Компании ▶ 12-13

Компании ▶ 11

“Тракия” ще се
оскъпи, но не
е ясно за чия
сметка

Цветелина Бориславова е
купила 49.99% от БАКБ за
100 хил. EUR

Понеделник

20 юни 2011, брой 114 (5174)

USD/BGN: 1.37059

EUR/USD: 1.42700

Sofix: 411.67

BG40: 127.25

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-1.28%

+1.29%

-0.23%

+0.47%

цена 1.50 лева

Тема на деня▶ 4-5

Изворите при
кметовете,
рисковете
също
Новини ▶ 8-9

Номерът
с касовите
апарати
Срокът за свързване на касовите апарати с НАП вече не е този 30 септември,
а следващият. Думите на министъра на финансите Симеон Дянков изненадаха
Националната агенция за приходите, както и фирмите, които вече са
направили този разход ▶ 2, 6

Правосъдието
и полицията в
България:
Скъпи, но за
сметка на това
неефективни

Кариери ▶ 20-21

Зорница
Янкова
е новият
директор
“Човешки
ресурси”
на “ХюлетПакард” в
България
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Мнения

▶ Цената е нормална
- все едно сделка за 1
евро. Защото се поемат
дългове в големи размери
като част от цената.
Въпросът е: колко милиона
ще бъдат изпрани при
увеличението на капитала
и колко длъжници на
банката по кредити за
жилища и хотели ще бъдат
“изпържени” от мутрите
на Цветелина и Бойко
Борисов !!!!
ГЕРБавия

t
Новини
▶7

Колективно пазаруване ▶ 22-23

80% от българите
не искат хотели
и ски писти в
защитени гори

На пазар
за отстъпки

Петък

Сайтовете за онлайн купони продължават да отбелязват
солиден ръст на потребителите и оборотите си

USD/BGN: 1.38830

EUR/USD: 1.40879

Sofix: 412.62

BG40: 126.66

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+1.45%

Губещ
Мохамед Абдулахи Мохамед

Управляващият директор на италианската застрахователна група Generali Серджо Балбинот беше избран за президент
на Европейската федерация на застрахователните и презастрахователните компании. Той пое поста за мандат от три
години, като го наследи от Томи Персон, старши съветник на
най-голямата шведска неживотозастрахователна компания
Lansforsakringar AB.

Премиерът на Сомалия е подал оставка съгласно
споразумение за разчистване на предходната
администрация на страната между президента и говорител
на парламента.Според договорката, която слага край на
мандата на премиера, времето до провеждане на избори
за президент и председател на парламента се удължава с
година, до август 2012 г.

Коментар

▶ По темата: “Цветелина
Бориславова е купила
половината БАКБ за
100 000 EUR”

17 юни 2011, брой 113 (5173)

Печеливш
Серджо Балбинот

-1.43%

-0.04%

+0.13%

цена 1.50 лева

Новини ▶ 6

"МЕТРО"
осъди
Столичната
община за
такса смет
Компании ▶ 12-13

Завръщането
на дивидента
Силната година за
индустриалните компании,
които изнасят продукцията
си, ще се усети и от
акционерите им

Компании ▶ 14

Нов
мениджмънт
ще управлява
"Флорина"
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Кой сега е изигран

Всяко едно отлагане на
задължителен разход за
бизнеса е добра новина.
Затова и обещанието на
министъра на финансите
Симеон Дянков да отложи с
една година задължителното
свързване на касовите апарати
на регистрираните по ДДС
търговци с НАП ще зарадва
фирмите (виж стр. 6). По
данни на Националната
агенция за приходите 15
хил. фирми обаче вече са
инвестирали или в нови касови
апарати, или в подобрение
на старите си и са готови с
дистанционната връзка. За
тях новината звучи по друг
начин: Ехо, минахте се! И за
тях новината не е добра, не е и
лоша, само е особена.
Непоследователното
поведение на правителството
към бизнеса не е новина, както
не е новина и връзката на новото
обещание с предстоящите
президентски и местни избори.
Отново по данни на НАП

Иван Бедров
ivan.bedrov@pari.bg

За пореден
път тези,
които
съвестно са
изпълнили
изискването, се
оказват изиграни,
а всички, които са
си казвали “всяко
чудо за три дни”, се
оказват прави

185 хил. фирми все още не са
свързали апаратите си, а до
крайния срок след 3 месеца е
невъзможно всички да успеят.
Законът предвижда глоба и
дори затваряне на обекта при
неизпълнение на изискването.
Т.е. 3 седмици преди изборите
данъчните ще имат многобройна
клиентела за глоби. А глоба
преди избори няма как да
предизвика у избирателя
любов към управляващите.
Такава логика е задължителна
за всеки предизборен щаб,
но е недопустима за всеки,
който твърди, че основната
му цел е да създава стабилна
и предвидима бизнес среда.
За пореден път тези, които
съвестно са изпълнили
изискването, се оказват
изиграни, а всички, които са
си казвали “всяко чудо за три
дни”, се оказват прави.
В последните няколко
месеца няма бизнес
организация, която да
не е протестирала пред

правителството изискването
за задължително свързване
на всички касови
апарати с НАП. Това
са разходи за фирмите,
разходи и за държавата
по администрирането на
контрола, а ефектът не е
толкова ясен и предвидим.
Правителството не се
съобрази и продължи да
твърди, че така ще намали
сивата икономика, ще повиши
приходите и всъщност точно
така ще помогне на бизнеса.
Сега обаче има обещание
за отлагане - ама с колко
точно, докога точно, за кого
точно - за това министърът
ще се сети по време на
следващата си публична
проява. А в това време
фирмите за всеки случай да
си купят от новите касови
апарати, че веднага след
изборите може да се окаже,
че не сме разбрали правилно
министъра и всъщност срокът
не е старият, не е новият, а е
някой трети.

В крак с времето

Цветелина
Бориславова е
купила половината
БАКБ за 100 000 EUR.
Чрез фонда си “Сиесайеф”
АД e придобила 49.99% от
капитала на банката.

▶ Паметникът
на Съветската
армия беше найпосещаваното място
в София през уикенда,
след като неизвестен
художник превърна
част от фигурите в
герои от американски
комикси

2

Министерският
съвет ще обяви
обществена
поръчка
за консултант
за оптимизиране
дейностите на МВР, НЗОК
и НОИ. Поръчката е на
стойност 1.61 млн. лв.
и ще бъде обявена през
2012 г.

3

Юнкер: Дълговата
криза може да
“зарази” Белгия
и Италия.
Ако Гърция изпадне в
неплатежоспособност,
това ще има
катастрофални
последици за еврото.
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Число на деня

Аз ще преценя кога да си
подам оставката. Което не
значи, че аз ще си я дам. Когато
фактите говорят и боговете мълчат
Владимира Янева, председател на Софийския градски съд, срещу която
тече проверка за конфликт на интереси

6.8%

▶ е ръстът на разходите на работодателите за един час
труд през първото тримесечие на годината, показват
данните на националната статистика

Гост-коментатор

Щом чуя за култура, се хващам за кобура
Иван Стамболов
sulla.bg

Щом
откриването
на музеи не е
важно, защо да бъде
важна грижата
за училищата,
читалищата,
обществените
библиотеки,
театрите и
концертните зали
След като вицепремиерът Дянков прекъсна
петъчния парламентарен контрол,
за да раздаде на депутатите обрезки от
трикольорна лента за откриване на обект,
вече се питам какво би им раздал, ако
поводът за тържеството му е някоя първа
копка - по лопата пръст ли? Понякога си
мисля, че PR-ите на властта не са бивши
журналисти, а вариететни постановчици от
кариерата. Но не за акцията с лентичките на
Дянков искам да говоря сега, а за реакцията,
която тя предизвика у Юнал Лютфи. Когато
получаваше своя отрязък, той стана от
мястото си и стисна ръката на вицепремиера
за разлика от Станишев, който прие
лентуването си с горда надменност. После
обаче г-н Лютфи излезе на парламентарната
трибуна и направи едно от най-знаковите за
властта и политическата класа, за държавата
и обществото ни изказвания, правени някога
там. Понеже парченцето лентичка беше от

В броя четете още

Пазари ▶ 14
Пазарът на
мобилни
телефони
у нас
“поумнява”
Тенденции
▶ 18
Oracle търси
милиарди от
Google
Тенденции
▶ 22-23
План за бягство
Къде отиват световните
лидери, когато бъдат
прокудени или сами
изберат пътя на
изгнаничеството като
животоспасяващ вариант

откриването на новия музей за съвременно
изкуство, зам.-председателят на ДПС се
изказа в смисъл, че да се занимаваме с
култура и изкуство по време на криза е едва
ли не подигравка с обеднелия народ, че
откриването на музеи било излишно, не било
сред “истинските проблеми на страната”,
защото никой от бедните хора нямало да
отиде да посети тези музеи, че имало много
по-важни въпроси за решаване от културата
и изкуството и че “когато един човек си ляга
гладен, той трудно би отишъл да се радва на
постиженията на българското и световното
изкуство”. Аз обаче съм на мнение, че ако
България няма музеи, галерии и библиотеки,
същият този човек няма да си ляга по-сит.
Напротив, ще се увеличи вероятността
неговите деца и внуци също да си лягат
гладни в студените вечери на безрадостния
си живот. Но пък, ако тези деца и внуци не
си лягат гладни, може да им се прииска да
се порадват на българското и световното
изкуство, а като им се порадват достатъчно,
може вече да не се знае за кого ще им хрумне
да гласуват следващия път.
Легендата разказва, че ръката на палача
се вдървила и той не успял да стовари
брадвата върху врата на патриарх Евтимий.
Не че е липсвало желание да бъде обезглавен
духовният водач на Второто българско
царство, но, изглежда, нравите в края на ХIV
век са били по-човечни, та патриархът се е
разминал само с изгнание. Което, разбира се,
не е попречило впоследствие интелигенцията
и елитът на българите да бъдат изклани и
после периодично изколвани така, както
се поддържа райграс: щом поникне нещо
- косачката отгоре. Паметникът на Левски
в Карлово е изписан целият с имената
на избити учители, духовници, търговци

