря очите за факта,
че реформаторските политики и дисциплината водят до
добри икономически резултати.
През миналата седмица Естония ревизира нагоре данните за икономическия си растеж - той отново е най-висок
в ЕС с темп от над 8.5% в реално изражение. Нещо
повече, износът също расте с астрономически темпове
- последно с 60% на годишна основа. Но и това не е
всичко. Продажбите на дребно се увеличават най-бързо
в ЕС, с цели 9.5% на годишна основа, което показва, че
в резултат на реформите вече и вътрешното потребление
се възстановява.
Спомняме си, Естония беше страна, която както много
други очакваше огромен бюджетен дефицит през 2009-а,
но уникалното е, че не го допусна, а го премахна чрез
строга бюджетна политика. През 2010 г. Естония беше
единствената страна в ЕС, която постигна не просто
балансиран бюджет, а дори малък бюджетен излишък.
Факт е, че страните с големи дефицити фалират
и имат по-големи проблеми (вече една четвърт от
страните в ЕС имат споразумение с МВФ). Обаче факт е
също така, че страните, които премахват бързо дефицита, се справят по-добре. Може да е трудно да се повярва,
но харченето на пари от правителството чрез дефицити
не помага, а пречи. И пречи особено силно в страни от
нашия регион, които и без това нямат добра кредитна
история. Ние самите го усетихме през 2009 и 2010 г.,
когато имахме големи дефицити, но никаква полза от
тях не се усети (но вредата се усети силно).
Разбира се, има и други неща, които е добре да се
поучим от Естония, освен балансирания бюджет. Да не
пропускаме, че Естония се справя добре в класациите
по бизнес среда, икономическа свобода, електронно
правителство, образование. Други важни реформи
също се движат напред без излишни драми (тамошните
синдикати са като нашите, но никой не ги взема толкова
насериозно).
Когато говорим за дългосрочни темпове на растеж, не
е просто важно да се оцелее през кризата и да се запази
доверието на инвеститорите чрез стабилна бюджетна
политика. Важно е също така да има по-голям икономически потенциал. Затова структурните реформи не бива
да се забравят. Трябват ни по-добри условия за бизнес,
по-гъвкав пазар на труда, по-добро образование, включително висше, и т.н. Вярно, тези неща не са толкова
видими, колкото строителството на един път. Но имат
по-голямо значение.
Старши икономист в "Отворено общество"

снимка боби тошев

Ден на траур

Осем загинали - отново заради
пътен инцидент
Повреда, възникнала
по време на движение, е най-вероятната
причина за катастрофата на 23-годишния
автобус
Пореден пътен инцидент,
възникнал по все още неизяснени причини, отне 8
човешки живота. Автобус,
превозващ 31 пътници от
София за Бургас, се преобърна и се подпали на 126
км от столицата. Разликата
с аналогични инциденти от
миналото е, че този път поне
първоначалните проверки
не откриват нарушения от
страна на собствениците
или шофьорите на автобуса.
Това обаче няма да отмени
днешния ден на национален
траур, какъвто в последните
години се обявява предимно
заради пътнотранспортни

произшествия.
На пръв поглед нищо съмнително

Първоначалните проверки
показват, че автобусът марка „Мерцедес” е преминал
технически преглед и има
изрядна документация, въпреки че е бил на 23 години.
Преди седмица дори е минал
профилактика. Алкохолната
проба на шофьора, който има
дългогодишен опит, също е
била отрицателна. В автобуса е имало и втори шофьор
според изискванията за подобни превози. Водачът не е
превишил ограничението за
движение по автомагистрала
- тахографските данни показват, че автобусът се е движил
със 100 км в час.
Има ли нарушения

За една от най-вероятните
причини за инцидента в мо-

В броя четете още

Поправка
В брой 111 от 15 юни е допусната
грешка - в рубриката ”Печеливш”
е публикувана новината за
електроразпределителното
дружество EVN, което първо
сключи договор за изкупуване на
ток с Националната електрическа
компания (досега трите ЕРП
дружества нямаха договори). Като
ръководител обаче е представен
Гюнтер Шуберт. Регионален
мениджър на EVN за България
всъщност е г-н Йорг Золфелнер.
Редакцията се извинява за
допуснатата грешка.

мента се смята пукане на
гума или друга техническа
повреда, която се е случила в
движение. При първоначалната проверка на експерти
е установена счупена греда.
Тепърва обаче ще се работи
за установяване на истинската причина за инцидента.
Автобусът е собственост на
бургаската фирма „Бургас
Тур - 90”, но е преотдаден на
фирма „Ентуртранс”, която
има лиценз за извършване
на вътрешни превози. Двете
фирми са регистрирани на
един и същ адрес в морския
град. Въпреки че има лиценз
за превозите, от февруари тази
година „Енуртранс” е обявена
в несъстоятелност. Управителят й Николай Точев обяви, че
фирмата поема отговорност
за инцидента, но уточни, че
най-вероятната причина е внезапното спукване на една или
две задни гуми.

Eвропари ▶ 20-21
Община Стара
Загора ще усвои
35 млн. EUR
за модернизация
на транспорта си

▶ Йорг Золфелнер

Стандартните
реплики

Както обикновено след
подобни инциденти, реакцията на правителството
се изразява в обещания за
законодателни промени и
закани за проверки на фирмите собственици на превозните средства. Такива
бяха изказани и вчера от
новия транспортен министър Ивайло Московски. Той
обеща детайлни анализи и
законови промени, които
да спрат „безумието” стари
автобуси да продължават да
се движат по пътищата. Съобщено беше и че екипи на
транспортното министерство ще правят комплексни проверки в компанията, извършила превоза, и в
пункта, където е извършен
техническият преглед на
автобуса.
Елина Пулчева
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4 Новини тема на деня

Истински проблеми с фалши
Фиктивният износ ощетява
държавата с над 1 млрд. лв.
Отделните институции обаче
си прехвърлят топката за
отговорността
Измамите с ДДС, в които
най-голям дял има т.нар.
фиктивен износ, беше една от основните причини
за последните рокади в
Националната агенция за
приходите и за предупреждението към нейния
директор Красимир Стефанов. “Това беше причината преди няколко дни да
станат тези първоначални
промени в НАП - не съм
доволен как се работи по
ДДС измамите”, коментира пред в. “Пари” финансовият министър Симеон
Дянков. По думите му източването възлиза на около
20% от приходите от ДДС.
Според Дянков данъчните
не си вършат работата и
фирмите масово използват
фиктивния износ за източване на ДДС. В същото
време обаче НАП само
обработва декларациите,
които се подават от фирмите, и няма право да не
възстанови ДДС. Основната вина за това, че голяма
част от продукцията на
българските компании само по документи пътува в
други страни, е на Агенция
“Митници”.

че фиктивният износ реално е само към трети
страни, защото останалото, което е към страните
от Европейския съюз, са
общностни доставки.
“Когато при нас постъпи
митническа декларация
за пренесена стока, ние
няма как да проверим стоката и да разберем дали
тя действително е била
изнесена”, обясниха от
НАП. Източник на вестника твърди, че от две
години насам митниците
не са подавали нито един
сигнал към МВР за фиктивен износ. А реално
Агенция “Митници” няма
разследващи функции и
единственият начин е да
се подаде сигнал до МВР,
където да се направи разследване.
Според него измамите с
фиктивния износ стават с
участие на служители на
митниците, които са над
средното ниво. Те се договаряли с фирмите и давали нареждания на митничарите просто да пускат
въпросните пратки.

Кой е виновникът

Оказа се, че никой не знае
колко точно са източените
пари от върнат ДДС чрез
фиктивен износ. Според
депутати от ГЕРБ такава
информация трябва да има

Финансовият министър
смъмри директора на
НАП за недобре свършена работа. От приходната
агенция обаче обясниха,

Едни източени
милиарди

в НАП. НАП прехвърля топката към митниците. Предположението
на финансовия министър
е, че фиктивният износ
ощетява държавата с 20%
от приходите от ДДС. В
бюджета за тази година
са заложени 6.480 млрд.
лв. приходи от ДДС. Ако
предположението на Симеон Дянков е вярно, само
за тази година държавата
ще бъде ощетена с около
1.3 млрд. лв. Схемите са
различни. Може компанията изобщо нищо да
не изнесе, но да представи фалшиви фактури за
такъв, за които държавата
да й върне ДДС, който
реално не е плащан. Според Дянков има и случаи,
при които стоките се изнасят и после се внасят
обратно “по някакъв скрит
начин”.
Набедените сектори

По думите на Дянков фирмите, които най-често правят фиктивен износ, търгуват със зърно, захар и
фармацевтични продукти.
Депутати от ГЕРБ добавиха и металите. Разбира се,
директорите на фирми, които търгуват с метали, коментираха, че износът при
тях е реален. Търговците
със зърно също отрекоха
схемата. “Фиктивните износи по-скоро може да са

Ръстът на износа при
металите е реален
Антон Петров, регионален мениджър на “Виохалко” за България

Фиктивният износ
е нещо, което се
практикува не само
в България, а и в цяла
Европа с цел източване
на ДДС. Но процентите при нас са много

по-високи. Има го и
това не е от вчера.
Както в много други
сфери има източване
на ДДС и под формата на фиктивен износ
също се прави.

Има път, който
трябва да се извърви, за да се намалят
фиктивният износ и
източването на ДДС.
Много хора от това
живеят - на гърба на
цял народ.
Високият процент
на износа не е заради
това, че фиктивният
износ се е увеличил.
Наистина има ръст
на експорта, защото
особено германската и
френската икономика
са в силен подем, а те
са едни от основните
ни пазари. Фактор е
и ръстът на металите
и на петрола, които
при същия обем дават
по-високи стойности.
Има повишено търсене и това се вижда по
резултатите на групата
ни.

по отношение на камиони,
вагони, контейнери, а износът на зърно става чрез
кораби”, коментира Ненко
Ненков, председател на
съвета на директорите на
“БГ Агро”. Единствено

представител на търговията със захар призна,
че по-голямата част от
износа в сектора е фиктивен. А доказателство за
това бил фактът, че преди
известно време в търговс-

ките вериги са се появили
големи количества захар,
които изобщо не е било
ясно откъде са дошли,
след като по-голяма част
от продукцията на компаниите уж била изнесена.

Фиктивният износ при
зърното е рядкост
Ненко Ненков, председател на съвета на директорите на “БГ Агро”

В зърното дори да има
фиктивен износ е нещо
много инцидентно. Има
ДДС измами, които обаче
не са свързани с фиктивен износ, а по-скоро са
на покупка на стока без

документи от производители и продажбата й
на фирми, които изнасят,
или на вътрешния пазар,
където една голяма част
от оборотите не са на
светло.

Фиктивните износи
по-скоро може да са по
отношение на камиони,
вагони, контейнери, а
износът на зърно става
чрез кораби. Един кораб
от 20 хил. тона няма как
да остане незабелязан
на пристанището.
В сектора на зърното
износът се увеличава
не заради фиктивен
износ. Ако има, то са
няколко камиона, което
е незначително количество. Един камион е 25
тона.
По-сериозният проблем
е кражбата на ДДС по
веригата на вътрешния
пазар, отколкото по фиктивен износ. Може би
го практикуват някакви
сектори, които имат
малка по обем и скъпа
стока, която лесно може
да скрият.
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вия износ

тема на деня Новини 5
Интервю Симеон Дянков,
министър на финансите

Промените
в НАП са
именно
заради
фиктивния
износ
Най-лесно е да се прави фиктивен
износ на големи количества еднообразни суровини - горива, зърно,
захар и т.н.
▶Министър Дянков,
говори се, че голяма част
от износа е фиктивен.
Има ли действително
такова нещо?

- Фиктивен износ в България има от зората на демокрацията. Най-активен е бил
преди около десет години, и
в миналото правителство е
бил много. Убеден съм, че и
сега има, макар че направихме много законови промени това да не се случва.
▶Фирмите от
кои браншове го
практикуват най-много?

- Зърното, захарта и някои
други селскостопански продукти, които се преработват.
Месото също.
Никой няма данни

Въпреки “предположението” на финансовия министър за размера на този вид измами обаче той
отрича да има конкретни
данни. Такива не дават и от

НАП. Дянков обаче твърди, че там трябва да има
такива - самият той наследил документи за разкрити
измами и казва, че от тях
последици няма.
Радослава Димитрова

20%

▶ от приходите от ДДС се източват чрез фиктивен
износ, каза финансовият министър Симеон Дянков

Валентин Николов, зам.-председател на ГЕРБ

▶Националната агенция
за приходите работи ли в
посока противодействие
на фиктивния износ?

- Когато станах министър,
първият доклад, който ми
беше даден от НАП, беше
доклад от 2007 г., който
описваше как е ставал фиктивният износ на захар от
2004 до 2007 г. Аз тогава ги
попитах: “Добре, какво сте
направили тогава?”, и те
ми отговориха: “Нищо не
направихме”, а аз им казах:
“Тогава действайте, правете сега нещо”. Това беше

причината преди няколко
дни да станат тези първоначални промени в НАП - не
съм доволен как се работи
по ДДС измамите. А ДДС
измамите се правят главно
с фиктивен износ.
▶Каква е схемата?

- Фирмата казва: “Ето, ние
сме произвели еди-какво си.
Но сега го изнасяме, ето ви
квитанцията, върнете ни
ДДС.” Те обаче не го изнасят или го изнасят и веднага
го внасят по някакъв скрит
начин, или той никога не е
изнесен, само по фактури
уж е изнесен. По този начин
ощетяват държавата, а и не
само държавата, а и всичките си конкуренти. Това
изкривява пазара.

Причината за
уволненията в НАП
преди няколко дни
е, че не съм доволен как се
работи по ДДС измамите.
А ДДС измамите се правят
главно с фиктивен износ

▶С колко се ощетява
държавата от тази
практика?

можно. Колкото по-конкретно описуем е определен
износ, толкова по-трудно е
да се прави нещо. Най-лесно е да се прави фиктивен
износ на големи количества еднообразни суровини
- горива, защото не знаеш
по какво се различава този
литър от другия, зърно - не
знаеш по какъв начин се
различава този килограм от
другия, захар и т.н.

▶Какъв процент от
целия износ е фиктивен?

▶И все пак вашите
предположения за какъв
процент са?

- Поне 20%.

- Никога не съм виждал
такива сметки.
▶Националната агенция
за приходите не трябва
ли да има такива данни?

- Работи се главно по сектори - в някои сектори може
да става, в други е невъз-

Димитър Главчев, зам.-председател на комисията по бюджет

- Нямам предположения,
всичко е много специфично.
Можем да предполагаме
там, където сме направили
някаква промяна, както в горивата. Виждаме, че откакто
сме поставили фискалните
апарати от началото на годината, сме спечели само от

акцизи между 25 и 30 млн.
на месец. Това на година е
около 400 млн. лв.
▶Какви стъпки се правят
за прекратяване на тези
схеми?

- В горивата направихме
най-големите стъпки, защото сложихме тези GPS
системи. Това е най-голямата заслуга на Ваньо Танов.
Имаме записи - в самата
митница това е предлагано
още от 2002 г. и не е направено. Фискалните устройства в бензиностанциите
също предотвратяват. С тях
е много по-трудно да става
този фиктивен износ. За захар, зърно продължават този тип прояви и заради това
не съм доволен от работата
на НАП. В аптеките също я
има тази практика.
Радослава Димитрова

Кирчо Димитров, депутат от Синята коалиция

и финанси, депутат от ГЕРБ

Фиктивният износ няма
голям дял. Става въпрос за
фирми, които търгуват с петролни
продукти, метали. Те изнасят найвече за азиатските страни. Ако има
фиктивен износ, той ще бъде засечен

Фиктивен износ се прави найвече от фирми, които търгуват
с метали. Не мога да кажа какви са
щетите за бюджета, Националната
агенция за приходите трябва да има
такива данни

Голяма част от износа е
фиктивен. Не може да има
такъв голям износ при такова ниско
потребление. За да се променят
нещата, трябва да има по-добро
взаимодействие между НАП и МВР
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Чуждите инвестиции
продължават да намаляват
Чуждите инвестиции, които
са очаквана глътка въздух за
икономиката, продължават
да намаляват. За периода
януари - април 2011 г. те са
отрицателни на -62.5 млн.
EUR при увеличение от
378.9 млн. EUR през същия
период година по-рано. Само
през април те са на минус с
2.8 млн. EUR, а през същия
месец на миналата година
са се увеличили с 326.2 млн.
EUR, показват данните на
БНБ.
Само за един месец български фирми са изпратили
в чужбина 254 млн. EUR.
Близо наполовина по-малко
- 130 млн. EUR, са изтеглили от депозити задграничните компании. На годишна
база по този показател има
забавяне, показват данните
на БНБ.