Поправка
▶ В брой 113 (5173) на в.
"Пари" от 17 юни 2011 г.
в коментара на стр. 2
“Знаете ли кой е този
човек” е допусната
грешка. Според текста
настоящият временно
изпълняващ длъжността
изпълнителен директор
на НЕК Михаил Андонов
е станал главен
счетоводител на
компанията през 2002
г. Вярното е, че тогава
той става зам. главен
счетоводител, а главен
счетоводител става
през септември 2009 г.
Статията е по повод
доклад до ръководството
на Българския енергиен
холдинг за одитна
проверка, извършена в
НЕК през периода от 15
юли 2009 г. до края на
септември 2009 г. В него
е описан разговор между
одитора и Михаил Андонов
по повод липсата на
документи за 117 млн. EUR
по договори между НЕК
и “Атомстройекспорт”,
които са от 2007 и 2008 г.

и занаятчии. Последното подрязване на
райграса беше т.нар. “народен съд”, който със
своите 2680 смъртни и 6870 други присъди
разчисти пътя пред онези, които направиха
кариера в Държавна сигурност и днес от
парламентарната трибуна казват, че културата
е вредна загуба на средства и отклоняване на
общественото внимание от важните неща.
Половин милион граждани на България
не могат да работят, да получават заплата и
да издържат себе си и семействата си не по
някаква друга причина, а защото не умеят
да четат и пишат. Също половин милион
са и българите, които работят, създават
материални ценности и с тях издържат първия
половин милион и останалите шест милиона
и половина. Сигурен съм, че този половин
милион, който с данъците и осигуровките,
които внася в държавата, подпомага
останалите, с удоволствие би “отишъл да
се радва на постиженията на българското и
световното изкуство”. Но щом откриването на
музеи не е важно, защо да бъде важна грижата
за училищата, читалищата, обществените
библиотеки, театрите и концертните зали!
Бюджетът за образование и култура у нас
сигурно е по-малък от рекламния бюджет
на “Кока-кола”. С него през следващите
поколения не можем да се надяваме да бъдем
нищо друго освен народ - банка за общи
работници и обслужващ персонал.
Наистина показността, с която се откри
музеят за чуждестранно изкуство, е
дразнеща и безвкусна и напълно в стила
на правителствения PR. Но това не значи,
че такъв музей не трябва да има и че не е
срамота, дето досега нямаше. Освен това
мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен.
Авторът е рекламен консултант

pari.bg Понеделник 20 юни 2011

4 Новини тема на деня

Изворите при
кметовете,
рисковете също

Без стратегия

Общините вече имат право да
концесионират минералните извори.
Държавата обаче не знае какъв резултат
да очаква от това
Промяната в Закона за концесиите или ще увеличи
използването на минералните извори в България,
или ще създаде ново поле
за злоупотреби в местната
власт. Или и двете. Това са
политическите коментари
след гласуваната поправка
в Закона за концесиите,
която предвижда общините
да може да отдават находищата на минерални води,
които са изключително държавна собственост. Представители на бутилиращи
фирми и такива от сферата
на SPA туризма коментираха, че не очакват сериозна
промяна, но и че все още
остават много неотговорени въпроси.
Стратегия няма,
коментари има

Мнозинството на ГЕРБ гласува промяната, защото “в
момента минералните води
се изливат в природата”.
Отскоро опозиционната
“Атака” обаче сигнализира,
че тази промяна се прави в
интерес на конкретни хора,
защото “в парламента има
силно лоби на бившите
кметове”.
“Преди да се позволи

Какво
искат
- като няма
стратегия, дайте
да оставим
водите да
изтичат, да ги
оставим на
държавата,
която не е добър
стопанин

общините да се разпореждат с находищата на минерални извори, които са
изключителна държавна
собственост, трябва да има
национална стратегия за
това”, коментира зам.-председателят на регионалната
комисия в парламента Николай Пехливанов, който
е депутат от “Атака”. От
ГЕРБ обаче са на мнение,
че няма нужда от стратегия
и че с децентрализацията
на управлението на отделни обекти дават повече
свобода и възможности за
приходи на кметовете.
Отдаването на изворите
на концесия без стратегия
ще унищожи всичките им
шансове за развитие, обясни Пехливанов. България
била на първо място по
разнообразие на водите и
на второ по брой на извори.
“Ако има цялостна стратегия за управлението на минералните води, страната
може да се подреди на челните места по SPA услуги в
Европа”, прогнозира той. В
стратегията трябвало да се
запише например дали изворите ще се групират, по
какви приоритети ще се отдават. “Задава се рамка как

да се използват. Иначе този
ресурс ще се разпилее”,
коментира Пехливанов.
В Министерството на
околната среда и водите нямат намерение да работят
по национална стратегия
за отдаването на минералните извори. “Стратегия
има и тя е изворите да се
използват”, коментираха от
екоминистерството. Обяснението е, че е по-добре изворите да се отдават, отколкото да се чакат години, за
да се изработи стратегията,
а междувременно ресурсът
да се излива свободно.
От ГЕРБ са на мнение,
че държавата не е добър
собственик на изворите и
по-добре е да има децентрализация. “С решението
общините да може да отдават минерални извори
изчистваме един проблем
и им даваме възможност
да се възползват от това,
което беше записано в Закона за водите. Целта е да
се децентрализират нещата, а не да държим всичко
в София. В тази посока
са всички действия”, каза
председателят на комисията по регионална политика
Любен Татарски.

Бизнесът
предпочита
правилата

Представителите на бизнеса обаче предпочитат
да има ясна рамка преди
извършването на сериозни промени. Председателят на Българския
съюз по ба лнеология
и SPA туризъм Стефан
Шарлопов коментира, че
стратегия за управление
на минералните извори
трябва да има. “Ние изготвяме регламент, който
ще запишем в стратегия
и ще го предложим на
министър-председателя”,
съобщи той. Според него
нещата стават все по-прозрачни, но има опасност
от недобро управление
на изворите от страна на
общините. Заради това
Българският съюз по балнеология и SPA туризъм
много стриктно ще следи всяко действие, за да
няма корупционни практики. Председателят на
Асоциацията на производителите на безалкохолни
напитки Милчо Бошев
обясни, че цената, на които се отдава кубик вода

Кметовете
ще дават
изворите без
ясна стратегия,
а с цел да си
попълнят
бюджета

Любен Татарски,

Николай Пехливанов,

депутат от ГЕРБ

депутат от “Атака”

на концесия, също трябва
да се следи изкъсо. “Има
опасност от дисбаланс
на пазара”, коментира
той. Други мениджъри
на компании пък също

се опасяват за контрола,
който ще оказват общините, защото нямали компетенциите, които имало
министерството.
Радослава Димитрова
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За нас нищо
няма да се промени
Цветан Лъжански,
главен изпълнителен директор на “Девин”

Възможността общините
да отдават минералните
извори на концесии ще се
окаже гъвкав начин за управление. Притеснително
е обаче дали контролът ще
бъде толкова сериозен от
страна на министерството,
колкото е сега.
Независимо дали ще има
стратегия или не, и дали
концесиите ще се решават

Първоизточник
Новата
възможност беше
записана първо в
Закона за водите

45

▶ са общините, на територията на които
има находища на минерални извори, които
може да се концесионират

▶ Идеята общините да
управляват концесиите
на изворите дойде първо
от Министерството на
околната среда и водите
през миналата година и
беше записана в Закона
за водите. Целта беше
минералните води в
страната да се използват
по-ефективно, защото
около 60% от тях просто
изтичат в природата. В
края на миналата година
ведомството, ръководено
от Нона Караджова,
публикува списък с 66
минерални извора от
общо 103 в страната.

До края на януари тази
година общините
можеха да поискат
да ги стопанисват
безвъзмездно за срок от
25 години. Условията
за включване в списъка
бяха изворите да не са
отдадени на концесия
и да не се използват
за водоснабдяване
на повече от една
община. Тези извори са
на територията на 45
общини в страната.
42 общини поискаха да
стопанисват 58 от
свободните находища.
Повечето от тези
извори обаче се намират
на места, където не
може да се направят
бутилиращи фабрики, и
това е причината да не са
отдадени на концесия от
държавата.
снимка емилия костадинова

Трябва да се следи за
цените, на които се отдава
кубик вода, защото има опасност
от дисбаланс на пазара. Ако
общините започнат да действат
без правила, ще се създаде хаос.
Съмнявам се в компетенциите им
да отдават на концесия
Милчо Бошев,
председател на Асоциацията на производителите
на безалкохолни напитки

от общините или от министерството, няма да има
промяна за бутилиращите
компании.
Трябва да има всеобхватна стратегия по
отношение на водите,
които се използват за SPA,
защото този ресурс може
да ни направи уникални
по отношение на SPA и
туризъм.