За първите четири
месеца те са на минус
с 62.5 млн. EUR

Вложенията в имоти
растат

Привлеченият през януари - април 2011 г. дялов
капитал възлиза на 234.7
млн. EUR. Той е по-нисък
с 56.2 млн. EUR от дяловия
капитал, привлечен през
същия период на 2010 г. Постъпленията от инвестиции
на чуждестранни лица в недвижими имоти обаче леко
нарастват. Те са 52.1 млн.
EUR при 49.9 млн. EUR за
януари - април 2010 г.
Най-големите нетни преки инвестиции в страната
за първите 4 месеца на годината са на Австрия - 116
млн. EUR. На второ място
е Кипър с 46 млн. EUR, а
на трето - Испания с 35.7
млн. EUR.
Плащания към други
държави

Нетните плащания към Германия и Великобритания са
по над 108. млн. EUR, а за
Япония са 50.3 млн. EUR.
Отрицателните потоци се
дължат основно на нетни
плащания по вътрешнофирмени кредити в съот-

▶Основните чужди инвестиции са във ВЕИ сектора 							

ветствие с погасителните
планове на предприятията,
посочват от БНБ. По предварителни данни преките
инвестиции в чужбина за
януари - април 2011 г. се
увеличават с 24.5 млн. EUR,
при увеличение в размер на
38.8 млн. EUR за януари
- април 2010 г.
Инвестициите
във ВЕИ

„Нормално е едни инвестиции да влизат в страната, а

Статистика
За първите 4 месеца
на годината износът се е
увеличил с 50%

▶ През април при външната търговия отново
има дефицит, показват данните на БНБ. Само
за месеца той е 177.1 млн. EUR. През април 2010
г. обаче бил 294.9 млн. EUR. Търговското салдо
за януари - април 2011 г. е отрицателно и е
124.6 млн. EUR (0.3% от БВП) при отрицателно
салдо 862.8 млн. EUR (2.4% от БВП) за
януари - април миналата година.
▶ Износът за януари - април 2011 г. е за 6.378
млрд. EUR при 4.240 млрд. EUR за януари - април
2010 г. Това е увеличение с 50.4%. През април 2011
г. износът е за 1.602 млрд. EUR при 1.183 млрд.
EUR за април 2010 г. Спрямо същия месец на
2010 г. има повишение с повече от една трета.
▶ Вносът за януари - април e 6.503 млрд. EUR
при 5.1 млрд. EUR за същия период на миналата
година. На годишна база той нараства с 27.4%.
През април 2011 г. вносът e 1.779 млрд. EUR при
1.478 млрд. EUR през април 2010 г. Увеличението
е с 20.4% при ръст на годишна база.

други да излизат. Проблемът е обаче, че навлизащите не се увеличават и са
основно във ВЕИ сектора,
където има добра нормативна база, гарантираща
възвръщаемост на вложенията, и в молове. Липсват обаче производствени
инвестиции”, коментира
заместник-председателят
на Българската стопанска
камара Камен Колев. Според него ниските данъци
у нас не може да са един-

ственият стимул, на който
да се разчита като предпоставка за чужди инвестиции
у нас. „Трябват още инфраструктура, добре работеща съдебна система, както
и гаранции за правата на
външните инвеститори”,
допълни Колев.
Той обясни, че регулациите у нас се подобряват, но
инвеститорите не са се разбързали да влагат парите
си в България заради бюрокрацията, престъпнос-

тта, корупцията и липсата
на добра защита на тяхната
собственост. Всички тези
проблеми според Колев
трябва да се преодолеят,
за да има значителен ръст
на инвестициите. В същото време обаче България
може да извади ползи от
сравнението с Гърция например. „В сравнение с
други страни от региона,
например на фона на Гърция, страната ни изглежда
доста по-добре”, комен-

Снимка Bloomberg

тира заместник-председателят на БСК и допълни:
„Макроикономическите
ни показатели са доста
добри и това може да стане
причина за увеличаване
на чуждите инвестиции.”
Според Колев някои фирми може да се изнесат от
южната ни съседка и да
преместят бизнеса си в
България. Той обаче не
очаква големи инвестиции
извън ВЕИ сектора.
Красимира Янева

За привличане на
инвестиции трябват
инфраструктура, добре
работеща съдебна система,
както и гаранции за правата
на външните инвеститори
Макроикономическите
ни показатели са доста
добри и това може да стане
причина за увеличаване на
чуждите инвестиции
Камен Колев,
зам.-председател на БСК
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Всички европроекти
ще се подават онлайн
до края на годината
Целта е през
следващия програмен
период 85% от
документите да се
приемат и обработват
онлайн
Електронен подпис, интернет и няколко минути. Това
са нещата, от които имате
нужда, ако искате да изпратите европроекта си онлайн.
Процедурата е съвсем като
изпращане на електронно
писмо, но с тази разлика,
че не използвате електронната си поща, а специален
модул в Информационната
система за управление на
средствата от ЕС (ИСУН),
който е достъпен през сайта
eufunds.bg. Прикачваш и
изпращаш. Документите
пристигат след минути, получавате обратно уведомление, че сте регистриран,
и после чакате да получите
отговор дали получавате
финансиране или не.
Проба, проба

Всъщност към момента това
може да направят само централната и местната власт,
тъй като новата онлайн
система е активна само за
Оперативна програма “Техническа помощ” (ОПТП).
Вчера пред журналисти бе
направено и първото тестово изпращане на проект по
програмата. През следващата седмица системата ще
бъде тествана и с европроект по Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси”, а до месец-два и
по Оперативна програма
“Конкурентоспособност”.
Целта е до края на годината бенефициентите да
могат да изпращат проекти

по всяка от седемте оперативни програми, а през
следващия програмен период 85% от документите
да се приемат и подават
онлайн, каза министърът по
управление на средствата
от ЕС Томислав Дончев.
Подаването на проектите
ще бъде задължително по
ОПТП, а по останалите
програми бенефициентите
ще имат право на избор или по електронен път, или
на гише.
По-бързо, по-евтино,
по-сигурно

Електронното подаване на
проекти пести време, финансови ресурси и създава
сигурност за бенефициентите, коментира министър
Дончев. Вече няма да е
необходимо да се чака на
опашки или да се пътуват
хиляди километри, за да се
подадат документите, а това
може да бъде направено
дори и след полунощ или в
почивен ден. “Най-ценното
в случая е времето и това, че
администрацията може да
приема 24 часа в денонощието готовите формуляри”,
коментира премиерът Бойко
Борисов, който присъства на
тестването на системата.
Администрацията също
ще пести време за обработването на документите
на входа на системата и
освен това ще се спестят
тонове хартия и изсечени
гори, отчете още министър
Дончев. Обикновено проектите представляват купчина от документи, която е
висока около 10-ина см, но
има и такива, които тежат
десетки или стотици килограми. Поне към момента
не се очакват съкращения в
администрацията във връз-

ка с новата възможност за
подаване на документите
онлайн.
Сигурността на бенефициентите е гарантирана от
това, че те подават проекта
си с електронен подпис,
получават регистрационен
номер и всяка намеса в
системата се отчита, обясняват експертите. Все още
не е възможно автоматично
да се отчитат липсващите
документи или грешки в
попълнените формуляри
още на етапа на изпращане
на проекта, но за сметка на
това бенефициентът може
да изпрати пак по електронен път допълнително
поисканите документи.
Пестим стотици
хиляди, плащаме 147
хил. лв.

Според министър Дончев
благодарение на електронното подаване на проекти
ще бъдат спестени стотици
хиляди лева, като точната
сума е трудно да се изчисли.
Разходите, които са направени за разработването и
поддръжката на системата,
пък са около 147 хил. лв.
“Следващата стъпка е
електронното отчитане.
Тестовата фаза на модула
за електронно отчитане ще
бъде готов до седмица”,
съобщи още министър Дончев. Така бенефициентите
ще могат да проследяват
и онлайн на каква фаза от
оценката е проектът им.
България е една от първите държави в ЕС, която
въвежда електронното подаване на проектите. Към
момента това е възможно и
в Германия, Латвия, Литва
и Естония, коментират от
Министерския съвет.
Дарина Черкезова

Оценка

Приветстваме усилията за улесняване на процеса
на подаване на проектите. Така действително ще
се спестят време и средства. Но само това не е достатъчно. Трябва да се намали и броят на документите, които
бенефициентите са длъжни да подават
Красимир Киряков,
председател на Българската асоциация на консултантите по европейски програми

▶“Следващата стъпка е електронното отчитане. Тестовата фаза на модула за
електронно отчитане ще бъде готов до седмица”, съобщи министър Томислав
Дончев при представянето на електронното подаване на европроекти
снимка боби тошев
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Алтернативи
Какво предлагат
интерконекторите

България все още не
знае какво ще прави
с газовите договори

СНИМКА bloomberg

▶ Преди дни стана ясно,
че интерконекторната
връзка с Гърция ще
се забави, а тази с
Турция ще се ускори.
Потвърждение за позасилената работа
по тръбата с Турция
дойде преди седмица от
енергийния министър
Трайчо Трайков след
подписването на
политическото
споразумение
за "Набуко".
Междусистемната
газова връзка с Гърция
пък ще бъде готова
до края на 2014 г., а не
както беше планирано
първоначално - до края
на 2013 г.
▶ През есента на
миналата година
страната ни подписа
споразумения, с
които се гарантира
усвояването на
безвъзмездно
отпуснатите пари
от Еврокомисията по
плана за икономическо
възстановяване - 45
млн. EUR за българогръцката връзка и
около 9 млн. EUR за
българо-румънската.
Страната ни засили
работата по двата
проекта, за да не
загуби финансирането.
На 30 ноември беше
подписано акционерно
споразумениеу
между Българския
енергиен холдинг
(БЕХ) и IGI Poseidon.
Двете компании
трябва да изградят и
експлоатират газова
тръба от Комотини

до Стара Загора.
Транспортният
капацитет на
тръбата трябва да е
около 5 млрд. куб. м газ
годишно.
▶ В края на ноември
България и Румъния
подписаха меморандум
за разбирателство
между българския
газов оператор
"Булгартрансгаз" и
румънската "Трансгаз"
за изграждането
на системна газова
връзка със северната
ни съседка. За нея ЕК
отпусна 9 млн. EUR,
а "Булгартрансгаз"
трябва да осигури
съфинансиране в
размер на 11 млн.
EUR. Проектът
предвижда дължината
на тръбата да е 24
км, а максималният й
капацитет - 1.5 млрд.
куб. м газ годишно.
▶ През април
енергийното и
строителното
министерство
подписаха меморандум
за отпускането
на 2.5 млн. EUR от
Оперативна програма
"Регионално развитие"
за финансиране на
предпроектното
проучване за
изграждането на
междусистемната
газова връзка
със Сърбия.
Парите за самото
строителство на
българския участък
в размер на 57.4 млн.
EUR също трябва да
дойдат от ОПРР. У
нас трасето ще е с
дължина 50 км. Очаква
се капацитетът на
тръбата да бъде
1.8 млрд. куб. метра
годишно.

До края на юни България и Русия трябваше да уточнят параметрите
на новите газови договори, но все още яснота по тях няма
Все още няма развитие по
преговорите между България
и Русия за уточняване на новите параметри на газовите
договори от 2013 г., показа
проверка на в. "Пари". Държавата имаше 4 сключени
споразумения с руския газов
гигант "Газпром" за доставка
на синьо гориво. Единият от
тях изтече в края на миналата
година, но на базата на останалите три ще получаваме
газ до края на 2012 г.
Крайният срок наближава, а решение няма

България има сключени договори с три компании, които са свързани с "Газпром"
- "Овергаз Инк", "Винтерсхал" и "Газпром експорт".
Идея на правителството от
миналата година беше да се
премахнат два от доставчиците, защото те оскъпяват
допълнително цената на
природния газ на входа, и да
бъде оставен само "Газпром
експорт".
Миналата година енергийните министри на България
и Русия Трайчо Трайков и
Сергей Шматко си дадоха

срок до края на юни тази
година, за да изяснят новите
условия, при които ще се
подпишат бъдещите договори и дали ще отпаднат
излишните посредници.

тавчик "Булгаргаз" отказа
да даде повече информация
за преговорите между България и Русия под претекст,
че все още няма нова информация по темата.

Дългосрочни или
краткосрочни
договори

Играта на нерви
може да е полезна

Най-чаканият от българското правителство отговор по
отношение на природния
газ е дали новите договори
с "Газпром" ще са дългосрочни, както досега, или
краткосрочни - под 8 години.
Подобна идея беше лансирана от вече бившия зам.министър на икономиката,
енергетиката и туризма Марий Косев дни преди да бъде
отстранен от поста си. Косев
заяви, че страната ни обмисля сериозно варианта да
сключи краткосрочни газови
договори с Русия. Някои
дори заподозряха, че именно
това е причината заместникът на Трайчо Трайков да
бъде махнат от позицията си,
защото е засегнал руските
газови интереси. Пред в.
"Пари" общественият дос-

Според енергийния експерт
Атанас Тасев умишленото
протакане на преговорите
може да е успешна тактика
за българската страна. По
думите му това даже е желателно да се прави, докато
правителството ни не изясни
алтернативите, с които може
да разполага. Такива са изграждането на интерконекторните връзки с Румъния,
Гърция, Сърбия и Турция,
както и реализацията на два
ключови газови проекта "Набуко" и "Южен поток".
Според Тасев, ако подпише
нови дългосрочни договори,
България рискува да бъде
санкционирана, в случай че
впоследствие реши да се откаже от тях. А такъв вариант
е възможен при диверсифицирането на източниците на
природен газ.

Какво може
да получи България

По думите на енергийния
експерт отказът от дългосрочни споразумения е
много възможен с оглед работата, която започна по изграждането на някои от интерконекторите. При свързване с турската газопреносна
система страната ни ще има
възможност да получава газ
от всеки от 5-те газови входа, които има южната ни
съседка. По отношение на
Гърция пък страната ни ще
се свърже с турско-гръцкоиталианския тръбопровод
ITGI, за който Азербайджан
изрази готовност да доставя до 8 млрд. куб. метра
газ годишно. По отношение
на диверсификацията не
трябва да се пренебрегват и
проектите за газопроводите
"Южен поток" и "Набуко".
Преди седмица беше подписан политическият договор
в подкрепа изграждането на
"Набуко". Това беше определено като сериозна крачка по
отношение на европейския
проект. По отношение на
"Южен поток" Атанас Тасев

коментира, че теоретично и
практически този проект е
възможно да бъде реализиран преди "Набуко", защото
е политически проект и зад
него стои Русия в лицето
на "Газпром". "Не е целесъобразно от юридическа
гледна точка да се подписват
дългосрочни договори при

тези алтернативи", обобщи
енергийният експерт възможностите на страната.
По думите му оптималната
стратегия на държавата е да
се протака максимално време, защото това е безспорно
в неин интерес с оглед на
появилите се алтернативи.
Елина Пулчева

Министерството
протака тези
преговори и
очевидно ще
ги удължи
максимално
дълго време,
защото няма да е целесъобразно
от юридическа гледна точка да се
подписват дългосрочни договори с
Русия при газовите алтернативи,
които може да има България
Атанас Тасев, енергиен експерт
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Кабинетът обеща първи ефекти от
електронното правителство през 2013 г.
Процесите в тази сфера трябва
да имат лидер, който да полага
напористи усилия и на високо
ниво. Не е достатъчно да се следи за
отчетност, нужен ни е и координатор
и политически лидер
Томислав Дончев, министър
по европейските фондове

▶Ясно е, че през следващите 2 години не можем да постигнем пълна реализация на проекта. Важно е обаче да стигнем донякъде, коментира Теодор Захов, председател на БАИТ (в средата)
СНИМКА БОБИ ТОШЕВ

Експерти обаче
предупредиха, че то
ще струва около 100
млн. лв.
Първите ефекти от електронното правителство ще се усетят още през 2013 г., обеща финансовият министър
Симеон Дянков. По време
на кръгла маса той обвини
предишното правителство,
че не е направило нищо по
системата, и обяви, че ГЕРБ
започва да я гради от нулата.
Преди десет дни правителството отпусна допълнителни 12 млн. лв. по Оперативна
програма "Административен
капацитет". Според председателя на Българската асоциация по информационни
технологии Теодор Захов
обаче изграждането ще струва поне 100 млн. лв.
Дежа вю

Това е пореден път, в който
министър обещава форсиране на електронното правителство. Този път Дянков
е на мнение, че обещанието
няма да остане на думи, тъй
като е уверен в новия транспортен министър Ивайло
Московски. В същото време
разкритикува предшественика му Александър Цветков,
който беше уволнен миналия месец. "Имах чувството,
че вече бившият транспортен министър доста се мотае по тази тема, и това не
ми харесваше", коментира
Дянков. В края на миналата година Цветков поиска
всички административни
структури да му изпратят
информация докъде са с въвеждането на електронни
услуги. Информацията за
резултатите така и не беше оповестена публично,
но макар и със закъснение,

стигна до обществеността през информационната
система на Министерския
съвет. В стенограма от края
на март се разбира, че докладът на Цветков, който той
чете на министрите и премиера, не е особено розов.
Според данните само 33%
от структурите на изпълнителната власт са подали
информация. Част от тях не
са позитивно настроени и
имат различни аргументи
за тезата, че електронните
услуги са безполезни.