Стефан Шарлопов,
председател на Българския съюз по балнеология и SPA туризъм

Децентрализацията е
правилна. Друг е въпросът
дали ще се използва правилно,
защото има общини, където ще се
спекулира. Българският съюз по
балнеология и SPA туризъм ще
следи как се отдават изворите на
концесия
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Крайният срок за свързване на
касовите апарати с НАП се отлага
Симеон Дянков отново съобщи новина, за която знае само той.
В Министерството на финансите не знаят подробности, в НАП
нещата щели да станат ясни днес
Отлагането
на срока за
свързване на касовите
апарати на фирмите,
регистрирани по
ДДС, с Националната
агенция за приходите
е жест към малкия
бизнес

10

▶хил. лв. и/или
временно затваряне
на обекта е
санкцията, която
се предвижда в
наредбата на НАП

Симеон Дянков,
министър на финансите

15

▶хил. фирми, които
са регистрирани
по ДДС, вече са
свързали касовите
си апарати с
Националната
агенция за
приходите

185

▶хил. фирми все
още не са обновили
касовите си
апарати и не са
направили връзката
с НАП, съобщиха от
агенцията

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

Срокът за свързване с
НАП на касовите апарати
на фирмите, регистрирани по ДДС, се отлага
с година. Това съобщи
финансовият министър
Симеон Дянков по време
на среща с Предприемачи-ГЕРБ. В Наредба №
Н-18 на Министерството
на финансите, която беше
променена през юни миналата година, е записано,
че всички регистрирани
по ДДС фирми трябва да
направят дистанционна
връзка с Националната
агенция за приходите,
като свържат касовите
си апарати с агенцията.
Крайният срок е 30 септември 2011 г. Според
Дянков обаче фирмите
няма да могат да се справят с първоначално посочения срок и затова има
нужда от отлагане.
Услуга за бизнеса

По думите на финансовия
министър Симеон Дянков
това решение е в полза на
предприемачите, които и

бездруго били засегнати от кризата. “Правим
жест към малкия бизнес
с отлагането на срока за
свързване на касовите
апарати на фирмите, регистрирани по ДДС, с
НАП”, обясни финансовият министър.
Около 300 хил. фирми
няма да могат да покрият
изискването до края на
септември и “трябва да
им се даде възможност”.
“Наредбата определено е
положителна и ще окаже
влияние върху събираемостта на данъците, но в
момента бизнесът е притиснат от кризата”, коментираха предприемачи
по време на срещата.
Неясната промяна

Както и в предишни случаи, новината остава само
със заглавие. Нито от Министерството на финансите, нито от НАП обясниха
какво реално се случва,
защото не знаеха за обещанието на министъра.
От пресцентъра на фи-

нансовото министерство
коментираха единствено,
че промяната е за фирмите, регистрирани по
ДДС. Това обаче е известно още отпреди година.
Неизвестното според тях
е докога се отлага свързването - дали до март
2012 г., когато според
наредбата трябва да се
свържат всички фирми,
или до септември следващата година. По-вероятно
обаче било новият краен
срок да е септември 2012
г. Единственото ясно е,
че касовите апарати на
аптеките ще трябва да
бъдат свързани с НАП
до края на септември.
Според Дянков такова е
искането на Асоциацията
на българските аптеки.
От НАП засега също
няма отговор. От пресцентъра на приходната
агенция отговориха, че
ще могат да коментират
днес, защото предстои регионална среща на Симеон Дянков със служители
на НАП.

Подаръци от
властта
Борисов
ще опрости
лихвите на
майки, взели
неправомерно
майчинство
▶ Ще бъдат направени
промени в няколко
закона, така че
майките, които
са получавали
неправомерно
средства за
отглеждане на

Самият Дянков пък коментира преди около седмица пред в. “Пари”, че
точно свързването на касовите апарати с НАП ще
реши голяма част от проблемите с ДДС измамите,
ще прекрати практиката за
фиктивен износ. Седмица
по-късно обаче министърът
промени позицията си.

деца, да може да
върнат сумата, но
без лихвите. Това е
наредил министърпредседателят
Бойко Борисов на
финансовия министър
Симеон Дянков, стана
ясно по време на
откриване на обновен
спортен комплекс във
Варна. Според Борисов
обаче тази процедура
ще е тежка и изисква
много работа.
▶ През миналата
година се оказа, че
стотици майки са
записвали децата си
в общински ясли, а

в същото време са
получавали по една
минимална работна
заплата месечно
заради това, че в
периода от 1- до 2годишна възраст са
отглеждали децата
си сами. По данни
на Националния
осигурителен
институт такива
суми са получили
около 2 хил.
жени. Сметките
на института
показват, че трябва
да бъдат върнати
около 2 млн. лв. заедно
с лихвите.

Някои търговци
са изрядни

хил., които са регистрирани по ДДС, все още
не били изпълнили задължението. Само преди
десет дни НАП сигнализира, че следващите три
ме сеца няма да бъдат
достатъчни всички, които не са се свързали, да
го направят.

В началото на ме сеца
стана известно, че част
от търговците вече са
изпълнили изискването
и са свързали касовите
си апарати с приходната
агенция. От НАП съобщиха, че това са 15 хил.
фирми. Останалите 185

Радослава Димитрова
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Строителите искат държавата да
им плати за работа в трети страни
Български фирми
планират да работят
в Алжир и Мароко
Камарата на строителите в
България ще поиска държавни помощи за работа
в страни извън ЕС. Това
съобщи председателят на
организацията Светослав
Глосов. Той обясни, че
в т.нар. трети страни се
изискват огромни банкови
гаранции при участие в
поръчки. “Гаранциите са
от порядъка на няколко
десетки милиона евро, а
те са по силите само на
най-големите български
фирми от бранша”, обясни
изпълнителният директор
на камарата Иван Бойков.
По думите му браншовата
организация ще поиска
среща с регионалния министър Росен Плевнелиев,
за да обсъдят въпроса.
Надеждите са
в Алжир и Мароко

Камарата вече има подписано споразумение с
Алжир, където български
фирми може да участват
в поръчки за пряко договаряне. В тази държава
са предвидени над 340
млрд. USD за строителство на жилища, болници
и т.н. В началото на седмицата представители на
камарата и на КРИБ ще
подпишат меморандум в
Мароко и очакванията са

той да отвори вратите за
българските строителни
фирми там. Преди 20 и
повече години български
фирми са строили в тези
държави и сега отново
те са надежда за развитието на строителството.
От камарата твърдят, че
Турция подпомага своите
фирми за навлизане на
чужди пазари. “Затова и
Турция е трета в света по
експортно строителство”,
обясни Глосов.
По Закона за държавните помощи отговорен за
отпускането им е финансовият министър. От финансовото министерство
съобщиха за в. “Пари”, че
строителите не са обсъждали със Симеон Дянков
исканията си за помощи за навлизане в трети
страни. Предвид дефицита в бюджета обаче едва
ли той ще се съгласи да
бъдат отпуснати преференциално средства за
строителството. Според
финансовото министерство обаче той е готов да
подпомогне бранша на
политическо ниво, като
съдейства за подписване
на меморандуми с други
държави. Освен това отпускането на държавни
помощи за строителите ще означава, че този
бранш се толерира. Ако
на него бъдат отпуснати
помощи, и други браншове ще поискат.

22.8%
▶ е спадът на новото строителство в България през
април на годишна база, показват данните на Евростат

По закон
Отговорностите
на финансовия
министър
▶ Финансовият министър е отговорен за
държавните помощи.
Според закона за тях той
има редица правомощия в
тази област. Ето и част
от тях.
▶ Отговаря за наблюдението, прозрачността
и координацията им на
национално, областно и
общинско равнище. Изключение са само схемите
за помощ или индивидуални помощи в областта на земеделието и
рибарството, за които е
отговорен земеделският
министър.
▶ Координира и отношенията с ЕК в областта
на помощите. Участва
в дейността на работ-

ните органи на ЕК по
въпросите на държавните помощи.
▶ Приема, разглежда и
оценява уведомленията за държавна помощ
за съответствие със
законодателството в
областта на държавните
помощи.
▶ Изпраща уведомленията за държавни помощи
до Европейската комисия.
▶ Изисква, събира и обработва информацията от
всички администратори
на помощи - лица, поискали и получили подпомагане.
▶ Прави годишен доклад
за държавните помощи и
го изпраща до Европейската комисия.
▶ Изготвя становища по
предложения за ново или
за промени в съществуващото законодателство в
областта на държавните
помощи.

▶Председателят
на строителната
камара Светослав
Глосов, президентът
на Федерацията
на европейската
строителна
индустрия
Луиза Тодини и
министър Росен
Плевнелиев обсъдиха
проблемите на
бранша.
Снимка Емилия Костадинова

Работа за инфраструктура

Българските строителни
фирми все повече ще поглеждат навън с надежда
да изпълняват поръчки в
други държави. Причината е, че сега има работа
само в инфраструктурното
строителство - магистрали,
второкласни и третокласни пътища по Оперативна програма “Регионално
развитие”, пречиствателни
станции по “Околна среда”
и т.н. По думите на председателя на строителната ка-

мара има съживяване и при
изграждането на жилища.
Очакванията на регионалния министър Росен Плевнелиев са, че след увеличаване на работата в бранша
ще бъдат наети отново 25
000 работещи. По времето
на пика в строителството са
работили между 300 000 и
350 000 души, а сега между
60 000 и 80 000 от тях са без
работа.
Дълговете на...