Пари и срокове

Засега основният начин за
финансиране на инициативата е с европейски средства от
оперативните програми. Теодор Захов обаче сметна, че
изграждането на електронно
правителство ще струва около 100 млн. лв. По изчисления на транспортното министерство дигитализацията
на 20 от най-използваните
регистри на страната ще пести 80 млн. лв. годишно. Той
се съмнява и че обявеният
срок през 2013 г. наистина
може да бъде спазен,
Филипа Радионова

Симеон Дянков,министър на финансите

рекламно позициониране

Една лесна стъпка за спестяване на
12 млрд. евро от разходи за енергия

E-gov да си има CEO?

"Може би трябва да се назначи специален CEO (изпълнителен директор - бел.
ред.) за разработването на
този специфичен проект",
смята Симеон Дянков, макар че в министерството на
транспорта и съобщенията
има зам.-министър, който
отговаря за електронното
правителство. Колегата му
и министър за средствата от
ЕС Томислав Дончев е съгласен, защото според него
процесите в тази сфера трябва да имат "лидер". БАИТ
пък обявиха, че ще излъчат
представители за работа с
държавата.

По време на тройната
коалиция имаше
специално министерство на
държавната администрация и
административната реформа,
което обаче е било толкова
неефективно, че дори не е стигнало
до възможността да използва
евросредства. Това е донякъде
добре, тъй като сега имаме шанс
да започнем на чисто, без да сме
обременени от неефективното им
усвояване

16 юни бележи знаменателен
етап в усилията на Европейския съюз да пести енергия.
На този ден влизат в сила нови
мерки, които ще спестят толкова електричество на година до
2020 г., колкото е сегашното
потребление на година на 32
домакинства от ЕС.
Тези мерки се отнасят за
уредите, които са навсякъде
около нас, но които повечето
от нас всъщност никога не
виждат. Намират се в сешоарите и миялните машини в
дома, асансьорите и вентилационните системи в офиса, движат машини, помпи,
вентилатори, транспортьори
и други устройства в промишлеността. Говоря за електрическите мотори, които са
буквално навсякъде.
Електрическите мотори са
единственият най-голям консуматор на електричество.
Заемат около 45 процента от
световното потребление на
електричеството според нов
анализ на Международната
агенция по енергетика, което
е повече от два пъти от втория
по големина консуматор на
енергия - осветлението.
Това означава, че всяка втора
електростанция повече или
по-малко произвежда елек-

тричество с единствената цел
да движи моторите. Или, казано с други думи, ако вземете
всичкото електричество, произведено във всяко ъгълче на
света от Нова година до 16
юни, ще имате достатъчно, за
да заредите всички електрически двигатели в света за 12
месеца.
Новите мерки за ефективността на моторите в ЕС се
очаква да спестят 135 TWh
електричество на година до края
на десетилетието, което е равно
на ежегодното производство на
електроенергия от 22 ядрени
реактора. Във финансово
изражение това представлява
икономия за промишлеността в
ЕС от най-малко 12 млрд. евро
на година по сегашните цени
на електричеството.
Така, както Германия се приготвя да затвори всичките си
ядрени централи през следващото десетилетие, мерки
като тези, които водят до поефективна употреба на енергията, ще играят важна роля в
оказването на помощ на найголямата икономика в Европа
в усилията й да се развива, без
да се изправя пред недостиг
на електричество.
Има и още много неща, които може да се направят. В
проучването на МАЕ, което
е първият световен анализ за
потреблението на енергия от
електрическите мотори, се
казва, че е възможно, както и
рентабилно да се спестят около
от 20 до 30 процента от общото
потребление на електричество
от моторите, което е от 9 до 14
процента от цялото потребление на електричество в света.
А това е само половината
от намаляването на потреблението на електричество, което може да се постигне чрез

използването на съвременни
технологии на всички етапи
от произвеждането, разпределението и използването на
електричеството. Технологии
се развиват и по начин, който
ще ни даде възможност да
създадем енергийни мрежи с
ниски въглеродни емисии, които постигат икономии, далеч
по-големи от тези на отделните продукти. Ще е нужно
време за разработване на такива „интелигентни мрежи”,
а на нас ни трябват големи
икономии днес.
Основното предизвикателство за употреба на големия
нео съще ствен потенциал,
който може да се постигне с
днешните технологии, е липса
на разбиране относно ползите
от наличните възможности.
Това се вижда ясно в проучване на водещите производители в света, проведено тази
година от Звеното за икономическо разузнаване от името
на ABB. То открива, че 60 процента от производителите не
са инвестирали в подобряване
на енергийната ефективност
на техния капитал, машини,
съоръжения и оборудване през
последните три години.
Ръководителите цитирали
липса на ясни и определени
финансови предложения за
инвестиции в енергийна ефективност, липса на средства и
на информация за възможностите за енергийна ефективност
като трите основни пречки
пред по-големи инвестиции в
сферата на енергийната ефективност в техните компании.

Това е изненадващо, като се
има предвид, че двигателите
използват две трети от електричеството в промишлеността,
и че годишните разходи за
енергия при задвижване на
мотор в промишленоста може
да са седем пъти по-големи от
покупната й цена.
Докладът на МАЕ може до
известна степен да повиши
информираността поне що
се отнася до моторите. Той
запълва важна празнина в
дебата за енергетиката и изменението на климата, като
поставя на масата няколко
трудни за разрешаване факта
по тема, по която липсват
независимо определяне на
мерките и анализи. Но и ясно
сочи основната роля на политиците в реализирането на
потенциалните икономии.
Значението на моторите
е отразено в нашия език:
когато казваме за държава или
индустрия, че е „моторът” на
растежа, ние подчертаваме
жизненоважното й значение.
Докладът на МАЕ ни връща към
произхода на тази метафора,
като ни показва каква централна
роля може да играят моторите
в нашата икономика. Новият
регламент на ЕС ни показва
каква централна роля може да
имат те и в предизвикателствата
в енергетиката в страни като
Германия, както и в повишаването
на конкурентоспособността на
промишлеността.
Джо Хоган,
главен изпълнителен
директор на "АББ груп"
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Производители на зеленчуци в ЕС ще
получат с 60 млн. EUR повече обезщетения
Предвидените
210 млн. EUR ще
бъдат осигурени
от механизма за
предпазване от кризи
Европейските производители
на зеленчуци ще получат 210
млн. EUR компенсации за
загубите от епидемията, предизвикана от опасния щам
на ешерихия коли. Това е с
60 млн. EUR повече от първоначалното предложение
на Европейската комисия.
Много страни обаче разкритикуваха сумата, предложена
от Брюксел като компенсация. Според германския
министър на земеделието
Илзе Айгнер производителите ще получат най-малко
50% от общата стойност на
изтеглените от пазара чушки,
домати, марули, тиквички и
краставици. Сумите ще се изчисляват на базата на цените
през последните три години.
Парите ще бъдат осигурени
от механизма за предпазване
от кризи, предвиден в Общата селскостопанска политика
на ЕС. На гласуването късно
във вторник против предложената сума се обявиха Испания, Франция, Словакия
и Полша.
Компенсации

Около 35% от земеделците
в ЕС, които членуват в браншови организации, ще могат
се възползват и от допълнителни компенсации, така че
да бъдат покрити до 70% от
загубите им. Страните членки ще трябва да съобщят до
22 юли какъв е обемът на
изтеглената от пазара продукция, след което ще може
да започне изплащането на
компенсациите.
За българските производители, чиято продукция е
била изтеглена или върната,
компенсациите ще са 48 ст.
за килограм краставици,
66 ст./кг за доматите, за
марулите около 78 ст./кг, за
пипера 89 ст./кг и за тиквичките около 60 ст./кг.
Щетите

По-рано австрийските произ-

225

▶ млн. EUR изчисляват, че
са загубили испанските
фермери от началото на
епидемията

1

▶ млн. EUR са загубите
на австрийските
производители само за
две седмици

35%

▶ от земеделците в
ЕС, които членуват
в браншови
организации, ще
могат се възползват
и от допълнителни
компенсации, така че да
бъдат покрити до 70%
от загубите им

▶ Поскъпването на храните и енергията е сериозен риск за икономическия растеж в глобален мащаб, коментира френският президент Никола
Саркози 
Снимки bloomberg

водители обявиха, че са загубили около 1 млн. EUR само
за две седмици заради епидемията. Испанските фермери
пък изчисляват, че са губили
по 225 млн. EUR на седмица
от началото на кризата.
“Мерките не са задоволителни”, заяви Едуардо
Тамарит, генерален секретар в министерството на
околната среда и селските
райони в Испания. “Помощ
та не е достатъчна и не
е съобразена с реалните
загуби на целия сектор на
зеленчукопроизводителите”, допълни той.
Еврокомисарят по селското стопанство Дачиан Чолош от своя страна заяви,
че решението е важен сигнал за производителите на
зеленчуци, защото Европа
е доказала, че може да реагира бързо, когато се налага.
Той изрази оптимизъм, че
потреблението на пресни зе-

ленчуци ще се повиши, след
като те бяха оневинени като
източник на заразата.
Виновникът

Последните данни на германските власти потвърдиха, че бобени кълнове
са най-вероятният причинител на епидемията. Миналата седмица Националният център за контрол и
превенция на заболяванията в Германия “Роберт Кох”
отмени предупреждението
за потребление на краставици, домати и зелена
салата.
При избухването на заразата в края на май германските
власти първоначално обявиха за източник испански
биокраставици, а след това
подозренията се прехвърлиха върху зелената салата.
Последвалата потребителска
истерия причини огромни
загуби на зеленчукопроиз-

Само срещу документи

Компенсации за българските
производители ще започнат
да се плащат от 22 юли
Изплащането на компенсации за
българските зеленчукопроизводителите, които са претърпели
загуби заради опасния щам на
ешерихия коли, ще започне от
22 юли и ще продължи до 15
октомври. Това съобщи министърът на земеделието и храните
Мирослав Найденов.
Преди това ще бъде събрана
информация за претърпените
загуби - за изтеглените от пазара количества, за унищожена
или неоползотворена продукция. Ще бъдат компенсирани

загубите през периода от 26 май
до края на юни, защото ситуацията в момента е овладяна,
добави министърът. Ще бъдат
компенсирани документално
доказани загуби, отбеляза Мирослав Найденов.
“Европейската комисия на
сълзи не вярва, тя вярва на
документи и всичко, за което се
претендира, че е изтеглено от
пазара или е унищожено, или
не е оползотворено, трябва да
бъде документално доказано”,
категоричен е Найденов.

водителите в Европейския
съюз. Русия, Ливан и Саудитска Арабия забраниха
вноса на зеленчуци от ЕС
като предпазна мярка.
Русия държи
на своето

“Европейската комисия е
дълбоко разочарована, че
Русия все още не е отменила забраната за внос на
европейска селскостопанска продукция”, заяви вчера
говорителката на комисията Пиа Хансен. Тя уточни,
че подобен ангажимент е
бил поет от руския президент Дмитрий Медведев
при срещата му миналата
седмица с председателя на
ЕК Жозе Барозу. На дипломатическо ниво са предприети мерки за ускоряване на
изпълнението на поетия ангажимент, уточни Хансен.
Въпреки това обаче все още
забраната не е вдигната. 

Саркози иска
регулация на
спекулативната
търговия със
суровини
▶ Френският президент
Никола Саркози призова
за затягане на контрола
върху спекулативната
търговия, която
според него е
основната причина
за повишението на
цените на храните
и енергията. Според
него поскъпването на
храните и енергията
е сериозен риск за
икономическия растеж
в глобален мащаб. На
пазарите на суровини
трябва да бъдат
въведени същите
правила, каквито
бяха приложени

на финансовите,
категоричен е Саркози.
▶ “Има една дума и тя не
е табу - това е думата
регулация. В крайна
сметка разполагаме с
пример - екстремната
дерегулация на
финансовите пазари
доведе света до
пропастта. Пазар
без правила не е
пазар. Регулацията
не означава контрол,
протекционизъм или
административно
фиксиране на цените,
както някой може да
си помисли, но ние
трябва да намерим
пътя между липсата
на правила, което води
до закона на джунглата
и прекаленото
регулиране, когато
стигаме до парализа”,
каза Саркози.
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Стойност

30
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▶ млн. EUR ще бъдат
платени от компанията като бонус само за да
се задейства процедурата по проучването

Chevron ще проучва
за шистов газ в България
4

Правителството
одобри договора
с американския
петролен гигант, който
ще плати 50 млн. EUR
за проучване на терена
до Нови пазар

▶ млн. EUR. е
инвестицията за
опазване на околната
среда

▶ Според някои
експерти
технологията за добив
на шистов газ е рискова
в населени места и
опасна за околната
среда. В същото време
обаче алтернативният
добив на синьо
гориво ще помогне за
диверсифицирането
на енергийните
източници в
България и ще бъде
коз в преговорите за
доставки от Русия
Снимка BLOOMBERG

Договорът с американския пет ролен гигант
Chevron за проучване на
добив на шистов газ ще
бъде подписан идните
дни, съобщи министърът
на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо
Трайков. Американците
бяха класирани на първо
място в търга, като успяха да изпреварят британската компания BNK
Petroleum, предлагайки

Про и контра
Риск за
природата,
но плюс за
икономиката

▶ Добивът на шистов
газ като цяло е
противоречива
технология. Някои
експерти смятат,
че тя е рискова в
населени територии и

бонус от 30 млн. EUR
само за да започнат дейността по проучването.
Министърът на икономиката подчерта, че
конкурсната процедура е
проведена изключително
прозрачно и спрямо всички възможни правила.

проучване е било дадено на друга американска
компания - “Директ петролиум”. Тогава обаче не
е бил изискван никакъв
бонус за подписване на
разрешението.

По думите на Трайков
Chevron ще изготви работна програма за пет

години напред, която ще
струва на компанията
около 50 млн. EUR. Инвестициите в опазване
на околната среда ще са
на стойност около 4 млн.
EUR.
30 млн. EUR ще бъдат
платени от компанията
като бонус само за да
се задейства процедурата. Министър Трайков
разказа, че през 2000 г.
подобно разрешение за

вредна за природата.
У нас технологията
също има своите
противници.
▶ От друга
страна обаче,
алтернативните
източници на природен
газ в България са
считани за коз при
преговорите с Русия
за доставка на синьо
гориво след 2012 г.
▶ Така диверсифицираме

енергийните
източници, което е
изключително важно,
заяви Трайков.
▶ Технологията
е особено
разпространена
в Щатите. Това
е и причината
САЩ да успеят да
изпреварят Русия
в производството
на природен газ за
втора поредна година.

Русия обаче също ще
прави свои сондажи,
включително и в
Румъния.
▶ Франция пък може
да стане първата
страна, забранила
изцяло технологията
за добив на шистов газ.
Това вече бе гласувано
в Долната камара на
парламента. Предстои
потвърждение и от
Сената.

Екшън план

Рисковете
са за сметка
на компанията

В същото време всички
рискове за това дали ще
бъде открит шистов газ,

какви ще са условията за
извличането му, какво ще
каже Оценката за въздействие върху околната среда
и др., ще бъдат за сметка
на фирмата, каза министърът. “Доволни сме от това,
че инвеститорът е първокласен. Миналата година
той е произвел 2.7 млн.
барела нефт на ден, което
е два пъти повече от цялото производство на Либия
например”, каза той.

Изборът на компанията беше обявен миналия
месец. Тя ще извършва
проучвания в Североизточна България, където
по предварителни данни
има залежи на около 1
трлн. куб. метра газ в
шистови скали - количество, което би задоволило
потреблението в страната през следващите 300
години.
Ани Коджаиванова

Прогноза

300

▶ години потребление на газ у нас може да
покрият очакваните залежи от над 1 трлн. куб. метра газ
в шистови скали, ако прогнозите се окажат верни
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Накъде след БАКБ

Неуспелите кандидат-купувачи насочват заделения за целта
на придобиване ресурс към други финансови проекти
Двама от официално легитимиралите
се кандидат-купувачи, които отпаднаха
от сделката за основния пакет акции в
Българо-американската кредитна банка,
бързо се отърсват от неуспеха си и вече
насочват усилия и активи в друга посока.
Групата от компании около “Химимпорт”
се активизира в инвестицията си в Тексим банк, а фондът на бившия министър
от правителството на НДСВ и тройната
коалиция Николай Василев - “Експат
капитал”, разглежда няколко алтернативи
за вложение.
Нова финансова група на
хоризонта

“Химимпорт” се опита да влезе в БАКБ
чрез Централна кооперативна банка. След
неуспеха в тази сделка близки до холдинга
компании, в основата на които е “Финанс
Консултинг”, ще развият нова финансова
група около Тексим банк. В края на миналата година те навлязоха в банката като
акционери, а отскоро вече са и в мениджмънта й. “Финанс Консултинг” държи
19.24% от банката, почти колкото в Пенсионноосигурителна компания “Съгласие”,
където е водещ акционер с “Химимпорт”.
Консултантската компания придоби през
2010 г. животозастрахователната компания
“КД Лайф” и инвестиционния посредник
“АВС финанс”, както и мажоритарен дял в
управляващото дружество “Синергон Асет
Мениджмънт”, което беше прекръстено
на “Съгласие Асет Мениджмънт”. Така
“Финанс Консултинг” контролира или разполага със сериозен дял в цял портфейл
от финансови дружества.
Силни планове

“Ще се развиваме като съвместна финансова група и ще видим какво можем да
предложим като съвместен продукт”, каза
за в. “Пари” новият член на надзорния
съвет на Тексим банк и главен изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна
компания “Съгласие” Милен Марков. По
думите му вече има изработена стратегия
за развитие на финансовата група и през

есента на тази година вече ще има конкретни действия от нея, включително и
рекламна кампания. “Ще се стремим към
предлагане на финансови продукти на
едно гише и разширение на небанковите
финансови продукти”, каза Марков.
За развитието си финансовата група ще
има нужда от ресурс. “Предвижда се и
увеличение на капитала в по-дългосрочен
план”, обясни стратегията за финансиране
Марков.
Кои са “Финанс Консултинг”

“Финанс Консултинг” не е пряко свързана
с “Химимпорт”, но адресната й регистрация е на улица “Ал. Батенберг” 1 в София,
където са регистрациите и на много дружества от групата. През последните няколко години основни кредитори на дружеството са или “Химимпорт”, “Химимпорт
инвест” и Централна кооперативна банка,
или дружества, близки около холдинга.
“Финанс Консултинг” е собственост на
ЦКБ до 2004 г., когато е прехвърлена на
швейцарската PHL Group.
Алтернативите

Другата неуспяла група, формирана около
“Експат капитал” на Николай Василев, все
още е в състояние “стенд бай”. Компанията привлече финансиране под формата
на привилегировани акции, записани под
условия, че може да се ползват само за
придобиване на дял в БАКБ. Сега след
провала на сделката акционерите на “Експат капитал” са задействали процес по
обратно изкупуване на привилегировани
акции, което формално би трябвало да
значи връщане на средствата. Още преди
близо 2 месеца, когато беше почти ясно,
че отпада от сделката за БАКБ, единият
от двамата представители на “Експат
капитал” Никола Янков призна, че вече
осигуреният ресурс може да бъде ползван
за други придобивания във финансовия
сектор. Сега от компанията отказват подробности, но признават, че имат няколко
проекта под наблюдение.
Мирослав Иванов

Ще се развиваме като съвместна финансова
група. Ще се върви към синергия с
животозастрахователната компания, ще видим
какво можем да предложим като съвместен продукт
и с пенсионния фонд. Има още какво да се работи
и през есента ще получим вече ясен продукт. Вече
са назначени хора, които да се занимаят с бизнеса.
Финансиране за развитието може да се очаква чрез
увеличение на капитала
Милен Марков,
член на надзорния съвет на Тексим банк и главен изпълнителен директор на “Съгласие”

Снимка shutterstock
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49.99 Държавата иска поне 12 млн. лв. за

▶ процента от капитала
на БАКБ бяха обект на
продажба

“Промишлено строителство - холдинг”
Компанията все
още не е оповестила
резултатите си за
2010 г. Приходите за
2009 г. са почти два
пъти по-малко спрямо
предходната
Бившето ДСО “Заводски
строежи” и правоприемникът на “Метални конструкции” “Промишлено строителство - холдинг” ЕАД
е обявено за продажба от
Агенцията за приватизация.
Обявен е конкурс на етап
за 2 619 982 броя акции,
които представляват 100%
от капитала на дружеството. Минималната цена е
определена на 12 млн. лв.
Конкурсната документация,
чиято цена е 2000 лв., може
да бъде закупена до 4 юли.
Дружеството бе извадено от
забранителния списък в края
на 2008 г.
Това е второто дружество,
което държавата прави опит
да приватизира изцяло през
тази година. Преди това на
три пъти пропадна продажбата на “Монтажи” ЕАД поради липса на кандидати.
Условията

Нови лица
Промени в
Тексим банк
▶ Освен Милен
Марков в новия
надзорен съвет
на Тексим банк по
информация на в.
“Банкеръ” влизат
и бившият шеф
на КФН Апостол
Апостолов, както
и дъщерята на
основателя на
банката Георги
Найденов - Павлина.
Официалният
протокол от
проведеното на 1
юни общо събрание
все още не е обявен
в Търговския
регистър, а на
сайта на банката
ръководството е в
стария си вариант.
След събранието
надзорният съвет
е внесъл в БНБ
документите на
хората, които
са предложени
за членове на
управителния съвет
на банката. Сред
тях са известната
във финансовите
среди адвокат
Иглика Логофетова,
Красимир Жилов и
Мария Виделова,
които ще са и
изпълнителни
директори, както
и Мадлен Димова и
Анатоли Величков,
които ще са членове
на съвета.

Успешните кандидати трябва едновременно да отговарят на следните условия: да
осъществяват дейност по
инженеринг, проектиране,
реконструкция, промишлено и гражданско строителство, както и размерът на
оперативните им приходи
да бъде не по-малко от 90
млн. лв. общо за последните три финансови години. Също така кандидатите
трябва да имат положителен
финансов резултат за всяка
от последните три години.
Не се допускат до учас-

▶Последните проекти, по които е работила, са за изграждане на жилищни и офис сгради в София

тие консорциуми, офшорни
дружества и лица, които
имат просрочени задължения към българската държава. Депозитът за участие
е парична вноска в размер
на 2 млн. лв.
Компанията

“Промишлено строителство холдинг” ЕАД се занимава
със строителни и ремонтни
дейности, производство на
студеноогънати профили,
производство и монтаж на
метални конструкции, лабораторни изследвания на
метални конструкции, транспорт и логистика, отдаване
под наем на недвижими имоти, хотелиерство. Компания-

та има бизнес в България и
Германия. Последните проекти, по които е работила, са
за изграждане на жилищни и
офис сгради в София, както
и преустройството на отделението за образна диагностика на “МБАЛ - Белене”.
Дейността й в Германия се
състои в строителството на
жилищни сгради в Унтерхахинг и Мюнхен, изграждането на студентски жилищен
комплекс и на зимен стадион
(зала за бързо пързаляне с
кънки).
Резултати

Финансовите резултати на
“Промишлено строителство холдинг” ЕАД са сериозно

повлияни от разразилата се в
страната икономическа криза през 2009 г. Приходите на
холдинга спадат почти двойно през 2009 г. до 11 млн.
лв., като е отчетена загуба
от 207 хил. лв. при печалба
от 2.55 млн. лв. година порано. Финансовият отчет
на компанията за 2010 г. все
още не е публикуван в Търговския регистър. За първото тримесечие на миналата
година обаче “Промишлено
строителство” отчита 1.16
млн. лв. приходи и загуба от
414 хил. лв.
Дъщерни компании

Холдингът притежава 100%
от капитала на:

▶“Аркос - метал - Берковица

- ПС” ЕАД
▶“Енергостроймонтаж - ПС
- Б” ЕАД, Белене
▶“Завод за строителна техника” ЕООД, Плевен
▶“Промишлено строителство - Враца” ЕАД
▶Промишлено строителство
- Разград” ЕООД
▶“СМП Метални конструкции” ЕАД, София
Част от тях обаче са в доста
лошо финансово състояние.
Холдингът има и акционерно
участие в “Заводски строежи
- ПС” АД, Ямбол - 6615
броя акции с номинал 3 лв.
всяка. Компанията също така
притежава почивна станция
“Вършец”. 

11 български компании участват в
изложението Beauty Eurasia 2011
Участието на
фирмите ще бъде
финансирано по
проекта “Насърчаване
на интернационализацията на
българските
предприятия”
Днес започна Международното специализирано изложение за парфюмерия и козметика Beauty Eurasia 2011 в
Истанбул. То ще продължи
два дни (до 18 юни).
По време на изложението
11 български компании ще
може да представят козметичните си продукти, съобщиха от Изпълнителната
агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия, която е организатор на българското участие.
Част от фирмите са “Рубела
Бюти” АД, “Роза Етерна”
ООД, “Красная линия” ООД,

“Балнеоложки комплекс Хисар” АД, “Кредо - Капитал
продакшън” ООД и др.
Субсидия

Финансирането на българското участие е в рамките
на проекта “Насърчаване на
интернационализацията на
българските предприятия”,
по който изпълнителната
агенция е бенефициент. В
какъв размер е безвъзмездната субсидия, обаче не може
да се каже със сигурност, тъй
като разходите по щандовете
ще бъдат изплатени след
приключване на изложението, обясни за в. “Пари” Лана
Мумджиева, старши експерт
“Връзки с обществеността”
в агенцията. Тя обясни още,
че всички козметични компании, заявили желание за
участие в изложението, са
допуснати.
Седем години поред

Beauty Eurasia се провежда

за седма поредна година и
е едно от най-големите изложения за фризьорство,
козметика и красота в Турция. Със своята специфика
и стратегическо местоположение изложението дава
възможност за достъп до
пазарите на Турция, Централна Азия, Балканския
регион, както и на Близкия
изток и Северна Африка.
Възможности

Изложението дава възможност на производители,
износители и вносители,
компании, дистрибутори и
други да презентират своята дейност на световно
ниво, както и да намерят
нови партньори и потребители.
През 2010 г. на изложението са участвали 257 изложители от 38 държави,
като посетителите са били
20 000, предимно професионалисти от бранша. 

СнимкИ боби тошев
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148.45
▶ хил. т е
количеството на
преработеното
грозде през 2010 г.

▶Състоянието на
лозята у нас не е добро,
отчетоха в доклад
за лозаро-винарския
сектор

Свитото потребление удари
и пазара на вино в България
Мнения:
За миналата година са
Българските производители трябва
произведени близо 103 млн.
да търсят разнообразни пазари
литра вино, което е 16% спад
спрямо количествата от 2009 г.
Свитото потребление у нас
удари и пазара на вино, стана
ясно в одобрения от Министерския съвет доклад за
лозаро-винарския сектор. За
миналата година количеството на произведеното вино в
България е намаляло с 16%
спрямо 2009 г. до близо 203
млн. литра. Тенденцията към
спад се обяснява с лошото
състояние на лозята у нас и
лошите климатични условия
през миналата година. Количеството на преработеното
грозде през 2010 г. е 148.45
хил. т, докато година по-рано
то е било 181.9 хил. т.
Вътрешен пазар

„Намалената платежоспособност на българските купувачи е причина за
по-ниското производство
и потребление на вино на
българския пазар”, обясни
собственикът на „Винекс
Славянци” Жеко Жеков.
По думите му понижението
в потреблението се очертава
вече като ясна тенденция за
последните три години. „Ако
вземем 2008-2009 г. за сравнение, сривът е до 40%. Факт
е, че виното е луксозна стока
и се потребява предимно от
средната класа на обществото, а у нас такава няма”, каза
Жеков. По думите му у нас
липсва и култура за разбиране и ценене на виното.

Изпълнителният директор
на „Винпром Русе” Наталия Къснеделчева също потвърди спада във вътрешния
ни пазар. „Купуват се все
по-малко и все по-евтини
продукти. Факт е, че има
доста реколти, които стоят
по складове и отлежават, а
износът се прави по поръчки”, обясни тя.
Според изпълнителния
директор на „Винпром Асеновград” Йордан Стефанов
при някои компании в момента се наблюдава спад в
производството с до 30%.
Той обясни тази тенденция
със сезонността в търсенето
на вино. „Есента търсенето
и износът ще се вдигнат, а
пикът е традиционно през
зимата заради празниците”,
категоричен е Стефанов.
Износът

Спадът на вътрешния пазар обаче се компенсира от

Колко се пие у нас

по-голям износ, който винопроизводителите и търговците отчитат за миналата
година.
Според одобрения от Министерския съвет доклад
у нас има 216 действащи
винопроизводителя, които
са изнесли 57.7 млн. литра
за миналата година. През
2009 г. износът е бил 53.8
млн. литра. Най-голям дял
в структурата на износа
заема Русия. Търсенето от
този пазар се е повишило
с близо 10% - до 32 млн.
литра вино.
Освен руския пазар производство се търси и в Полша,
Чехия и Германия, обясни
Йордан Стефанов. Според
Жеко Жеков българските
производители трябва да
търсят пазари, различни от
руския и полския, главно заради платежоспособността
на населението.
Ивана Петрова

▶ Близо 22% от хората консумират вино, показа проучване на Световната здравна организация. По този показател алкохолното питие остана на трето място, тъй
като се оказа, че 45% от населението у нас консумира
чист алкохол, а 32% - бира. Близо една трета от българите въобще не консумират алкохол, а около 17% употребяват по 50-60 г алкохол през седмицата.
▶ При 7.7 млн. население, от което 86% са на възраст над
15 години, в България се консумира по около 12.4 литра
алкохол на човек годишно, показа изследването.

Чуждите вина у нас също
отбелязват спад. Търсят
се предимно по-евтините
разновидности. Ниското
производство и потребление се обясняват с намалената платежоспособност
на българския пазар. За
последните три години
информацията ми показва, че има спад с около
20%. Факт е, че виното
е луксозна стока и се потре-

Жеко Жеков,

собственик на „Винекс Славянци”

Ниският
акциз за
бирата и
спиртните
напитки ги прави
предпочитани от
хората

бява предимно от средната
класа на обществото. У нас
такава няма.
Важно е да се отбележи,
че имаме и изключително нисък акциз за бирата
и спиртните напитки и
затова те се предпочитат от
хората. Основен пазар на
българското вино е Русия.
Печалбата оттам обаче е
изключително малка.

Нужна е реклама за страната ни
Отчитаме, че вътрешният
пазар има стабилни позиции. Вината от високите
ценови сегменти се движат
също нагоре, особено в
големите градове. Спадът
в търсенето се дължи найвече на кризата, но пък чрез
увеличаването на вносните
продукти смятаме, че ще
се вдигне културата на
потребление и дори любопитството на българина за

Елина Спасова,
мениджър реклама, „Домейн Бойар”

Високите
ценови
сегменти
отбелязват ръст

различни и качествени вина.
В експорта също имаме
ръст, като основни пазари са
Белгия, Холандия, Люксембург, Швеция и Канада. При
тях обаче срещаме трудности заради лошия имидж на
страната ни в конкуренция
с прочутите вина на Италия
или Франция. Нужна е
сериозна рекламна кампания, която да популяризира
българското вино.