Освен намаляването на
обемите в строителството

другият проблем остават
неразплатените плащания.
Държавата имала забавени само текущи плащания.
“Общините дължат на фирми от бранша около 100
млн. лв. 7 общини са със
запорирани сметки”, каза
Светослав Глосов. Според
него законовите промени,
които позволяват на фирми да запорират общински
сметки, са от полза за строителите. “Не може да стартират изпълнение на поръчки,
а да не са помислили за
обезпечаването им”, комен-

тира Глосов. От сдружението на общините твърдят, че
постоянно между 20 и 30
общини ще имат запорирани сметки не само заради
неразплатени дейности по
обществени поръчки, а и
заради доставки на услуги
и загубени съдебни дела,
продължили с години. Другият голям проблем е, че
електроразпределителните
дружества дължат на предприемачите десетки милиони за изградена енергийна
инфраструктура.
Красимира Янева
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Правосъдието и полицията в България:

Скъпи, но за сметка на това
България плаща прескъпо
за правосъдие и вътрешен
ред. Инвестициите обаче са в
количество, а не в качество. Затова
и резултатите са слаби
Разходите на българската
държава за правосъдие и
сигурност са минимум два
пъти по-високи от средните
стойности за Европейския
съюз. Също така поне двоен е и броят на полицаите,
на прокурорите, на съдиите
и съдилищата в страната в
сравнение с ЕС. В същото
време обаче ефективността
е много по-ниска, двете
системи се ползват с особено ниско доверие на гражданите, а присъдите срещу
България от Европейския
съд за правата на човека
се множат. Как е възможно
това?
Възможно е, защото парите се инвестират в количество, а не в качество. Сметките показват, че огромна
част от тези суми отиват
за издръжката на ненужно
много хора. Така не остават
достатъчно за капиталови разходи - инвестиции в
техника, модерни сгради,
оборудване и т.н. Това е
основният извод от изследване на институт “Отворено
общество” за цената на правосъдието в България.
Когато много е малко

МВР е една от институциите, чийто бюджет не само
не намалява, но не спира
да расте всяка година и за
текущата той надхвърля 1
млрд. лв. В същото време
обаче издръжката на един
служител на системата е
една от най-ниските въобще - под 20 хил. лв. годишно. По-евтини са само
служителите на социалното
министерство. Това е така,
защото пък броят на полицаите в страната е твърде

голям - над 63 хил. души са
заети в системата.
Същевременно не остават
средства за капиталови разходи и те са много ниски в
системата - малко над 1%
за 2009 г. Те не разполагат с модерни технологии,
функционални сгради и
т.н. и това ги демотивира.
Демотивиращо на служителите действа и фактът,
че има огромни разлики
в нивата на натоварване
между София и други големи градове и по-малките
регионални структури. В
резултат на всичко това идва и лошата ефективност на
полицията.
“Богатото”
правосъдие

Почти същата е ситуацията
и в правосъдната система
- огромни разлики в натовареността на съдилищата
в София и страната, твърде
много съдии и съдилища,
твърде много прокурори.
С тази разлика обаче, че те
пък са прекалено добре платени. В началото на кариерата си взимат средноевропейски заплати, а в края
- рекордни дори за ЕС.
И в тази система обаче капиталовите разходи
са твърде ниски. Това се
отнася с особена сила за
съдебната система, която
има хроничен проблем със
сградния фонд. И със самоиздръжката - едва 27% е
делът на собствените приходи на съдебната система,
което донякъде я прави зависима от Министерството
на правосъдието. А то няма
проблеми със собствените
приходи.

900

▶млн. лв. са годишните
разходи на частния
сектор за охрана извън
рамкитe на системата
на МВР

1.3

▶млрд. лв. харчи годишно
частният бизнес за
правни услуги

4

▶пъти повече
средства генерира
Министерството
на правосъдието от
таксите за Търговския
и другите регистри,
отколкото са нужни
за поддръжката и
функционирането на
самите регистри

“Златният” Търговски регистър

Изследването на “Отворено общество” показва, че
министерството успява наполовина да се самофинансира. А доходите му идват
от Търговския регистър и

▶Десетки граждани се събраха в четвъртък вечер през Съдебната палата в София,
ганизирано чрез социалната мрежа “Фейсбук”. Сградата на Съдебната палата беше
гарската Темида. “Съдебната система е тежко болна, но не е мъртва”, каза по този
оставките на Висшия съдебен съвет 

другите регистри, които то
поддържа и за които събира такси от бизнеса. Цифрите показват, че таксите
са четири пъти по-високи,
отколкото е нужно за функционирането и поддръжката им. Може би затова
и наскоро стана ясно, че

министерството е раздало
бонуси за добра работа на
служителите, свързани с
Търговския регистър, въпреки че той на практика
почти не работи. А пък не
работи, защото покрай бонусите министерството не
инвестира в техника, сървъ-

ри и поддръжката им.
“Това по същество е квазиданък. Тази практика трябва
да бъде преустановена, а
таксите да се намалят до реалната цена за поддръжка”,
коментира главният икономист на “Отворено общество” Георги Ангелов.

Вътрешна сигурност

Някои изводи
Полицейската дейност в
България се радва на щедро
финансиране. България
е на първо място в ЕС по
разходи за полиция като
дял от БВП - два пъти над
средното, три пъти повече от
скандинавските страни.
България е сред шестте
страни в ЕС с най-много
полицаи на глава от
населението.
снимка марина ангелова

Има обратнопропорционална
зависимост между доверието

в полицията, от една
страна, и отделяния бюджет
и количеството заети в
системата, от друга.
Прекалено малкото средства
за инвестиции в техника,
сгради, оборудване,
автомобили пречи за
нормалното изпълнение на
функциите на МВР.
В отделните структури
на МВР има значителни
разлики в натоварването на
служителите и резултатите им.
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Мнение

неефективни

Иванка Иванова,

директор на правната
програма на “Отворено
общество”

Държавата предпочита да гледа на МВР
и правосъдието като
на извънредни системи и да търси някакви
извънредни решения
за техните проблеми.
Например като създава
специализирани съдилища, специализирани
прокуратури и др.
Всъщност много поефективно би било на
тях да се гледа, както и

на останалите институции, които предоставят
услуги на гражданите
и бизнеса. По-добре е
държавата да изготви
петгодишен план за
оптимизация. Да опита
да преодолее дисбаланса между капиталовите
разходи и разходите за
огромния брой служители. Системно е допускано да не се инвестира
в технологии, а само в
човешки ресурс. Да се

Правосъдие

Някои изводи

Министерството на правосъдието има
големи собствени приходи от регистрите, които поддържа. Те не само се
самоиздържат, но носят 4 пъти повече
приходи в сравнение с разходите за тяхното функциониране. Те се използват
като квазиданък.
Ниските собствени приходи на съдебната власт могат да нараснат с увеличаване на съдебните такси и така тя да
стане и по-самостоятелна.
България има 2.4 съдилища на 100 хил.
души население. В повечето европейски
страни те са с 30-50% по-малко. Броят
на съдиите също е 2 до 3 пъти по-висок

направят съкращения,
окрупнявания на структури, за да се разпредели
по-равномерно работата.
Въобще структурни
реформи, които няма
нужда да са свръхспециални. Много по-вероятно е така да се оправят
проблемите на тези
системи, отколкото по
начина, който управляващите от ГЕРБ искат да
наложат.

от средноевропейския. По брой на прокурори пък България е сред лидерите.
По отношение на финансиране на прокуратурата България е на първо място,
а по финансиране на съдилищата България - сред първите 7 страни в рамките
на Съвета на Европа.
В началото на своята кариера българските съдии и прокурори получават
заплати на средното европейско ниво за
сектора. В края на кариерата си обаче
взимат едни от най-високите заплати в
Европа.
Трайно висока е натовареността в
софийските съдилища и прокуратури,
както и във ВКС, ВАС и ВКП. В същото
време има много други с твърде ниска
натовареност.

за да отбележат символичната смърт на Темида. Спонтанното събитие бе ороблепена с некролози, които съобщават скръбната вест за смъртта на бълповод Нели Куцкова, говорител на Съюза на съдиите. Преди седмица те поискаха
снимка емилия костадинова

И колко още...

Анализът показва и други
крайно интересни данни,
тенденции, зависимости.
Така например въпреки
пребогатото държавно финансиране частният сектор
харчи общо близо 2 млрд.
лв. годишно допълнител-

Препоръки
Правосъдие

но за СОТ и други видове
частна охрана, както и за
правни услуги.
И докато в кризата бюджетът на полицията расте,
а този на правосъдието поне не намалява, държавата
пести от правозащитните
институции, които се зани-

Съдебните такси да се повишават
заедно с ръста на разходите на съдебната власт.
По-гъвкаво управление на собствеността на съдебната система.
Да се изравнят разликите в натоварването на съдилищата чрез пренасочване на щата или окрупняване на слабо
натоварени съдилища.
Таксите за регистрите на Министерството на правосъдието трябва да
бъдат съобразени с реалната цена за
поддръжка на регистрите.

мават с граждански права,
защита на малцинства и т.н.
С двуцифрени проценти са
орязани бюджетите на Висшия конституционен съд,
омбудсмана, Комисията за
защита от дискриминация
и т.н.
Ани Коджаиванова

Полиция

Намаляването на броя на служителите в
МВР ще увеличи средствата за един служител и би позволило повече средства
да се влагат в техническо оборудване.
Да се обмисли сливане на Аакадемията
на МВР с друго висше училище с цел
оптимизация на разходите.
Регионално определяне на заплащането
в МВР според средните нива на заплащане и безработица на местния пазар
на труда.
МВР да започне да публикува цялостни
годишни отчети.