Купува се по-малко и по-евтино
Тенденцията е вътрешният пазар да се срива и
да се купува не само помалко, но и все по-евтини
продукти. При по-големите фирми съотношението
внос/износ е 1 към 3 в
полза на износа. Експортът също има спад. Русия

Наталия Къснеделчева,
изпълнителен директор на
„Винпром Русе”

Вътрешният
пазар
се срива

е един от най-важните
ни пазари. Там обаче в
момента тече прелицензиране на този тип продукти
и това много затруднява,
дори спъва работата ни.
Поръчките ни масово не
се потвърждават заради
липса на бандероли.

Четвъртък 16 юни 2011 pari.bg

Компании и пазари

15

Moody’s понижи рейтинга
на три френски банки

▶Societe Generale обаче е възможно да се раздели с две стъпки от рейтинга си, посочват от Moody’s 

Причината
са инвестициите
на банките
в гръцки държавни
облигации
Рейтингите на трите френски банки BNP Paribas,
Societe Generale и Credit
Agricole (собственик на
гръцката Emporiki Bank)
може да бъдат понижени, съобщават от Moody’s.
Причината са инвестициите им в Гърция. Moody’s
Investors Service ще ревизира рейтингите на банките, съсредоточавайки
се върху експозициите

Четири гръцки
банки с по-нисък
рейтинг от S&P
▶ Рейтинговата агенция Standard&Poor’s
понижи с три степени
оценката на четири
гръцки банки.
▶ Рейтингът на National
bank of Greece, която
е собственик на ОББ,
Еurobank - собственик
на Пoщенска банка, Alfa
Bank и Piraeus Bank е
понижен до ССС. Намалението на рейтинга на
банките е в резултат
на по-ниския кредитен
рейтинг на Гърция.
▶ Според агенцията
четирите банки са изложени на засилен риск
поради влошаването на
платежоспособността
на Гърция.
▶ Само преди два дни

им към гръцкия дълг и
гръцкия частен сектор.
Според Moody’s рейтингите на Credit Agricole и BNP
Paribas най-вероятно няма
да се понижат значително.
Societe Generale обаче е
възможно да се раздели с
две стъпки от рейтинга си.
От агенцията уточняват,
че гръцките експозиции
са изключително важни
за Credit Agricole и Societe
Generale.
Френският министър по
европейските въпро си
Лоран Вокие не отдаде
голямо значение на наме-

рението на международната рейтингова агенция
да понижи рейтинга на
банките заради рисковете,
поети с гръцкия държавен
дълг и дълговете на частния сектор. “Френските
банки са изложени в Гърция на рискове, свързани
с гръцката икономика,
те са напълно публични,
така че няма абсолютно
нищо скрито и впрочем
френският банков сектор
е по-малко изложен на
рискове от германския
например”, изтъкна Лоран Вокие.
По данни на Банката за
международни плащания

Гърция получи ново
понижение на кредитния
рейтинг, този път от
Standard&Poor’s. Международната рейтингова агенция понижи
кредитния рейтинг по
дългосрочните дългови
книжа на Гърция с три
стъпки от B до степен
CCC. Мотивът на международната агенция е
нарастващият риск, че
страната няма да може
да се справи без евентуално преструктуриране
на дълга си
▶ Агенцията постави и
негативна перспектива
за кредитоспособността
на Атина. Това е сигнал,
че в средносрочен план
рейтингът на страната
може да бъде допълнително намален. Следващото
ниво е D, което е равносилно на банкрут.
▶ В момента Гърция е

държавата с най-лош
кредитен рейтинг в света, минавайки под страни като Еквадор, Ямайка
и Пакистан. Решението
на агенцията игнорира
интензивните дебати
на равнище Европейски
съюз и Международен
валутен фонд (МВФ) за
намиране на надеждно
решение на гръцката
дългова криза, заяви
гръцкото министерство на финансите.
▶ В началото на юни и
Мoody’s намали рейтинга на Гърция. Оценката
беше понижена също
с три степени от В1
на Caa1. Агенцията
обмисля да я понижи
още повече. Малко
преди това и третата
авторитетна рейтингова агенция Fitch свали
рейтинга на Атина от
ВВ+ до В+.

Контра

от 6 юни германските банки са държали към края
на 2010 г. гръцки държавни облигации на стойност
22.6 млрд. USD (15.3 млрд.
EUR), а френските банки
- за 15 млрд. USD (10.5
млрд. EUR). В началото на
юни Moody’s понижи рейтинга на Гърция с три степени. В момента страната
е с най-ниския рейтинг в
международен план. Агенцията предупреди, че може
да го намали още, позовавайки се на “увеличение
на опасността Гърция да
не успее да стабилизира
дълговото си състояние
без преструктуриране на

снимки bloomberg

дълга”.
Очаквания

Рейтинговата агенция обяви, че е възможно да понижи и оценката на френскобелгийската банка Dexia.
Без да изключва евентуална неплатежоспособност
на Гърция, агенцията ще
изчисли по-специално “потенциалното разминаване,
което може да възникне
между обявяване на неплатежоспособност или преструктуриране на гръцкия
дълг и сегашните оценки”
на френските банки.
От Moody’s отбелязват,
че проверката не би тряб-

вало да доведе до понижаване с повече от една степен на оценките на BNP
Paribas и Credit Agricole.
Дългосрочният рейтинг на
Credit Agricole в момента е
Аа1 - втората най-висока
оценка на Moody’s, а при
BNP Paribas той е с една
степен по-нисък - Аа2.
Рейтингът на Societe
Generale обаче може да бъде понижен с две степени,
ако проверката включи и
преоценка на т. нар. систематична подкрепа - тоест
помощта, която биха могли
да отпуснат държавните
власти в случай на тежка
криза. 

▶Инвеститорите гледат с недоверие на Гърция поради влошаването на
платежоспособността й
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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

11,95
81,82
767,09
189,92
163,65
332,62
189,25
247,79
91,59
185,14
128,91
123,48
127,72

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

11,89
81,43
763,37
189,02
162,87
331,04
188,35
246,61
91,16
184,25
128,29
122,89
127,10

11,83
81,03
759,65
188,12
162,08
329,45
187,45
245,43
90,72
183,37
127,67
122,30
126,48

11,81
80,63
755,92
187,21
161,29
327,87
186,55
244,25
90,28
182,49
127,05
121,72
125,86

11,66
79,44
744,75
180,88
157,36
316,78
180,24
235,99
87,23
176,32
123,95
117,60
124,00

11,66
79,44
744,75
180,88
157,36
316,78
180,24
235,99
87,23
176,32
123,95
117,60
124,00

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
„Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД 1
Алфа Индекс Имоти
Алфа Индекс Топ 20
Алфа Избрани Акции
Алфа Паричен Пазар
Астра Асет Мениджмънт АД
ДФ Астра Кеш
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Плюс
БенчМарк Асет Мениджмънт АД
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ
БенчМарк Фонд-6 Паричен
Болкан Капитал Мениджмънт АД
ДФ БКМ Балансиран Капитал
ДФ Европа
ДФ Балкани
Варчев Мениджинг Къмпани ЕАД
ДФ Варчев високодоходен фонд
ДФ Варчев Балансиран фонд
ДСК Управление на активи АД
ДФ ДСК Стандарт
ДФ ДСК Баланс
ДФ ДСК Растеж
ДФ ДСК Имоти
ДФ „ДСК Евро Актив”
Елана Фонд Мениджмънт АД
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд
ИД Елана Високодоходен Фонд
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар
ДФ Елана Долар Фонд
ДФ Елана Еврофонд
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Златен Лев Капитал АД
ИД Златен лев
ДФ Златен лев Индекс 30  
Капман Асет Мениджмънт АД
ДФ Капман Фикс
ИД Капман Капитал
ДФ Капман Макс
Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
ИД Адванс Инвест
ДФ Адванс Източна Европа
Адванс IPО Фонд
КД Инвестмънтс ЕАД
ДФ КД Облигации България
ИД КД Пеликан
ДФ КД Акции България
КТБ Асет Мениджмънт АД
КТБ Балансиран Фонд
КТБ Фонд Акции
ОББ Асет Мениджмънт АД
ДФ ОББ Платинум Облигации
ИД ОББ Балансиран Фонд
ДФ ОББ Премиум Акции
ДФ ОББ Патримониум Земя
Оверон Финанс АД
ДФ Оверон ПРЕСТО
ПФБК Асет Мениджмънт АД
ДФ ПИБ-Авангард
ДФ ПИБ-Класик
ДФ ПИБ- Гарант
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД  
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
Райфайзен (България)  Фонд Облигации
Райфайзен (България)  Балансиран Фонд
Райфайзен (България) Фонд Акции
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд
Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро
Свободен период от 07.08.2010 до 16.08.2010
Лимитиран период” от 17.08.2010 до 14.11.2010
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
Стандарт Асет Мениджмънт АД
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
Статус Капитал АД
Статус Нови Акции
Статус Финанси
ДФ Статус Глобал ETFs
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
ИД Ти Би Ай Евробонд
ДФ Ти Би Ай Комфорт
ДФ Ти Би Ай Хармония
ДФ Ти Би Ай Динамик
ДФ Ти Би Ай Съкровище
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
ЦКБ Лидер
ЦКБ Актив
ЦКБ Гарант
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
ДФ Юг Маркет Максимум
ДФ Юг Маркет Оптимум

за поръчки
над 20000 лв

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

4.9799
7.4367
10.2379

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.3318
2.6948

фонд в акции
фонд в акции

0.6099
0.5817

за поръчки
от 2000 до 20000

5.0048
7.4739
10.3915

за поръчки
под 2000 лв

след края
на 2-та год.

5.1791
7.7342
10.6474

4.9799
7.4367
0.0000

до 1 месец
0.5787

фонд в акции
0.4378
Фонд на паричен пазар 1093.2714

до 180 дни
1091.6315

Фонд на паричен пазар 11.6764
Смесен - балансиран
11.1503
фонд в акции
10.4533

11.6706
11.0948
10.4013

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Брент

USD/тр. у.

преди края
на 2-та год.

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

0.53%
-1.63%
0.56%

10.33%
10.75%
0.10%

7.27%
15.06%
1.23%

-18.55%
-8.36%
1.37%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

2.3318
2.6948

4.18%
2.80%

29.27%
25.84%

3.09%
0.69%

-48.04%
-42.01%

12.11.2007
12.11.2007

0.6039
над 1 месец
0.5657
0.4292
над 180 дни
1060.4733

-1.20%
9.14%

13.31%
13.31%

6.60%
8.63%

-9.21%
-10.65%

17.04.2006
16.08.2006

6.32%
2.25%

8.95%
13.31%

21.79%
5.27%

-20.52%
5.05%

10.10.2007
05.08.2009

1.73%
2.81%
3.52%

0.73%
10.83%
12.63%

5.32%
4.83%
8.42%

5.92%
3.98%
1.49%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

4.93%
6.65%
-11.93%
-1.18%
-0.07%
2.45%

7.15%
11.10%
14.70%
12.34%
12.02%
0.26%

7.02%
7.90%
-23.67%
0.58%
6.78%
6.61%

6.60%
-2.51%
-17.56%
-7.45%
2.70%
7.82%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

-0.73%
0.84%
-1.46%

1.10%
1.86%
0.99%

2.18%
5.21%
-2.88%

-3.92%
-11.12%
-9.83%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

11.6531
10.9839
10.2453

4.8803
7.2880
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

11.6648

11.6706
0.0000
0.0000

14.3602
8.5977
3.8550
7.9440
11.2636
12.5692

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

82.0892
49.2213
63.6619

14.2180
8.5126
3.8168
7.7126
10.9355
12.5692
до 2 г.
81.8019
48.9752
63.3436

фонд в акции
Смесен - балансиран

93.6930
73.3978

92.2980
72.3050

-4.65%
-7.43%

2.89%
1.31%

-9.15%
-11.94%

-1.66%
-7.91%

04.01.2007
25.06.2007

фонд в облигаци
1.35806
Смесен - балансиран
1.13100
фонд в акции
0.79849
Смесен - консервативен 0.77033
Смесен - консервативен 1.07588

1.35534
1.12424
0.78663
0.76573
1.07266

2.50%
3.03%
3.47%
2.01%
1.82%

0.63%
3.69%
7.88%
2.96%
0.32%

5.22%
7.12%
9.73%
5.72%
3.30%

5.66%
7.12%
9.73%
5.72%
3.30%

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

Смесен - балансиран
101.2510
Смесен - балансиран
103.8599
фонд в акции
86.1922
Фонд на паричен пазар 128.6356
Смесен - консервативен 95.6535
Смесен - консервативен 111.1483
фонд в акции
102.8597

100.2436
102.8265
84.9090
128.6356
95.2712
110.7042
100.8229

1.39%
-0.30%
1.85%
3.15%
0.87%
2.83%
1.33%

6.01%
5.80%
8.16%
0.36%
1.95%
0.27%
N/A

1.50%
-2.51%
1.63%
7.69%
3.10%
6.06%
N/A

0.13%
0.62%
-1.35%
7.19%
-1.34%
5.49%
3.18%

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

фонд в акции

111.0373
101.5867

5.1035

5.54%

8.02%

14.04%***

5.18%

08.07.1999

1.0223

9.29%

13.65%

13.34%***

1.21%

01.06.2009

Смесен - консервативен 10.0636
Смесен - балансиран 18.5282
фонд в акции
11.5036

10.0436
18.3990
11.3436

0.44%
5.05%
6.24%

N/A
7.60%
9.04%

0.54%
7.04%
6.52%

0.54%
9.65%
2.48%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.1276
0.8110
1.0634

0.58%
-2.08%
-0.61%

9.75%
14.67%
9.25%

-2.78%
9.18%
17.54%

1.01%
-4.36%
1.74%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

132.8554
14.3351
0.7556

0.92%
1.10%
0.16%

3.05%
7.98%
14.87%

2.67%
0.98%
6.86%

5.71%
1.98%
-5.33%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

фонд в акции

5.1343
до 100 000 лв
1.0351

над 2 г.
82.0892
49.2213
63.6619

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

1.1445
0.8232
1.0794
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
133.3204
Смесен - балансиран
14.4785
фонд в акции
0.7707

1.0300

1.0275

над 100 000 лв.
133.1211
14.4785
0.7632

Смесен - балансиран
фонд в акции

857.9000
767.0868

851.4818
761.3480

4.54%
4.19%

3.96%
4.19%

9.95%
9.52%

-4.90%
-8.27%

09.05.2008
09.05.2008

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

11.8147
132.5937
8.0015
10.8349

11.8147
132.5937
8.0015
10.8349

2.36%
6.36%
10.77%
4.13%

0.98%
5.85%
10.84%
3.49%

6.33%
14.62%
24.78%
9.45%

3.15%
3.55%
-4.06%
3.44%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

фонд в акции

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.5595
Смесен - балансиран
0.7642
Смесен - консервативен 1.0312
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.3166
фонд в облигаци
1.3302
Смесен - балансиран
0.8707
фонд в акции
0.6215
Смесен - балансиран
0.7426
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0725

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

1.2077
1.0524

за поръчки над 100 000 лв
0.5567
0.7615
1.0297
над 50 000 лв / 40000 USD
1.3146
1.3262
0.8672
0.6184
0.7396
0.0000
1.0714

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5539
0.7588
1.0282

-1.08%
0.26%
2.23%

9.92%
4.42%
1.11%

10.22%
4.42%
4.67%

-15.14%
-7.35%
0.82%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.3126
1.3222
0.8637
0.6153
0.7366

2.49%
1.87%
N/A
-2.66%
2.95%

0.12%
0.38%
3.70%
6.46%
5.99%

5.77%
4.71%
0.92%
-3.27%
-0.66%

5.35%
5.53%
-2.68%
-8.75%
-8.64%

0.0000
1.0178

N/A
2.26%

N/A
0.20%

N/A
5.29%

N/A
5.05%

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

1.39%
0.78%

0.16%
3.20%

3.35%
3.63%

3.72%
0.73%

15.11.2005
12.09.2005

7.19%
4.89%
-8.27%
-5.46%

7.96%
8.96%
11.42%
4.97%

15.41%
11.40%
-2.51%
4.64%

-3.48%
-6.74%
-26.49%
-0.08%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

1.2077
до 90 дни
1.0367

над 90 дни
1.0472

Смесен - балансиран
8.2899
8.2899
фонд в акции
6.9133
6.9133
фонд в акции
2.7487
2.7487
Смесен - консервативен 9.9811
9.9811
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
клас  В
Клас А         Клас В при изпълнена      Клас В при прекратена
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000
инв. схема
инв. схема
фонд в акции
0.7565
0.7528
0.7509                                        0.7453              0.7453
0.7490
0.7304
фонд в акции
0.4127
0.4107
0.7509                                       0.4066              0.4066
0.4086
0.3985
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
Цена
фонд в акции
105.5239
104.2275
                                                                                      103.4497
фонд в облигаци

-1.64%
-2.59%

10.31%
11.45%

1.37%
0.62%

-5.63%
-19.61%

22.05.2006
02.05.2007

-9.11%

13.23%

4.18%

3.33%

03.05.2010

Смесен - балансиран
фонд в акции
Смесен - балансиран

317.9631
13.6164
12.4263
9.1369
21.4552

317.0107
13.3481
12.0608
8.8681
21.4552

1.29%
2.83%
3.14%
3.88%
2.88%

3.51%
3.27%
5.91%
9.67%
5.29%

-0.35%
2.94%
3.90%
12.44%
5.50%

6.23%
5.52%
3.68%
-1.93%
1.92%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
фонд в облигаци

6.7468
8.1280
12.3458

6.7131
8.0874
12.3150

-2.91%
-3.45%
4.04%

5.79%
5.80%
1.72%

5.02%
4.31%
9.41%

-9.28%
-5.00%
5.67%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран

1.2459
1.1431

1.2210
1.1317

1.88%
5.00%

5.61%
5.03%

7.12%
11.70%

4.75%
4.55%

18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)  

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

Стойност
Rate
1,96
1,46099
8,60954
1,41093
1,60788
2,11112
8,07694
2,62207
2,22329
1,75716
2,64319
7,35689
1,60079
3,99818
3,05737

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

1,69277
1,26317
5,66448
2,75896
1,15566
4,50600
2,50106
1,11291
3,14543
4,96278
4,68799
4,89606
2,13794
1,10862
4,48246
8,57407
1,36848
2,01153
2074,26000

Разлика
Difference
0
0,02002
0,05797
0,02125
-0,00637
0,02176
-0,03248
-0,00004
0,00328
0,01796
0,00000
-0,03727
0,01505
0,01165
0,03150
0,00000
0,00540
0,01267
0,00000
-0,00117
0,01199
0,03982
-0,00754
0,00561
0,01605
-0,01363
0,00056
0,04153
-0,00701
0,01009
0,03830
0,00339
0,01478
0,00637
16,57000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 16.06.2011 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.

▶ Валути спрямо евро
ВАЛУТА

Код

Currency

Code

Buy

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1,4299

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,8791

ЯПОНСКА ЙЕНА
11.6648
11.0393
10.2973

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

111.0373
101.8413

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)

Купува

Продава

Hай-висока

Hай-ниска

Sell

High

Low

1,4300

1,4452

1,4264

0,8792

0,8825

0,8774
115,1600

JPY

115,3900

115,4100

116,4700

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1,2145

1,2147

1,2246

1,2122

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,8440

7,8478

7,8512

7,7886

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

9,1659

9,1699

9,1758

9,1217

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,3882

1,3886

1,4001

1,3845

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,3405

1,3408

1,3530

1,3382

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

265,4600

265,7800

266,2900

264,6700

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,2050

24,2200

24,2270

24,1360

РУСКА РУБЛА

RUB

39,9760

39,9858

40,2477

39,9108

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

3,9342

3,9356

3,9482

3,9279

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 15.06.2011 г.

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
обратно
на активите на
стойност
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 16/06/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,301388
€ 1,327416
€ 1,294881
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,911345
€ 0,929572
€ 0,906788
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,836892
€ 0,853630
€ 0,832708
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 10/06/2011 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 изкупуване - 0.50% от НСАД.
Цени за 1 дял за 16/06/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,165623 лв.
1,165623 лв.
1,165623 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 16/06/2011 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 15.06.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0524 лв.

Сентинел - Рапид

1,2077 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0367 лв.

1.0472 лв.

1,2077 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
0,78 %

3,63 %

1,39%

3,35 %

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 14 юни 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 16.06.2011 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
13.5963
12.4080
9.1234
Ти Би Ай Евробонд
318.5981
N/A
12.3653
9.0921
Ти Би Ай Комфорт
320.1855
13.4823
N/A
9.0473
Ти Би Ай Хармония
320.1855
13.4823
12.3044
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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Регионални
индекси

Основният индекс на БФБ отчете
нов спад

Sofix: 412.77

-0.41%

Македонският бенчмарк се повиши

MBI10: 2660.29

+0.23%

Основният сръбски индекс продължи
да се понижава

BELEX15: 779.95

-0.73%

Число на деня
Обем

20 200
▶ акции на “Софарма” АД смениха собственика си
на борсата, като сделките донесоха 0.94% спад на
цената им

Световни индекси Повишение
Бенчмаркът започна сесията
Fresenius Medical
със силен спад
DOW: 11 924.29
Care

-1.26%

Германският индекс реализира спад

DAX: 7115.08

-1.25%

Измерителят се нареди сред печелившите в Азия

Nikkei 225: 9 574 032

+0.28%

Поевтиняване
Thyssenkrupp

1.04% -2.74%
▶ се повишиха акциите на
германския производител
на медицински стоки

▶поевтиняха акциите на
компанията и достигнаха
нивото от 33.90 EUR

Цената на
медта отново
се понижи
Котировките на
метала спаднаха
за пети път в
последните
шест дни заради
възможността Китай
отново да повиши
лихвите
Цената на медта в Ню Йорк
падна заради спекулациите, че правителството на
Китай, който е най-големият консуматор на метала
в света, може да повиши
основната лихва в опитите
си да обуздае инфлацията. Лихвите може да се
повишат “в рамките на
седмици, дори дни” според
неподписана редакторска
статия в China Daily от
вчера. Централната банка на страната увеличи
изискванията за минимални резерви на банките,
след като кредитирането за
клиентите ускори растежа
си до нива отпреди три
години.
“Затягането на монетар-

ната политика си остава
притеснително”, каза Ник
Браун, анализатор в Natixis
Commodity Markets в Лондон. “Високите нива на
инфлация продължават да
ни тревожат. Те не са отминали”, твърди Браун.
Котировки

Цените за доставка на мед
през септември паднаха
с 0.6% до 4.147 USD за
паунд на борсата Comex
в Ню Йорк. Цените отбелязват спад за пети ден
в последните шест дни.
Медта с тримесечна доставка спадна с 0.5% до
9127 USD за метричен
тон на Лондонската борса
за метали.
Инфлацията в Китай се е
покачила до 5.5% през май
според данни, показани
във вторник. Инфлацията
надвишава 4-процентовата цел на правителството
във всеки месец от тази
година. Тя може да достигне до 6% този месец
според банкери от Societe
Generale SA, което мо-

же да понижи лихвените
проценти допълнително
след четири покачвания
от септември насам.
Въпреки това индустриалното производство
в Китай се е повишило
с 13.3%, сравнено с миналата година, показват
данните. “Неспадащите
поръчки от Китай изглеждат добре”, каза Браун от
Natixis. “Настроени сме
доста позитивно.”
Спад

Резервите от мед в Китай
са спаднали наполовина
в последните два месеца.
Наличностите в складовете, които не са държавни,
може да са паднали до
около 300 хил. тона според
изчисления на търговци и
анализатори в страната,
сред които е и Shanghai
East Asia Futures Co. Наличностите, проследявани
от LME, са отчели спад
за трети ден, с 1050 тона
и са стигнали до 472 625
тона, показват данните от
дневния анализ. 

▶ Резервите от мед в Китай са спаднали наполовина в последните два
месеца. Наличностите в складовете, които не са държавни, може да
са паднали до около 300 хил. тона според изчисления на търговци и
анализатори в страната.
Снимка боби тошев

Приоритет
▶ Златото отбеляза спад заради покачването
на долара. Това намали търсенето на ценния
метал като алтернативна инвестиция. Доларът
отбеляза ръст срещу шест основни валути,
след като властите в Европейския съюз не
успяха да се съгласят за втория спасителен
план за Гърция. Според Джеймс Мур, анализатор
от TheBullionDesk.com, ценните метали са под
напрежение заради силния долар. “Покачващата
се инфлация, продължаващото задлъжняване и
нарастващият дълг на Гърция най-вероятно ще
ограничат низходящия натиск, а инвеститорите
ще видят нови възможности за купуване”,
коментира той.
Снимка BLOOMBERG

1521.49
▶ USD за тройунция достигна цената на златото
по време на търговската сесия в САЩ
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Бизнесът иска от Евросъюза
по-активна екополитика
Водещи
компании
призоваха
за повече
мерки
за намаляване
на вредните
емисии, което
ще стимулира
европейската
икономика

Седемдесет и две големи европейски компании
подписаха специална декларация, с която искат
от ЕС по-активна борба с
климатичните промени.
Декларацията призовава
целта на общността да
бъде 30% по-малко вредни емисии до 2020 г. спрямо нивото от 1990 г., а не
20%, както е сега. Това
ще помогне да се запази
конкурентоспособността
на ЕС, да се изгради нис-

ковъглеродна икономика
и да се разкрият нови
работни места - около 6
млн. до 2020 г., смятат
компаниите, сред които
има гиганти като Philips,
Cola Cola Hellenic, BSH
Bosch, Siemens, IKEA,
Unicredit и др.
Време за промяна

Документът ще бъде разпространен в Европейския съвет по околна среда на 21 юни, а два дни

по-късно Европарламентът ще гласува промяна
в целите за преодоляване
на климатичните промени.
Компаниите смятат, че
зелените иновации и инвестиции, като например
тези във възобновяеми
енергийни източници
(ВЕИ), ще гарантират
енергийната сигурност
на Европа. Чрез енергийна ефективност и ВЕИ
може да се намали зави-

симостта на Европа от
вноса на горива. Вносът
на нефт и газ би могъл
да се намали с 45.5 млрд.
EUR до 2020 г., пише в
документа. Средствата
за тези инвестиции може
да бъдат осигурени например от търговията с
емисии.
Кои са те

Компаниите, подписали
декларацията, представляват различни сфери на

икономиката. Повечето
от тях са много активни
в екологично отношение.
IKEA Group например
има дългосрочна стратегия, която предвижда
всички магазини на IKEA
скоро да използват 100%
възобновяема енергия.
В цифрово изражение
зад подписите на компаниите стоят повече от 3.8
млн. служители и годишен оборот от над 1 трлн.
EUR. 

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността „младши експерт” в сектор „Оценка”,
отдел „Програмиране и оценка”, главна дирекция
„Програмиране на регионалното развитие” в Министерство
на регионалното развитие и благоустройството.
Кратко описание на длъжността:
Подпомага дейностите по изготвяне на предварителна, текуща и
последваща оценка на Оперативна програма „Регионално развитие” съгласно изискванията на европейското законодателство и методическите документи за оценка на оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните
актове за заемане на длъжността:
- образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър
по…;
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността „младши експерт” в сектор „Финансов контрол”,
отдел „Финансово управление и контрол”, главна дирекция
„Програмиране на регионалното развитие” в Министерство на
регионалното развитие и благоустройството.
Кратко описание на длъжността:
Подпомага дейността на ГД “ПРР” в изпълнение на функциите и задълженията като Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) свързана с осъществяване на надеждeн финансов контрол на
средствата отпускани по линия на ОП „РР” в съответствие с изискванията на европейското законодателство за Структурните фондове.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните
актове за заемане на длъжността:
- образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър
по…;

- професионална област – икономика, публична администрация, статистика, право или социология;
- минимален ранг за заемане на длъжността – V младши ранг, професионален опит не се изисква.
Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на
кандидатите:
-Познания за методите и законодателната рамка на дейностите по наблюдение и оценка; - статистически, икономически и финансови умения;
-комуникативност и презентационни умения, включително опит в изготвянето на доклади; - познания в използването на данни и информация;
- добро ниво на английски език, писмено и говоримо; - способност да работи
в екип; - способност да работи под напрежение.
Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите
следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна в
границите от размера на минималната основна месечна заплата до размера на средната основна месечна заплата за длъжността, който е до 536 лв.
Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.
Необходими документи за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от кандидата, че е пълнолетен
български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен
по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна
степен – професионален бакалавър по …, допълнителни квалификации;
- Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността
на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване
на дейност в чужбина, ако лицето притежава такъв;
- Други документи: сертификати за проведени обучения;
- Подробна автобиография.
Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от
съответните оправомощени органи в Република България.
Място за подаване на документи:
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
- Адрес: в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, Център за
административно обслужване ;
Краен срок за подаване на документи – десет дни от датата на
публикуване на обявлението в централен ежедневник и в регистъра
по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията .
Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други
съобщения във връзка с конкурса: сайта на МРРБ: www.mrrb.government.
bg и информационното табло в МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и
Методий” № 17-19.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично
или чрез пълномощник.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя
на кандидатите при подаване на документите.

- професионална област – финанси или счетоводство и контрол;
- минимален ранг за заемане на длъжността – V младши ранг, професионален опит не се изисква.
Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
-Познания за методите и законодателната рамка на дейностите по
наблюдение и оценка; - статистически, икономически и финансови умения; -комуникативност и презентационни умения, включително опит в
изготвянето на доклади; - познания в използването на данни и информация; - добро ниво на английски език, писмено и говоримо; - способност да
работи в екип; - способност да работи под напрежение.
Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния
служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна в границите от размера на минималната основна месечна заплата
до размера на средната основна месечна заплата за длъжността, който
е до 536 лв.
Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.
Необходими документи за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от кандидата, че е пълнолетен
български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен
по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна
степен – професионален бакалавър по …, допълнителни квалификации;
- Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността
на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна
книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на
дейност в чужбина, ако лицето притежава такъв;
- Други документи: сертификати за проведени обучения;
- Подробна автобиография.
Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод
на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
Място за подаване на документи:
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
- Адрес: в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, Център за
административно обслужване ;
Краен срок за подаване на документи – десет дни от датата на
публикуване на обявлението в централен ежедневник и в регистъра
по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията .
Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други
съобщения във връзка с конкурса: сайта на МРРБ: www.mrrb.government.
bg и информационното табло в МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и
Методий” № 17-19.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично
или чрез пълномощник.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя
на кандидатите при подаване на документите.

Поземлен имот 68850.503.1010
УПИ V 3402 в кв.294 „Възраждане”
Поземлен имот 68850.503.1009
4. УПИ IV 3402. в кв.294 „Възраждане”
Поземлен имот 68850.501.737
5.
УПИ IX 305. в кв.650 „Железник”
Поземлен имот 68850.501.738
6.
УПИ VIII 305 в кв. 650 „Железник”
Поземлен имот 68850.515.604
7.
УПИ V 969 в кв. 121”a”
3.

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРA
6000 СТАРА ЗАГОРА, бул.”Цар Симеон Велики” 107,
тел.042/614 614, факс 042/25 91 32
на основание Заповед №РД-25-1069/14.06.2011 г.
на Кмета на Община Стара Загора
Обявява:
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общ. собственост, както следва:
№
по
ред
1.
2.

гр. Стара Загора,
№ на имота, квартал
Поземлен имот 68850.514.82
УПИ IV-общ. в кв.152 „Васил
Левски”
Поземлен имот 68850.514.81
УПИ III-общ. в кв.152 „Васил
Левски”

Начална
Стъпка
Площ на
Депотръжна
за наддаимота
зит
цена/лева
ване
/кв.м./
/лева/
без ДДС/
/лева/
490

352 800

40 000

18 000

200

100 000

10 000

5 000

8.