снимка марина ангелова

1.065 5%

▶млрд. лв. е гласуваният
бюджет на МВР за 2011 г.
- най-високият досега

▶приблизително е делът на
МВР в общите бюджетни
разходи с малки вариации
в последните години. За
сравнение средното за
Европа е под 2.5%

Колко ви струва да сте информирани
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Признато: Гръцката криза
заплашва и други страни
Нека се
опитаме
да привлечем
значително
участие и
на частните
кредитори

Ако Гърция
се откаже
от еврото,
заразата ще се
разпространи не
само в еврозоната,
но и в Македония,
Румъния и
България
Жан-Клод Юнкер,

Ангела Меркел,

председател на еврогрупата

канцлер на Германия

Днес продължава двудневната, неофициална среща
на министрите на финансите от еврозоната, посветена на гръцката дългова
криза. Представителите
на страните трябва да се
обединят около нов спасителен план за Гърция,
който трябва да е толкова
ясен и недвусмислен, че
да предотврати възможен
фалит. Фалит, който по думите на германския канцлер Ангела Меркел би бил
“неконтролируем”. Преговорите започнаха снощи и
ще продължат днес през
деня. Лидерите на ЕС ще
се срещнат на 23-24 юни,
когато се очаква да поемат
политически ангажимент
да помогнат на Гърция.
Нарастващи
опасения

Тук идват трудностите,
смята Тулия Буко, икономист в Unicredit Global
Research в Милано, цитирана от “Блумбърг”.
“Предложението (с което
ще излязат финансовите
министри на еврозоната
- бел. авт.) е изпълнено с
трудности от гледна точка идентифицирането на
начини за осигуряване на
стимули на банките да преобърнат държаните от тях
облигации. Всяко влошаване на облигационните
условия спрямо пазарните
оценки ще бъде разгледано
от агенциите за кредитен
рейтинг като изходна точка за кредитно събитие”,
смята тя.
Подобни опасения сподели председателят на еврогрупата и премиер на Люксембург Жан-Клод Юнкер
през уикенда. Според него,
ако частните кредитори
се включат в спасителния
план за Гърция, рейтинго-

снимки bloomberg

В рамките на
следващите няколко
седмици трябва да
стане ясен новият
спасителен план
за Гърция, но той
може да не успее да
успокои пазарите

Възможностите
Надделява
мнението частните
инвеститори също
да помогнат

▶ Представители на ЕС
са обсъдили стимули за
инвеститорите, чиито
облигации падежират, да ги
реинвестират в нов дълг.
Сред тях са получаване
от инвеститорите на
“предпочитан статус”, повисоки купонни плащания или
обезпечения, като по този
начин бъдат подтикнати
да купят дълг в замяна на

вите агенции биха могли
да класират държавата в
категория “неплатежоспособност”, а това би могло
да има катастрофални последици за еврозоната. При
подобен сценарий Юнкер
предвижда драматич ни последици и за други
членки на еврозоната, като Португалия, Ирландия,
Белгия и Италия. Първите
две вече бяха спасявани от
ЕС, а нивото на публичен
дълг на другите две е такова, че отдавна събужда
притеснения за макроикономическата им стабилност. Държавният дълг на

облигации с падеж през 2012 и
2014 г.
▶ Доходността по
двугодишните гръцки държавни
облигации достигна 30% на 16
юни.
▶ Испанският министърпредседател Сапатеро заяви
в Санкт Петербург в събота,
че очаква инвеститорите
доброволно да подпомогнат
ново спасяване на Гърция в
рамките на “здравия разум”.
▶ В края на миналата седмица
Ангела Меркел заяви, че вече
е готова да приеме, че т.нар.
Виенска инициатива от 2009 г.,
която насърчи западните банки
да продължат финансирането

Белгия е около 100% от
БВП, а този на Италия е
118.1% от БВП към 2010 г.
Moody’s вече заяви, че може да понижи кредитния
рейтинг на Италия.
Несигурност
в Гърция

В опит да задуши несъгласието вътре в Социалистическата партия гръцкият
министър-предс едател
Георгиос Папандреу освободи от длъжност досегашния финансов министър Папаконстантину
и постави на негово място
бившия си противник в

на техните клонове в
Източна Европа, може да бъде
моделът, по който частните
инвеститори да участват в
спасителния пакет за Гърция.
▶ Гуверньорът на Холандската
централна банка Нут Велинк
обаче предупреди в интервю в
събота банките и пенсионните
фондове, че може да изгубят
пари, ако доброволно се съгласят
да участват в новото спасяване
на Гърция.
▶ В момента гръцкият суверенен
дълг е с рейтинг В+ от Fitch. На
13 юни агенция Standard&Poor’s
понижи рейтинга на страната с
три стъпки до ССС - най-ниският
в света.

партията Евангелос Венизелос. Папандреу поиска
вот на доверие към кабинета му, който трябва да
бъде гласуван на 21 юни.
Папаконстантину беше
архитектът на петгодишната програма на икономии,
която предизвика седмици
на протести.
Правителствената промяна съвпадна с решението на Франция и Германия
да продължат да финансират Атина въпреки съмненията за платежоспособността й в дългосрочен
план. Европейският съюз
и Международният валу-

тен фонд обявиха, че реформите са задължително
условие за нов спасителен
план, който се изчислява
на стойност от 120 млрд.
EUR.
Около 5000 демонстранти от комунистическата
група PAME протестираха на централния площад
“Синтагма”, подкрепени
от френски активисти.
Проучване на общественото мнение, направено
малко преди промените
в кабинета на Папандреу,
показва, че 47.5% от хората не желаят парламентът
да одобри предлагания

пакет от реформи, докато
34.8% смятат, че той е наложителен.
Константинос Руцунис,
директор на агенцията за
проучвания Kapa Research,
казва пред “Ройтерс”, че
гърците не са против икономиите като цяло, но смятат, че реформите несправедливо са насочени към
бедните, докато богатите,
които не си плащат данъците, и корумпираните политици се отървават леко.
“Хората не искат Гърция
да излезе от еврозоната.
Те искат мерки за фискална консолидация, но тези
мерки да са по-справедливи”, казва Руцунис.
Най-големият синдикат
в Гърция GSEE, който
представлява около 2 млн.
работници в частния сектор, призова за двудневни
стачни действия в деня,
когато парламентът ще
гласува т.нар. “средносрочен план”. Правителството
очаква да се случи до края
на месеца.
Опасенията са, че промените в кабинета на Папандреу ще отслабят желанието
за реформи. Министърпредседателят включи в
състава на изпълнителната
власт най-големите критици на реформите, за да
тушира напрежението в
партията.
Венизелос отпътува вчера за срещата на финансовите министри в Люксембург, като преди заминаването си заяви, че ще
помоли европейските си
колеги да позволят “някои
подобрения... за социална справедливост” на реформите. Това още повече
усили притесненията, че
новият състав на кабинета
в Атина има още по-малка
решимост да приложи програмата на икономии.
Очаква се на срещата
на финансовите министри от еврозоната да бъде
постигнато съгласие за отпускането на 12 млрд. EUR
транш от стария спасителен план, със средствата
от който Гърция ще погаси
задълженията си с падеж
през юли и август.
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▶ млн. лв е стойността на обществената поръчка, обявена от Министерския съвет,
за консултант за оптимизиране дейностите на МВР, НЗОК и НОИ

Цветелина Бориславова е купила
49.99% от БАКБ за 100 хил. EUR
Фондът CSIF ще
поеме задълженията
на банката и
ще подкрепи
увеличението на
капитала
Ирландската Allied Irish
Bank (AIB) e продала дела
си от 49.99% от капитала на
Българо-американска кредитна банка (БАКБ) за 100
хил. EUR. Това стана ясно
от уведомление до Комисията за финансов надзор
и БФБ от петък вечер.

25
▶ млн. EUR е усвоената
главница, по която
“Сиесайеф” поема
вземанията на AIB от
БАКБ

Старите
задължения

Купувачът, фондът CSIF
на Цветелина Бориславова, е поел всички вземания на AIB от БАКБ
по междубанкова линия
с усвоена главница 25
млн. EUR.
CSIF е поел ангажимент
да подсигури и финансиране на БАКБ под формата на кредитна линия
в размер до 35 млн. EUR.
Фондът също така ще
подкрепи предложеното
увеличение на капитала
на обща сума над 50 млн.
лв. съгласно проекторешенията по дневния ред,
чието гласуване ще стане на извънредно общо
събрание на акционерите на банката на 5 юли
2011 г.
Детайлите станаха ясни, след като на 16 юни от
Комисията за защита на
конкуренцията съобщиха,
че са позволили покупката на БАКБ. Установено
е, че сделката няма да
повлияе на пазара, тъй
като дружеството не упражнява контрол върху
други банки в страната.
В петък беше получено и
одобрението от Българската народна банка.

35
▶ млн. EUR е
финансирането, което
новият акционер ще
осигури на БАКБ

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

100 000
▶ EUR е сумата, за която “Сиесайеф” е купил 49.99% от
капитала на Българо-американската кредитна банка

Пътят до сделката

Закъсалата и впоследствие
национализирана AIB обяви в края на миналата
година, че планира да се
раздели с чуждестранните
си активи. Продажбата се
проточи близо осем месеца, а сред кандидатите за
банката бяха Централна
кооперативна банка, “Експат Капитал” на бившия

министър от НДСВ Николай Василев, Първа инвестиционна банка и др.
След обявяването на
споразумението за покупката Цветелина Бориславова заяви, че има
намерение да позиционира и развива БАКБ като
“зелена банка на България”. Намерението е
финансовата институция

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

sales@pari.bg

да подкрепя бизнес начинания в областта на
възобновяемите енергийни източници. Концепцията си за банката тя
обяснява така: “Силното
ми желание е БАКБ да
предостави възможности
за развитие на природосъобразни проекти и да
допринесе за изграждането на тази нова българска
икономика, основана на
иновации и устойчиво
развитие.”
Инвестициите на Бориславова освен в банковия
сектор са и в туризъм
- чрез “Сиесайеф” тя държи основния пакет акции
в “Пампорово” АД. Също
така притежава хотел в
Банско.

ЛЕСНО И БЪРЗО

www.pari.bg

Заварено
Банката е на
загуба
▶ Активите на
БАКБ към първото
тримесечие на 2011
г. са на стойност
687.9 млн. лв., или с
6.5% по-малко спрямо година по-рано.
Банката е на загуба
за първите три
месеца на годината
със 7.1 млн. лв. при
отчетена печалба 6.67 млн. лв. за

�� лв.

съответния период
на предходната
година. Активите
й са на стойност
737.6 млн. лв., което
я прави 18-а по
големина българска
банка. В кредитния
й портфейл основен
дял има ипотечното кредитиране на
фирми, работещи
в силно засегнатия
от икономическата криза сектор на
туризма и хотелиерството.
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“Тракия” ще се оскъпи
но не е ясно за чия сме
Агенция “Пътна
инфраструктура” призна, че на
пътя на трасето от лот 4 има
мочурища

За колко
се строят
магистралите
▶ Цената, предложена
от сдружение “Тракия
IV” за строеж на лот 4
от магистрала “Тракия”,
е 174.7 млн. лв. без ДДС,
което прави цена от 2.2
млн. EUR за километър.
На същата стойност
е и километър от
лот 2, изпълняван от
“Трейс”. Най-евтино се

строи лот 3, за който
гръцката “Актор”
иска по 1.9 млн. EUR
на километър. Найниска цена, на която се
изгражда магистрала
- 1.83 млн. EUR на
километър - е за лот 2
на магистрала “Марица”
с изпълнител сдружение
“Марица Хайлей”, в
което участват
“Пътностроителна
техника” и
австрийската “Порр
Техновал”.

▶Изпълнителят на отсечката от Ямбол до Карнобат - “Тракия IV” с водещ партньор “Холдинг Пътища”, обяви още преди няколко месеца, че по трасето има около 20 км моч
които трябва да се укрепят и това ще оскъпи проекта

Имаше претенции от страна
на изпълнителя на лот 4 за
наличие на слаби почви по трасето
на автомагистралата, които не
са отразени в инвестиционния
проект. След направена проверка
от възложителя наистина се доказа
наличието на такива почви. В
момента екипът за управление на
автомагистралата с експерти оценяват
точното разстояние, за което ще се
изпълнят допълнителни инженерни
мероприятия, за да може магистралата
да бъде построена. Оскъпяване ще
има, но не е ясно още с колко
Инж. Лазар Лазаров,
член на УС на АПИ

Цената за изпълнение на
магистрала “Тракия” ще се
повиши заради “преовлажненост на част от трасето на
лот 4”, потвърдиха в петък
представители на Агенция
“Пътна инфраструктура” и
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Още преди
половин година изпълнителят на отсечката от Ямбол
до Карнобат - “Тракия IV”
с водещ партньор “Холдинг
Пътища”, обяви, че по трасето има около 20 км мочурища и неподходящи почви,
които трябва да се укрепят и
това ще оскъпи проекта.
В петък инж. Лазар Лазаров
от УС на АПИ заяви, че
проверките са потвърдили
претенциите на строителите
и това ще доведе до
оскъпяване. В какъв размер
ще е то, ще стане ясно, след
като експертите завършат

проверките си по трасето.
Кой ще плаща

“Това, че стойността на проекта се увеличава, няма да
доведе автоматично до нов
анекс към договора” заяви
зам.-министърът в МРРБ
Георги Прегьов. Според него
това са допустими разходи, които трябва да бъдат
за сметка на изпълнителя.
Миналата седмица обаче
Николина Николова от УС
на АПИ заяви пред медиите,
че укрепването на участъка
вероятно ще е за сметка на
пътната агенция. От водещия изпълнител на проекта
“Холдинг Пътища” се въздържаха от коментар.
Проверка

В петък министър Плевнелиев обяви и резултатите от
специалната проверка на
строителните материали на
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“Солвей Соди” отчете спад в
печалбата за 2010 г. до 11.2 млн. лв.
Компанията ще
раздаде като
дивидент 99% от
резултата си
Нетна печалба от 11.2 млн.
лв. за 2010 г. е постигнала
“Солвей Соди”. Това стана
ясно от изнесените в одобрения от общо събрание на
акционерите годишен финансов доклад на дружеството за
миналата година. Резултатът
е леко понижение спрямо отчетената през 2009 г. печалба
от 12.2 млн. лв.
Дивидент

Общото събрание реши да
изплати дивидент на стой-

ност 11.1 млн. лв., или 99%
от реализирания резултат.
Брутната стойност на дивидента представлява по 1.75
лв. на акция преди облагане,
платими на акционерите от
18 юли до 31 декември 2011
г. във всички клонове на Сосиете Женерал Експресбанк.
След тази дата дивиденти
ще се изплащат по банков
път или в седалището на
дружеството.
През 2010 г. цените на
енергията продължиха да се
повишават, а тези на калцинираната сода да падат, отчитат от компанията. В отговор
на тази тенденция “Солвей
Соди” е повишило производството благодарение на

увеличения през последните
години производствен капацитет на содовия завод.
Компанията отчете и че е
започнало възстановяването
на експортните пазари и в
сравнение с 2009 през 2010
г. обемът на продажбите се е
увеличил със забележителните 50%.
През миналата година “Солвей Соди” е финализирало
мащабната инвестиционна
програма на стойност 300
млн. лв., състояща се в увеличаване капацитета на содовия
завод. В “Солвей Соди” са
направени инвестиции за 19
млн. лв., включващи изграждането на нова варова пещ,
нова колона за преработване

на кондензати в “Малка дестилация”, изграждане на нова карбонизационна колона,
надграждане на шламоотвал
“Падина” и др.
В ремонтни дейности са
вложени още 13 млн. лв.
В ТЕЦ “Девен”, филиал на
“Солвей Соди”, беше изграден и пуснат в експлоатация
нов котел на кипящ слой.
Котелът е с висок производствен капацитет и позволява
да се намалят емисиите от
азотни окиси и прах в съответствие с най-новите европейски екостандарти.
Нови лица

Общото събрание на акционерите гласува промени в

състава на съвета на директорите на “Солвей Соди”.
Кристиан Журкен, Венсан де
Кюипер, Жан-Пол Детурне и
Атеш Кут бяха освободени,
а в края на годината поради пенсиониране ще бъде
освободен и Иван Бочуков.
Новите членове са Гийом
Буко, Харолд де Лавле,
Франк Шнайдер от “Солвей” и Сабахатин Гюнчелер
от “Шишеджам”. Гийом Буко, генерален мениджър на
Регионална бизнес единица
“Основни химически продукти - Европа” беше избран
за председател на съвета на
директорите, като замести
на тази позиция Венсан де
Кюипер.

Само ПФБК има шанс за “голям
шлем” в продажбите на ЕРП
Седем посредника
остават в играта
за продажбата на
държавния дял от
ЕВН и пет за ЧЕЗ

чурища и неподходящи почви,
снимка боби тошев

лот 2 на магистралата, наложена след обвиненията от
страна на БСП, че “Тракия”
се строи върху пепел. Според
резултатите вложените и изпитани материали в насипа на
лот 2 на магистрала “Тракия”
отговарят на изискванията
на техническата спецификация, залегнала в одобрения инвестиционен проект.
“Очаквам от БСП, от бившия
министър-председател на България Сергей Станишев и от
депутата Димчо Михалевски
да се извинят на българските
граждани, на Университета
по архитектура, строителство
и геодезия и на експертите,
които работят по магистрала
“Тракия”, заяви Плевнелиев.
По думите му, дори да се появи и най-малката вълничка
или пукнатина на магистралата, държавата има петгодишна гаранция.
Филип Буров

“Първа финансова брокерска
къща”(ПФБК) има шанса
да пласира и трите електроразпределителни дружества,
които ще се листват на борса.
Компанията вече беше избрана от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за посредник
при листване на акциите на
“Е.Он България продажби”
и “Е.Он България мрежи”.
В петък пък стана ясно, че
ПФБК попада сред петте
инвестиционни посредника,
които ще участват в конкурса
за продажбата на държавните
дялове от ЧЕЗ, и измежду седемте кандидати за EВН.
За сделките с “ЧЕЗ Електро
България” и “ЧЕЗ Разпределение България” документи
освен ПФБК са подали “Булброкърс”, Обединена българска банка, Централна кооперативна банка и “Капман”.
За “ЕВН България електроразпределение” и “ЕВН България Електроснабдяване”
заявилите участие са същите заедно с “Юг Маркет” и
“Елана Трейдинг”.