Поземлен имот 68850.515.611
УПИ III 971 и УПИ IV 970 в кв.121”a”

497

200 000

20 000

10 000

1 488

600 000

60 000

30 000

406

55 000

6 000

3 000

409

55 000

6 000

3 000

302

120 000

12 000

6 000

307

120 000

12 000

6 000

Депозитите за участие в търга се внасят по б.с/ка на община Стара
Загора: “Юробанк И ЕФ Джи България” АД, BIC код: BPBIBGSF; IBAN: BG 45
BPBI 7935 3375 755 401 до 17.00 ч. на 14.07.2011г.
Търгът да се проведе на 18.07.2011г. от 10.00 часа в Зала “Фоайе“ на
Общината.
Тръжната документация да се предоставя на желаещите за участие
в срок до 17.00 ч. на 14.07.2011г от Център за услуги и информация на
общината – работно място 5, срещу 50 лева за всеки обект, внесени
в касата на община Стара Загора.
Подаването на необходимите документи, се извършва в деня на търга
в часа, обявен за начало на търга пред Комисията.
Допълнителна информация на тел. 042/ 614 676

ОБЯВА
„БАЕЗ” ЕАД, ГР. СОФИЯ
Набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за
отчетната 2011 година.
Сумата на актива на баланса плюс приходите /без оборотни данъци/
към 31.12.2010 г. е в размер на 40 791 хил. лв.
Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в десетдневен
срок от датата на публикацията на адрес: „БАЕЗ” ЕАД, гр. София, бул. „Ал.
Стамболийски” 55 и да съдържат:
1. Обща цена на одита;
2. Брой работни часове за проверка и заверка;
3. Брой работни часове за текущи консултации.
Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване
на оферти на същия адрес.
За контакти - телефони: 923 69 11; 923 69 17.

Корпоративни
съобщения и обяви
на държавни институции
Цена за публикация:
0.66 лв./колон мм/ без ДДС

За допълнителна информация и заявки:
тел.02/4395 822, e-mail: reklama@pari.bg
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Acer свива доставките
си на таблети с 60%

Тайванската компания очаква постепенно възстановяване на пазара на лаптопи
Вторият по големина производител на компютри в
света Acer намали целите
си за доставка на таблети
с цели 60% през годината.
Причината е, че тайванската компания очаква постепенно възстановяване на
пазара на лаптопи - традиционно силна област за
корпорацията. Освен това Acer ще се опита да
разчисти и натрупалите
се складови количества.
И все пак от компанията
очакват общият размер на
доставките през третото
тримесечие на годината да
се увеличи.
Намалена цел

“Третото тримесечие ще
бъде доста по-стабилна.
Ще бъде сходно с второто,
или дори още по-добро”,
каза председателят на борда на корпорацията Джей
Ти Уанг по време на среща
с акционери в сряда. Уанг
каза пред журналисти след
срещата, че новата цел на
компанията за доставка на
таблетни устройства е 2.5-3
млн. единици, доста помалка от прогнозираните
в началото на годината 5-7

млн. броя. Acer очаква да
продаде 800 хил. таблети
през всяко от следващите
две тримесечия. Уанг казва още, че очаква второто
тримесечие да изостане с
по-малко от 10% от предходното, което е по-добър
резултат от очакванията на
анализаторите.
Всъщност компанията не
успя да изпълни последните си три тримесечни прогнози, свързани със заявките
за доставки на таблети. Освен това тя се раздели със
своя главен изпълнителен
директор Джанфранко Ланчи през март след спорове
как да бъде отговорено на
нарастващото предизвикателство от страна на таблетните компютри.
Реорганизация

През април компанията намали предвижданията си
за доставки през второто
тримесечие до 10% спад в
сравнение с януари - март.
Като причини се посочваха
скорошната реорганизация,
която претърпя корпорацията, преизчисляване на
инвентарните наличности
и сезонно забавяне в цяла-

▶През 2011 г. Acer ще достави само 2.5-3 млн. таблети вместо планираните досега 5.7 млн.

та компютърна индустрия.
Акциите на Acer спаднаха с
0.4% в сряда, което все пак е
по-добър резултат от общия
спад на пазара от 0.95%.

От компанията казаха порано този месец, че ще
отделят 150 млн. USD за
отписване на 3 млн. остарели лаптопи в складовете си,

както и че ще съкратят 300
работни места в Европа. По
време на срещата с Уанг
акционерите също така са
одобрили предложението

от миналата седмица за
намаляване на бонусите за
служителите на компанията с 40%.
Пламен Димитров

Facebook: Не губим потребители
Данните на
компанията за
проучвания
Inside Facebook не
съвпадат с тези на
други анализатори

Най-голямата социална
мрежа в интернет Facebook
опроверга появилата се информация, че губи клиенти.
От компанията казват също,
че са доволни от сегашния
си ръст.
Преди дни се появи-

ха данни от сайта Inside
Facebook, които показваха,
че през май социалната
мрежа е загубила 6 млн. потребители в САЩ, както и
100 хил. във Великобритания, Русия и други държави. Сега от Facebook, която

по принцип не коментира
статистики от трети лица, постави под съмнение
валидността на данните.
Други фирми за измерване
на интернет трафик казват,
че през въпросния период
са наблюдавали ръст.

Задоволство

“От време на време виждаме
новини относно това как
Facebook губи потребители в
някои региони. Част от тези
съобщения използват данни,
взети от нашите инструменти за реклама. Тези инструменти предоставят широки
предположения за обхвата
на рекламите на платформата и не са проектирани да
бъдат източник за проследяване на цялостния растеж
на Facebook”, се казва в съобщение на компанията на
Марк Цукърбърг. “Ние сме
много доволни от ръста си
и от начините, по които хората са свързани с Facebook.
Повече от половината от
нашите активни потребители се вписват в системата
всеки ден”, се уточнява още
в съобщението. Цифрите от
Inside Facebook показваха,
че около 1.5 млн. потребители от Канада са напуснали
социалната мрежа през май.
Като цяло обаче данните
показваха, че Facebook расте
с общо 687 млн. ползватели
по целия свят, както и много
нови клиенти от страни с голямо население като Индия,
Филипините и Индонезия.
“Facebook умора”

▶Идеята за “Facebook умора”, при която потребителите напускат социалната мрежа след определен период от
време, отдавна е обект на обсъждане между експерти, но засега остава недоказана
Снимки bloomberg

Статистиката на сайта обаче
не съвпада с тази на други
компании, например на компанията за интернет измер-

вания comScore. Фирмата е
заявила пред ВВС, че по нейни наблюдения се наблюдава
21% ръст на потребителите
на социалната мрежа в САЩ
през май, а в Обединеното
кралство са се регистрирали
368 хил. нови потребители
между февруари и март. Според comScore средното време, прекарано на сайта, също
се е повишило - от 21 минути
на ден през декември 2009 г.
до 25 минути дневно през
декември 2010 г. Измерванията на Nielsen също показват
ръст. “Има месеци, когато
посещенията тръгват надолу,
но не бих искал да говоря за
тенденция, позовавайки се
само на два месеца”, казва
пред ВВС говорителят на
Nielsen Нийл Бестън.
Идеята за “Facebook умора”, при която потребителите напускат социалната
мрежа след определен период от време, отдавна е
обект на обсъждане между
експерти, но засега остава
недоказана. “В развити държави като САЩ и Великобритания проникването на
Facebook достига 50% и при
това ниво е неизбежно да
се запишат и потребители,
които не са чести ползватели
на услугата”, казва Ейдриан
Дрюри, главен анализатор в
компанията за проучвания
Ovum.
Пламен Димитров
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Споделете, разкажете, питайте

Eвропари

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

Община Стара Загора
за модернизация на

До края на месеца местните власти
избират най-подходящия от трите
предложени варианта и започват реалната
работа по изпълнението му
Стара Загора е една от седемте големи общини в
България, които имат шанса да решат проблемите с
градския си транспорт със
средства от еврофондовете. Местните власти може
да усвоят общо 35 млн.
EUR, които да използват за
купуване на нови превозни
средства и модернизация
на пътната мрежа. И са
амбицирани да усвоят цялата сума.
Още до края на месеца
общинският съвет трябва
да избере един от трите
предложени варианта, за
да започнат и с реалното изпълнение на проекта най-късно до края на
годината, казва зам.-кметът на Стара Загора Белчо
Белчев.
Подготовката

Проектите за оптимизиране на градския транспорт
са разработени от консул-

тантската компания “УИГ
Интернешънъл” ООД, като
за услугите си тя ще получи
405 хил. лв. Идейните проекти вече са три, но целта
и на трите е една - Стара
Загора да има “интегриран градски транспорт”,
който да оптимизира използването на различните
видове транспортни средства - таксита, автобуси,
тролейбуси, микробуси и
т. н. Консултантите трябва
да предложат и нова организация на транспортните
линии. Нужно е да се изградят обезопасени спирки,
които да бъдат оборудвани
с електронна GPS система, показваща на чакащите
след колко време ще дойде
техният транспорт, както
и електронна система за
купуване на билети, смята
общинското ръководство.
Наложително е също да се
разшири сегашната система на градския транспорт

чрез разширяване на сегашната тролейбусна мрежа, допълва Белчев.
Бъдещето

Един от най-добрите варианти и в същото време с
най-голям шанс да получи
одобрението на общинския
съвет е т. нар. вариант 2Б,
смята Белчо Белчев. Той
включва закупуването на
14 нови тролейбуса на обща стойност 4.9 млн. EUR,
рехабилитация и изграждане на нова контактна
мрежа за тролейбусите,
разширяване на тролейбусната мрежа до кв. “Зора”,
закупуване на аварийна
кола. Предвижда се строителство на 10 км велоалеи
на обща стойност 3 млн.
EUR, монтиране на тротоарни лампи, изграждане на пътна хоризонтална
маркировка, поставяне на
антипаркинг колчета по
тротоарите, както и реха-
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▶млн. EUR е общата
стойност на субсидията
за изграждане на
интегриран градски
транспорт, до която
имат достъп 7 от
големите общини в
страната - София,
Бургас, Стара Загора,
Пловдив, Варна, Плевен
и Русе. Пилотният
проект е за Бургас и е на
стойност 52 млн. EUR

билитация и модернизация на 119 съществуващи
автобусни спирки. Само за
телематика на автобусните
спирки (инсталиране на
електронна информационна система) са предвидени
8 млн. EUR.
Настоящето

▶Стара Загора страда от силно замърсяване и обгазяване и затова приоритет за
общината е развитието на електротранспорта и на второ място на автобусния
транспорт

Стара Загора страда от
силно замърсяване и обгазяване и това трябва да
се има предвид при обновяване на транспортната
схема, категоричен е Белчо
Белчев. Затова приоритет
за общината е развитието
на електротранспорта и на
второ място на автобусния
транспорт. Сега съотношението между тролейбусите
и автобусите е 25 на 75%.
Искаме да намалим това
съотношение в името на
чистия въздух и екологията на града, казва Белчев.
“Подсказахме на проектантите, че сме затруднени с
паркирането в централната градска част, че нямаме
подлези и надлези, които
да обезопасят движението

▶Улиците на Стара Загора са прави и тесни, а
“задушава” движението в града 

на пешеходците. Ние сме
сред общините с най-много
населени места - 51, и няма
как да намалим драстично автобусния транспорт.
Ще дойде момент, в който
автобусите, които обслужват селата, ще тръгват от
специални депа и няма да
минават през града”, казва
Белчев.

Очакванията

Улиците на Стара Загора
са прави и тесни, а автомобилите в града са над
100 000, което “задушава” движението в града.
Затова общината замисля
да изгради два подземни
паркинга на принципа на
публично-частното партньорство. Желанието на
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План
35 проекта ще
получат субсидии по
JASPERS през 2011 г.
35 проекта са включени в
Плана за действие по JASPERS
за 2011 г., който правителството
одобри вчера. При необходимост документът може да бъде
допълван. Общо 14 от проектите са в сектор “Околна среда”, 8

са в “Транспорт”, 3 - в “Градска
инфраструктура”, и 10 са свързани с хоризонтални мерки,
съобщи пресслужбата на правителството.
JASPERS е инструмент за техническа помощ за подготовката на големи проекти, за които
се предвижда финансиране от
структурните и от Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Техническата подкрепа от страна на инициативата е безвъз-

мездна и се изразява в предоставяне на консултации, съгласуване, изграждане и доусъвършенстване структурата на проекта, преодоляване на трудности, отстраняване на пропуски и
идентифициране на нерешени
проблеми. Тя включва преглед
на всички необходими проучвания и техническа документация
съгласно изискванията на българското и европейското законодателство.

ще усвои 35 млн. EUR
транспорта си
Интервю Белчо Белчев, зам.-кмет на община Стара Загора

Осигурихме над
120 млн. лв. евросубсидии
Местните власти
работят по проект за
изграждане на второто
по големина депо за
отпадъци в България
след софийското
▶Господин Белчев, кои
са предимствата на
проекта за интегриран
градски транспорт?

автомобилите в града са над 100 000, което
снимки авторът

общинското ръководство
е електронната система
на автобусните спирки да
бъде максимално полезна
както за гражданите, така
и за контролните органи.
Общинското ръководство
настоява в това перо да влезе и видеонаблюдение на
50 кръстовища в общината.
Видеонаблюдението да бъ-

де свързано едновременно
с КАТ и с общинския съвет и да дава информация
за всички параметри на
транспортната услуга. По
този начин ще се получава
и информация за нарушителите. Остава само всички
добри намерения и очаквания да се сбъднат.
Сашка Панайотова

- На първо място това
са пари, които ще дадат
възможност да решим основните си проблеми с
градския транспорт и да го
направим по-екологичен. За
община Стара Загора това
е голям проблем, защото
тук екологичните проблеми
не са малко. На практика
общината няма откъде да
вземе 30 млн. EUR, за да
реши основните проблеми
със съществуващата инфраструктура в автотранспорта, а европейските пари ни
дават реална възможност
това да се случи. Факт е,
че ние сме първата община
в България, която започна
да подменя автопарка си
в тролейбусния транспорт.
Закупихме шест нови тролея и сега сме в процедура
за закупуване на още два.
Тоест не чакаме да решим
проблемите си само с европейски пари! Най-вероятно
телематиката и изграждането на електронната система
ще остане за втория етап
по проекта. Ще направим
всичко възможно да създадем най-добрите условия
в градския транспорт за
старозагорци.
▶Къде стои Стара Загора
по усвояване на европейски пари в сравнение с
другите общини?

- До края на годината ще
изберем фирмите, които ще
започнат работа по проекта
за транспортната схема, по
който ще усвоим 13.5 млн.
EUR. Община Стара Загора

снимка авторът

Стара
Загора е
първата община
в България,
която започна
да подменя
автопарка си в
тролейбусния
транспорт.
Не чакаме
да решим
проблемите
си само с
европейски пари

изпълнява и втория по големина проект в България
по Оперативна програма
“Околна среда”, свързан
с изграждане на депо за
отпадъци в с. Ракитница.
По този проект ще получим
52 млн. лв. Това ще бъде
второто по големина депо
за отпадъци след софийското. Ще го изградим за
18 месеца. Така на практика ще получим около 80
млн. лв. само по тези два
големи проекта. Имаме и
много други успешни европейски проекти, защитени
през последните 4 години,
с които европейските пари,
получени през този период
от община Стара Загора, ще
надхвърлят 120 млн. лв.
▶Научихме ли се как се
усвояват европейските
пари?

- Финансовият ресурс
на всяка община е ясно
определен. Затова един-

ственият начин да се набавят допълнителни пари
са европейските проекти.
Ние сме една от малкото
общини в България, които
не дължат никакви пари на
фирми и институции. Това
е резултат както от строгата финансова дисциплина,
така и на парите, които печелим по европейски програми. Тези програми имат
и голям социален ефект.
Трудностите в усвояването
на европарите обаче идват
от това, че нямаме достатъчно добре подготвени
кадри. Всеки проект изисква работа от няколко
души, защото трябва да се
покрият много изисквания.
Заплащането на специалистите от друга страна не е
добро, възнагражденията
на общинските служители
са ниски. Трудно можем да
стимулираме материално
тези добри специалисти.
Сашка Панайотова
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Данъчно третиране на доходи
Ситуация:

ООД възнамерява да започне дългосрочно сътрудничество
с чуждестранно юридическо лице. Сътрудничеството ще
се изразява в изпращането на преподаватели от чуждестранните партньори, които ще водят курсове и семинари
по определени теми. По-голямата част от преподавателите
ще са български граждани, но е вероятно също така и малка част от тях да бъдат чужденци. В частност става дума
за лектори от Русия, Великобритания и САЩ.

?

Казуси:

1. Ако преподавателите получават възнаграждения за изнесените
лекции (възнаграждения по граждански, а не по трудови договори),
то следва ли да се удържат данъци и
осигурителни вноски?
2. В случай че следва да се удържат
данъци и осигурителни вноски, какъв е размерът им и на кое основание следва да се удържат?

Решения:

I. По прилагането
на данъчното
законодателство
Местните физически лица са носители на задължението
за данъци за придобити доходи от източници в България
и в чужбина, а чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за доходи от източници
в България (чл. 6 и чл. 7 от ЗДДФЛ).
Статутът на местно лице на България по ЗДДФЛ се определя за цялата календарна (данъчна) година и не зависи от
гражданството на лицето. Местно физическо лице по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ без оглед на гражданството е лице,
което отговаря поне на един от следните критерии:

➊

има постоянен адрес в България. Това е постоянният адрес на лицето по смисъла на Закона за гражданската
регистрация (чл. 93 от ЗГР), който е вписан в българските
документи за самоличност. Съгласно § 1, т. 3 от Закона за
българските документи за самоличност „постоянен адрес”
е адресът в населеното място на територията на Република
България, където гражданинът е вписан в регистъра на населението. Не е местно физическо лице лицето, което има
постоянен адрес в България, но центърът му на жизнени
интереси не се намира в страната;

➋

пребивава на територията на България повече от
183 дни през всеки 12-месечен период. Лицето се смята за
местно за годината, през която пребиваването надхвърля
183 дни. Денят на излизане и денят на влизане в страната
се смятат поотделно за дни на пребиваване в страната. Не
се смята за пребиваване в България периодът на престой
единствено с цел обучение или медицинско лечение;

➌

изпратено е в чужбина от българската държава, от
нейни органи и/или организации, от български предприятия и членовете на неговото семейство; или

➍

центърът на жизнени интереси на лицето се
намира в България. Центърът на жизнени интереси е в
България, когато интересите на лицето са тясно свързани
със страната. Това е допълнителен критерий, при който
се вземат предвид семейството, собствеността, мястото,
от което собствеността се управлява, мястото, от което
лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност.
Предвидените в закона условия се прилагат алтернативно, което означава, че наличието дори на само едно от тях
е достатъчно лицето да се счита за местно.
ЗДДФЛ дефинира чуждестранните физически лица по
метода на изключването. Съгласно чл. 5 от ЗДДФЛ чуждестранни физически лица са лицата, които не са местни
лица по смисъла на чл. 4 от същия закон.
Разпоредбата на чл. 8 от ЗДДФЛ урежда кои доходи са от
източник в Република България, а в чл. 37 от същия закон
са регламентирани тези, които се облагат с окончателен
данък.
Размерът на окончателния данък е 10 на сто (чл. 46 от
ЗДДФЛ), а съгласно чл. 65 ал. 1 от същия закон данъкът се
удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице, платец на дохода, в срок до края на месеца,
следващ месеца на начисляването на дохода.

По-дълъг срок за внасяне на данъка е предвиден в нормата
на чл. 65, ал. 9 от ЗДДФЛ, която указва, че когато доходите
по чл. 37 от същия са в полза на лице, което е местно в държава, с която Република България има сключена спогодба за
избягване на двойното данъчно облагане, данъкът по чл. 46
се удържа и внася от предприятието или самоосигуряващото
се лице, платец на дохода, в тримесечен срок от началото
на месеца, следващ месеца на начисляването/изплащането
на дохода. Данъкът се внася в републиканския бюджет по
сметка на ТД на НАП по мястото на регистрация на платеца
на дохода (чл. 66 от ЗДДФЛ).
Когато платецът на дохода е задължен да удържа и внася
данък за доходите по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ, същият има и
задължение за подаване на данъчната декларация по чл. 55
от ЗДДФЛ в срок до края на месеца, следващ тримесечието
на внасяне на данъка.
На основание чл. 75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от
Р България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на ЗДДФЛ, прилагат
се разпоредбите на съответната данъчна спогодба.
При условие че не са доказани условията за прилагане
на разпоредбите на спогодбите за избягване на двойно
данъчно облагане с дадена страна, се дължи данък по
ЗДДФЛ.
Съгласно ЗДДФЛ за местните физически лица, на
които дружеството ще изплати хонорари за водените
курсове и семинари, ще е налице реализиран доход
от друга стопанска дейност, придобит от източник в
България.
За доходите, придобити по извънтрудови правоотношения, ЗДДФЛ не вменява задължение на работодателя за
изравняване на данъка на база годишната данъчна основа.

облагаемият доход от
стопанска дейност на физическите лица, които
не са търговци по смисъла
на Търговския закон (ТЗ),
се определя, като придобитият доход се намалява
с нормативно определени
разходи за дейността
Такова задължение има само работодателят по основно
трудово правоотношение на работника или служителя
(чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ).
При изплащане на възнаграждения на лица по извънтрудови правоотношения задължението на платеца на
дохода е следното:
- облагаемият доход от стопанска дейност - на физическите
лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон
(ТЗ), се определя, като придобитият доход се намалява с
нормативно определени разходи за дейността. Законодателят
е фиксирал различен размер на разходите, изхождайки от
спецификите на съответната дейност, като за доходите от
упражняване на свободна професия или от възнаграждения
по извънтрудови правоотношения те са 25 на сто.
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по граждански договор
Доходите от възнаграждения по извънтрудови правоотношения се облагат с авансов данък по реда на чл. 43
от ЗДДФЛ. В ал. 1 от същия член е предвидено, че лице,
придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи
авансово данък върху разликата между облагаемия доход
и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието,
през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето
не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и
удържаните задължителни осигурителни вноски.
Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се
определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при
изплащането му (чл. 43, ал. 3 от ЗДДФЛ). Това правило
не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО и декларира
това обстоятелство с писмена декларация пред платеца
на дохода.
Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец
на доходи от стопанска дейност, издава за изплатените
доходи и удържания авансово данък сметка за изплатени
суми и служебна бележка по образци, които предоставя
на лицето, придобило дохода.
Предприятията и самоосигуряващите се лица - платци
на доходи, имат задължението да изготвят справка по
образец за изплатените доходи на физически лица през
данъчната година (чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ). Справката
се предоставя в срок до 30 април на следващата година
на ТД на НАП.
Физическите лица имат задължение да декларират придобитите доходи от извънтрудови правоотношения (граждански договори) в годишната данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ, която се подава до 30 април на годината, следваща
годината на придобиване на дохода.

Снимка Боби Тошев

II. По прилагането
на осигурителното
законодателство

На основание чл. 6, ал. 2 от КСО осигурителни вноски се дължат върху всички възнаграждения, включително начислените
и неизплатени и други доходи от трудова дейност. За целите
на осигуряването в преценката дали едно възнаграждение
следва да бъде включено в осигурителния доход е необходимо на първо място да се определи дали това възнаграждение е
получено в резултат на извършена трудова дейност по смисъла на чл. 4 от КСО. От представената фактическа обстановка
е видно, че се предполага изплащане на възнаграждения по
граждански договор на български лектори.
При работа без трудово правоотношение лицата са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване,
за старост и за смърт на основание чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО
при следните случаи:
- когато лицата полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над
една минимална работна заплата, след намаляването му
с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго
основание през съответния месец;
- когато лицата полагат труд без трудово правоотношение и са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото
възнаграждение.
Възнаграждението на горепосочените лица се изплаща
чрез Сметка за изплатени суми и Служебна бележка, утвърдени със заповед на министъра на финансите. Осигурителните
вноски се внасят от осигурителя до 10-о число на месеца,
следващ месеца, за който се дължат.
Възможно е лицата, на които се изплаща възнаграждение,
да попадат в кръга на осигурените лица, визирани в чл. 4, ал.
3, т. 1, 2 и 4 от КСО. Такива са следните лица:
- лица, регистрирани като упражняващи свободна
професия и/или занаятчийска дейност;
- лица, упражняващи дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;
- лица, които са регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители.

Снимка shutterstock

При изплащане на възнаграждения на горепосочените лица
за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски
не се внасят от възложителя на работата и не се удържат
от възнаграждението. Същите следва да декларират това
обстоятелство и следва да определят окончателен размер на
осигурителния доход с годишната данъчна декларация по
чл. 50 от ЗДДФЛ. Само за тези лица не следва да се внасят
чрез дружеството осигурителни вноски в горепосочените
размери, тъй като същите са за тяхна сметка в качеството им

ЕТ, физическото
лице, съдружниците
в търговски дружества
и лицата, регистрирани
като упражняващи
свободна професия и/или
занаятчийска дейност,
се осигуряват върху
месечен доход, който не
може да бъде
по-малък от минималния
осигурителния доход
на самоосигуряващи се лица.
Аналогична е разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО
по отношение дължимостта на здравноосигурителни
вноски върху изплатени възнаграждения за работа без
трудови правоотношения. Ако лицата, работещи без
трудово правоотношение, не се осигуряват по реда на
т. 1 и 2 от същата алинея и получават възнаграждение,
равно или по-голямо от минималната работна заплата за
страната, върху облагаемия доход след намаляването му
с нормативно признатите разходи се внасят здравноосигурителни вноски; когато е получено възнаграждение под
минималната работна заплата за страната след намаляването му с нормативно признатите разходи, осигуряването
се извършва по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. Ако лицата
са осигурени по реда на т. 1, осигурителните вноски се
внасят върху облагаемия доход, след намаляването му с
нормативно признатите разходи, независимо от размера
на полученото възнаграждение.
Едноличният търговец, физическото лице, образувало
ЕООД, съдружниците в търговски дружества и лицата,
регистрирани като упражняващи свободна професия и/или
занаятчийска дейност, се осигуряват върху месечен доход,
който не може да бъде по-малък от минималния размер на
осигурителния доход за тези самоосигуряващи се лица.
Следователно дружеството не е задължено да внася
осигурителни вноски по отношение на тези граждани, които имат статут на самоосигуряващи се лица
и получават възнаграждения без наличие на трудови
правоотношения.
Материалите са подготвени
от "Рконсулт" ЕООД

Консултантите са готови да отговарят на читателски въпроси на radonov@gmail.com
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Фламенко x 3

Free Flamenco Trio ще ви
отведе отвъд границите на
фламенкото, фолклора и
джаза
Думата "фламенко" може
да предизвика какви ли не
асоциации, само не кавал,
контрабас и пиано. Това
обаче са инструментите, с
които триото Давид Пеня
Дорантес, Теодосий Спасов и Рено Гарсия-Фонс
представят своя Free Jazz
Flamenco проект на 18
юни в столицата.
Виртуози, музикални новатори, проправящи жанрови пъртини - така наричат тримата музиканти,
които карат инструментите си да звучат така, както
никой преди.
"Не инструментът е важен, а този, който свири
на него. Ако той свири с
фламенко дух, значи прави
фламенко - няма значение
дали е гайда, кавал, пиано,
цигулка или каквото и да
е друго, стига музиката да
е отворена и да извира от
сърцето", казва лидерът
на проекта - пианистът
Давид Пеня Доранте с,
пред "Дарик радио".
Музиката от сърцето е
именно това, което свързва тримата вдъхновени
майстори. Тя обединява
привидно несъвместимите жанрове и обяснява
изключителния им успех
пред 15-те хиляди зрители
на фестивала "Етносур" в

Испания, където Дорантес
изпълнява най-известните
си пиеси под съпровод
на симфоничен оркестър
и с участието на солистите Рено Гарсия-Фонс
на контрабас, Теодосий
Спасов - кавал, и Есперанса Фернандес - вокал.
Продукцията печели наградата Flamenco Hoy за
най-добър спектакъл.
Free Flamenco Trio се
ражда през февруари в
Холандия на фламенко биеналето. "За мен да свиря
с тези двама гении беше
много вълнуващо и не само да свиря на сцената с
тях, но и да бъдем заедно
и извън сцената - защото
и така човек научава много", разказва пианистът.
Освен композиции на
Дорантес и Рено ГарсияФонс българската публика
ще чуе за пръв път новата
пиеса на Теодосий Спасов
"Ние сме вода", посветена
на каузата на фондация
We Are Water. Целта на
фондацията е да повиши
културата за използването
на водата, да подпомага
устойчивото управление
на водните ресурси и намаляването на негативните ефекти от липсата на
адекватни водни ресурси.

Давид Пеня Дорантес
в интервю за сайта Flamenco World

Давид Пеня Дорантес

Давид Пеня Дорантес е откърмен с фламенко - внук е на певицата Ла Перата, син на китариста Педро Пеня
и племенник на прочутия певец Ел Лебрихано, който още през 70-те добавя северноафрикански мотиви към
фламенкото си. Учи в консерваторията в Севиля, където се среща с различни стилове - класическа, бразилска, джазова музика, чиято комбинация определя стила му.
Давид Пеня преобръща представата за фламенкото, като към необичайния за тази музика пиано звук добавя този на традиционни инструменти. Заедно с Теодосий Спасов и други гост-музиканти записва албума
си Sur в Севиля, Париж и София. Дискът му получава наградите Giraldillo и Flamenco Hoy за най-добра инструментална музика.

Рено Гарсия-Фонс
В ръцете на Рено Гарсия-Фонс контрабасът
може да звучи като цигулка, фламенко китара, гумбри или перкусионен инструмент.
Определян от критиката като "Паганини
на контрабаса", той прави нещо необикновено: добавя пета струна на контрабаса и
преобръща звученето му, като го превръща
в равноправен солиращ инструмент.
Завършва Парижката консерватория,
където големият композитор Франсоа
Рабат отваря очите му за възможностите на контрабаса и го въвежда в
източната музикална традиция. Стилът
на Гарсия-Фонс има безчет влияния - от
джаза през класиката, фламенкото, новото танго, келтската, андалуската, африканската, латиноамериканската, арабската и
индийската традиция.

Теодора Мусева

20-40 1
▶ лв. варира цената
на билетите

Фламенкото
ме е оформило
от дете. Когато
слушам фламенко, аз не просто възприемам
музиката - заливат ме минали
преживявания и
чувства

▶ лв. от цената на
всеки купен билет
ще отиде за проект
на UNICEF и фондация
We Are Water за по-чиста
вода в Конго

Блиц Теодосий Спасов, музикант

Добрата музика пречиства като вода
Теодосий Спасов

Теодосий Спасов е първият
български музикант, който
свири "кавален джаз" и обединява фолклор, класическа
и джазова музика. Именно
той интегрира кавала на
световната сцена. Спасов
също e новатор, "създава
нов музикален жанр", както
пише списание "Нюзуик".
През 1995 г. списанието го
нарежда сред най-талантливите музиканти от
Източна Европа.

В Андалусия казват, че
истинското фламенко не
се слуша по местата за
туристи, а за да стигне
човек до него, трябва да
бъде допуснат до тази
общност или заведен от
някой "посветен". Вие какво ще кажете за това?

- Да, за да попадне човек в
истинска среда на фламенко,
той трябва да е много близък
до хора, които да го заведат
на точните места.
Защо е Free това фламенко
трио?

- Защото е отвъд консервативния стил на фламенкото.
Формата на този стил е консервативна, съдържанието
не е. Дорантес е започнал да
свири фламенко на китара и
по-късно преминава към класическо пиано. Интересува
се и от джаз и тези стилове
преминават в музиката му.

Рено Гарсия пък свири на
инструмента вина (индийски
струнен - бел. ред.) - майката
на китарата. Той прехвърля
знанията си от индийската и
класическата музика върху
контрабаса. Аз използвам
балкански мотиви и джазови
похвати.
Какво беше усещането да
записвате албума Sur с Давид Пеня Дорантес?

- Беше много вълнуващо,
защото за първи път попаднах в истинска среда на фламенко. Бях много приятно
изненадан, като превключих
на тази вълна, попивах с интерес всичко около мен.
А какво ще кажете за Рено Гарсия-Фонс? Как звучи
инструментът в ръцете
му?

- В неговите ръце контрабасът действително звучи

различно. Никой досега не
е третирал този инструмент
така. Бях го забелязал още
преди да се запознаем в едно
изпълнение по Mezzo и си
помислих, че би било хубаво
да се срещнем.
Новата пиеса, която ще
изсвирите, се казва "Ние
сме вода". Какво е общото
между музиката и водата?

- Хубавият концерт може
да се сравни с буйна река,
в която попадате, и когато
концертът завърши, човек
усеща, че е някъде далеч от
момента, в който е влязъл и е
започнал да слуша. Добрата
музика пречиства хората.
Настройва ги да бъдат похармонични, да се чувстват
човеци, по-добри. С много
провокации в себе си излизат
хората след концерт.
Теодора Мусева