да спечелят и трите конкурса, няма да имат проблеми
с подготовката на листванията. “Имаме достатъчно
професионалисти при нас
и много ниско текучество
на кадри. Няма да има проблем да се справим”, обясни
управителят на “Първа финансова брокерска къща”
Стоян Николов. “След Е.ОН

се надяваме поне още едно
дружество да спечелим”, коментира той. По думите му
компанията вече е направила предварителна оценка за
електроразпределителните
дружества, но не може да
разкрие детайли по формиралата се визия.
Продажбата на ЧЕЗ включва 63 624 акции, представ-

ляващи 33% от капитала на
“ЧЕЗ Разпределение България” АД, София и 1650
акции, които са 33% от капитала на “ЧЕЗ Електро България” АД, София. 33% от
капитала на “ЕВН България
Електроразпределение” АД,
Пловдив представляват 51
612 акции и 62 106 акции,
представляващи 33% от ка-

питала на “ЕВН България
Електроснабдяване” АД,
Пловдив.
Избор

Критериите за избор са еднакви при всички дружества.
Размерът на възнаграждението при успешна продажба
има най-голямо значение.
Ивана Петрова

Очаквания

От ПФБК твърдят, че дори

снимка марина ангелова
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Пазарът на мобилни
телефони у нас “поумнява”
Телекомите ще трябва да навлязат в нови области, за да компенсират
спада на приходите от традиционните си услуги, прогнозират от IDC
Делът на “умните” мобилни телефони на българския пазар продължава да се увеличава, сочат
данните от проучване на
IDC България. През първото тримесечие на 2011
г. у нас са били продадени почти 100 хил. смартфона, което представлява
увеличение с 68% спрямо
същия период на миналата година, съобщи Нели
Вачева, управител на IDC
България.
В същото време продажбите на обикновени мобилни телефони спадат с
25% на годишна база. Ако
през първото тримесечие
на 2010 г. смартфоните
са били 14% от всички
преносими телефони на
нашия пазар, в момента
техният дял е 27%. Увеличението на българския
пазар следва тенденциите в целия регион Централна и Източна Европа,
Близък изток и Африка.
Там годишният ръст при
продажбите на смартфони е 71%. Въпреки
затрудненията, които изпитва в момента, финландският гигант Nokia
остава лидер по пазарен
дял в региона както при
традиционните, така и
при умните телефони,
сочат още данните на
IDC.
Таван на развитие

Пазарът на телекомуникационни услуги у нас
обаче е достигнал своя
лимит по отношение на
откриването на нови абонаменти. Проникването
на мобилните услуги сред
населението е 144%, а на
пазара през 2010 г. е имало 10.6 млн. SIM карти.
Около 62% от тези карти
са абонати на договор
към някой мобилен оператор, а 38% са на предплатени карти. Високата
конкуренция постоянно
ще свива приходите на
телекомуникационните
оператори от техните традиционни дейности, като
пренос на гласови данни,
каза на семинара Анди
Хикс, старши анализатор
в IDC. Общите приходи
на телекомите ще останат
на почти същите нива
поне до 2015 г. въпреки
появата на нови технологии, като LTE мрежи и
нови модели смартфони,
допълни той. Засега няма нова услуга, която да
компенсира този спад в
доходите от традиционни
дейности.
Нови източници
на приходи

“Операторите се страху-

ват да не се превърнат
в обикновени тръби за
пренос на данни”, каза
Хикс. Един от проблемите на операторите е,
че през техните мрежи
минават връзките на все
по-голям брой устройства. Най-тежки за мрежата са смартфоните, които
изискват голям трафик на
данни. Инвестирането в
нова инфраструктура пък
създава риска операторът
да остане без парични
резерви, тъй като цикълът
на възвръщаемост е много
дълъг - 10 години за нова
мобилна инфраструктура
и 15 години за инфраструктура за пренос на
данни. Според Хикс телекомите трябва да въведат
множество нови услуги,
да навлязат в нови области, както и да се насочат
към нови клиенти. Един
от възможните варианти
включва магазини за приложения, независими от
сегашните създатели на
съдържание като Apple и
Google.
Други варианти са продажбата на до стъп до
клиентите на оператора
на анонимен принцип
или предлагане на административни услуги
за бизнеси. При всеки
случай телекомуникаци-

онните компании трябва
да направят нещо повече
от това да предоставят
мрежа, допълва анализа-

торът. Те трябва да извличат добавена стойност
от своята мрежа. Според
него телекомите не могат

да се справят сами с този
преход, а трябва да си
партнират с други компании чрез предоставянето

на брандирани услуги,
продажба на съдържание
и други.
Пламен Димитров

Пазарът на мобилни телефони по типове,
България Q� ����

Предвиждани приходи на българските телекоми
според IDC (млн. USD)
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Традиционни телефени
Смартфони
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Мобилен трафик на данни

Фиксиран трафик на данни

Мобилни обаждания

IP гласови данни

Стационарни
обаждания
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Партньорство
“МобилТел” ще
партнира с ICQ
▶ Телекомуникационният оператор
“МобилТел” обяви
старта на ново
партньорство с чат
услугата ICQ. Двете
компании обявиха,
че скоро ще се появи
нова кобрандирана

Q�/��

Q�/��

Q�/��

версия на програмата, която ще
предлага обикновен
чат, аудио- и видеоразговори, както и
редица инструменти
за социална комуникация, например интеграция с
Facebook и Twitter.
Ще бъде създадена
и нова услуга, чрез която потребителите

�

����

����

����

на ICQ ще могат да
изпращат безплатни кратки текстови
съобщения до абонати на “МобилТел”
от персоналния си
компютър.
▶ ICQ е създадена през
1996 г. в Израел, а в
момента е собственост на групата
Mail.ru. Допреди
по-малко от година

����

����

����

����

компанията си партнираше с медийната
група “Нетинфо” и
сайта АБВ. Започналото през 2005
г. стратегическо
партньорство обаче
беше прекратено
през септември 2010
г., след като АБВ не
бяха доволни от броя
на потребителите,
използващи ICQ.

����
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Компании и пазари

Swiss Life пусна застраховка
на репутацията в интернет
Засега само французите ще могат да
застраховат реномето си от интернет
посегателства
Застрахователната компания Swiss Life обяви старта на нов застрахователен
продукт, предназначен за
защита на репутацията.
“Swiss Life E-Reputation”
е разработен съвместно с
Reputation Squad, които са
специалисти в мениджмънт
на репутацията в интернет. Засега застраховката
е достъпна само за лица
във Франция. Продуктът
ще осигурява финансови,
правни и технически средства за защита в случай на
нарушаване репутацията на
клиента в мрежата.
Рисковете
в мрежата

С бързо развиващите се
онлайн инструменти за информиране и споделяне,
както и скоростта, с която
информацията се разпространява в интернет, се

увеличава рискът, свързан
с репутацията на дадено
лице, посочват от компанията. Според проучване
на Swiss Life, проведено
през май 2011 г., близо половината от анкетираните
интернет потребители се
опасяват от последиците
от информацията, която се
разпространява без тяхно
съгласие, а 72% не знаят
какво да направят, за да я
премахнат.
Да “гугълнеш” приятел,
роднина или колега е станало нещо обичайно днес,
посочват още от Swiss Life.
Според изследването им
57% от анкетираните признават, че са прибегнали
до такова “разследване” за
приятел, а 47% - за колега.
Поради това въздействието
на негативната репутация
се разпространява бързо.
Контролът върху личната
информация онлайн е почти невъзможен, като 66% от
запитаните потребители са
наясно с риска за адреси,
телефонни номера и банкова информация, споделени
онлайн. Макар голяма част

9.90

▶ EUR на месец е цената
за застрахован и
неговото семейство

▶Според проучване
на Swiss Life близо
половината интернет
потребители
се опасяват от
последиците от
информацията, която
се разпространява без
тяхно съгласие
снимка BLOOMBERG

от хората да са запознати с
рисковете, те не знаят как
да реагират, в случай че
тяхната репутация е очернена в мрежата.
Какво покрива
застраховката

Разходите, свързани с отстраняване на подобни

Европейците се притесняват
за защитата на личните им
данни онлайн
Над 50% от жителите
в ЕС са загрижени
за записването на
тяхното поведение
чрез разплащателни
карти, показва
проучване на
Евробарометър
Две трети от жителите
на Европейския съюз
приемат споделянето на
лична информация като все по-важна част от
модерния живот, но се
притесняват за защитата й, показва проучване
на Евробарометър. Изследването “Нагласи за
защита на данните и електронната идентичност в
Европейския съюз” е найголямото проучване по
въпроса, правено до този
момент.
Според отговорите на
анкетираните европейци
за лична информация се
считат най-вече финансова информация, медицински данни и номера на
лични карти и паспорти.
За потребителите на социални мрежи е най-вероятно да споделят своето име,
снимка и гражданство. За
пазаруващите онлайн разкриваната лична информация включва основно
имената, домашни адреси
и мобилни номера.

43%

▶ от интернет потребителите смятат, че е трябвало
да споделят повече лична информация от необходимото,
за да използват дадена онлайн услуга

Лична информация
срещу услуга

Основната причина за разкриване на лична информация за всички анкетирани
е получаване на достъп
до онлайн услуга. 43% от
интернет потребителите
обаче отбелязват, че са били призовани да споделят
повече лична информация
от необходимото, за да
използват дадена онлайн
услуга.
По-голямата част от европейците са загрижени
за записването на тяхното
поведение чрез разплащателни карти (54% от
анкетираните), мобилни
телефони (49%) или мобилен интернет (40%). Почти
шест на всеки десет интернет потребители обикновено четат декларациите за
поверителност, като 70%
от тях впоследствие регулират поведението си в
интернет.
Повече от половината от
европейските интернет потребители са информирани

15

за условията за събиране
на данни и по-нататъшното
им използване при регистрация в социален сайт или
онлайн услуга.
Без контрол

Само една трета от европейците знаят за съществуването на национални
публични органи, отговарящи за защита на правата
им по отношение на личните данни. Малко над една
четвърт от потребителите
на социални мрежи (26%)
и още по-малко онлайн купувачи (18%) се чувстват в
пълен контрол над личните
си данни.
Освен върху двете основни групи потребители - на
социални мрежи и онлайн
купувачи, изследването обръща специално внимание
на т.нар. дигитални туземци. Това са млади хора,
родени по време или след
въвеждането на дигиталните технологии и взаимодействащи с тях от ранна
възраст. 

закононарушения, често
са твърде високи (средно
между 2000 и 3000 EUR) и
жертвите често се отказват
да се борят за правата си,
отчитат от Swiss Life. Новата застраховка, която ще
се продава онлайн, ще покрива риска за репутацията
от обиди и клевети, разп-

ространявани в интернет
чрез писмено съдържание,
снимки или видео. При
достигане на казуса до съда
застраховката покрива разходите за хонорари и правни услуги. Reputation Squad
е отговорен за премахване
на обидното съдържание
чрез идентифицирането на

лицата, отговорни за публикуването му (блогове,
уебхостинг агенции и т.н.)
и определяне на правния
подход. Цената на Swiss
Life E-Reputation е 9.90
EUR на месец за клиента и
семейството му, като максималното обезщетение е
10 000 EUR. 

pari.bg Понеделник 20 юни 2011

16 пазари
Пшеница

Никел

USD/т.

Злато

USD/т.
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източник: БФБ
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източник: БФБ

16.06.2011 г.

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

���

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
източник: БФБ
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
до 15.00 ч. на 16.06.2011 г.
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
НОРВЕЖКА КРОНА
11,95
11,89
11,83
11,81
11,66
11,66			
НОВОЗЕЛАНДСКИ
82,98
82,57
82,17
81,77
80,56
80,56			ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
772,08
768,33
764,58
760,83
749,59
749,59			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
185,80
184,91
184,03
183,14
176,95
176,95			
РУСКА РУБЛА
163,13
162,35
161,57
160,78
156,86
156,86			
ШВЕДСКА КРОНА
330,30 328,73
327,15
325,58
314,57
314,57			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
190,41
189,50
188,59
187,69
181,34
181,34			
ТУРСКА ЛИРА
246,98 245,80
244,63
243,45
235,22
235,22			
ЩАТСКИ ДОЛАР
91,64
91,21
90,77
90,33
87,28
87,28			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
183,37
182,50
181,63
180,75
174,64
174,64			

EUR
EUR
EUR 128,34
EUR 121,54
EUR 127,38

127,72
120,96
126,76

127,10
120,38
126,14

126,49
119,80
125,53

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

123,40
115,75
123,67

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

123,40			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
115,75			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
123,67			
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.

▶ Котировки на взаимните фондове
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

Тип		
Ем. ст/ст		
ЦОИ 				
Доходност и Риск		
							
От началото
Стандартно
За последните
От началото
							
на годината
отклонение
12 мес.
на публ. предл.
							
(не се анюализира)			
(анюализирана)
за поръчки
за поръчки
за поръчки
след края
преди края 						
над 20000 лв
от 2000 до 20000
под 2000 лв
на 2-та год.
на 2-та год.

Начало на публ.
предлагане

Валута

Код

За

Евро

EUR

1

Стойност
1,96

Разлика
0

Австралийски долар	

AUD

1

1,45523

-0,00174

Бразилски реал	

BRL

10

8,56318

-0,05053

Канадски долар	

CAD

1

1,40032

-0,00382

Швейцарски франк	

CHF

1

1,61599

-0,01959

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,11755

-0,02674

Чешка крона	

CZK

100

8,10539

0,05207

Датска крона	

DKK

10

2,62204

-0,00014

Британска лира	

GBP

1

2,21599

-0,01848

Хонконгски долар	

HKD

10

1,75811

-0,02189

Хърватска куна	

HRK

10

2,64077

0,00161

Унгарски форинт	

HUF

1000

7,30714

0,04180

Индонезийска рупия	

IDR

10000

1,59438

-0,01848

Израелски шекел

ILS

10

3,98701

0,00568

Индийска рупия	

INR

100

3,05474

-0,03689

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

1,70502

-0,01621

KRW

1000

1,25909

-0,01484

Литовски литаc	

LTL

10

5,66448

0,00000

Латвийски лат	

LVL

1

2,75741

-0,00117

Мексиканско песо	

MXN

10

1,15180

-0,00535

Южнокорейски вон	

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,52194

-0,02682

Норвежка крона	

NOK

10

2,48533

0,00284

Новозеландски долар	

NZD

1

1,10812

0,00013

Филипинско песо	

PHP

100

3,13304

-0,04160

Полска злота	

PLN

10

4,92293

0,01384

Нова румънска лея	

RON

10

4,62699

0,01473

Руска рубла	

RUB

100

4,88219

-0,03251

Шведска крона	

SEK

10

2,12852

0,00340

Сингапурски долар	

SGD

1

1,10994

-0,00678
-0,05048

Тайландски бат	

THB

100

4,48194

Нова турска лира	

TRY

10

8,58611

0,02967

Щатски долар	

USD

1

1,37059

-0,01771

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

2,01728

0,00441

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2096,86000

-19,54000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 20.06.2011 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.

Смесен - балансиран
4.9313
4.9560		5.1286
4.9313
4.8327			
-0.45%
10.65%
4.21%
-18.75%
фонд в акции
7.4073
7.4443		7.7036
7.4073
7.2592			
-2.02%
10.81%
11.55%
-8.45%
фонд в акции
10.2366
10.3901		10.6461
0.0000
0.0000			
0.55%
0.11%
1.20%
1.36%
													
фонд в акции
2.3288				 2.3288				
4.05%
29.27%
3.51%
-48.02%
Смесен - балансиран
2.6930				 2.6930				
2.73%
25.84%
0.72%
-41.97%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.6201				
0.6139				
0.44%
13.31%
8.61%
-8.91%
фонд в акции
0.5794				до 1 месец		над 1 месец		
8.73%
13.31%
8.59%
-10.71%
					0.5766		 0.5636						
фонд в акции
0.4357				
0.4272				
5.82%
8.95%
20.85%
-20.60%
Фонд на паричен пазар 1093.5623				
до 180 дни		 над 180 дни		
2.28%
13.31%
5.26%
5.04%
					
1091.9220		 1060.7554						

17.04.2006
16.08.2006

▶ Валути спрямо евро

10.10.2007
05.08.2009

ВАЛУТА

Код

Купува

Продава

Hай-висока

Hай-ниска

Currency

Code

Buy

Sell

High

Low

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1,43

1,43

1,43

1,41

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,88

0,88

0,88

0,88

JPY

114,56

114,58

114,81

113,73

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1,21

1,21

1,21

1,2

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,9

7,9

7,9

7,83

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

9,19

9,19

9,22

9,17

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,4

1,4

1,4

1,39

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,35

1,35

1,35

1,34

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

267,8

267,99

269,58

267,13

Фонд на паричен пазар 11.6797		
11.6739		 11.6564
11.6681
11.6681
11.6739
1.76%
0.73%
5.31%
5.92%
Смесен - балансиран
11.1598		
11.1043		 10.9933
11.0488		
0.0000
2.89%
10.83%
4.59%
4.00%
фонд в акции
10.4959		
10.4437		 10.2870
10.3393		
0.0000
3.94%
12.63%
8.10%
1.64%
													
Смесен - балансиран
14.4142				 14.2715				
5.33%
7.13%
7.94%
6.67%
фонд в акции
8.6128				 8.5275				
6.83%
11.06%
8.59%
-2.47%
фонд в акции
3.9178				 3.8790				
-10.49%
14.17%
-21.83%
-17.27%
фонд в акции
7.9118				 7.6814				
-1.58%
12.06%
-1.21%
-7.54%
фонд в акции
11.1571				 10.8321				
-1.01%
11.83%
3.60%
2.40%
Фонд на паричен пазар 12.5726				 12.5726				
2.48%
0.26%
6.60%
7.82%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран
81.8151				 81.5287		
81.8151		
-1.07%
1.06%
1.76%
-3.98%
фонд в акции
49.1346				 48.8889		
49.1346		
0.66%
1.83%
4.74%
-11.13%
фонд в акции
63.4920				 63.1745		
63.4920		
-1.72%
0.97%
-2.38%
-9.86%
													
фонд в акции
94.2419				 92.8387				
-4.09%
2.89%
-8.62%
-1.52%
Смесен - балансиран 73.6670				 72.5702				
-7.09%
1.31%
-11.61%
-7.82%
													
фонд в облигаци
1.35814				 1.35542				
2.51%
0.63%
5.20%
5.65%
Смесен - балансиран
1.13394				 1.12716				
3.30%
3.70%
7.34%
2.23%
фонд в акции
0.80228				 0.79037				
3.97%
7.90%
10.08%
-4.25%
Смесен - консервативен 0.77341				 0.76879				
2.42%
2.96%
6.14%
-7.60%
Смесен - консервативен 1.07607				 1.07285				
1.83%
0.32%
3.31%
3.42%
Смесен - балансиран
101.6405				
Смесен - балансиран
104.2354				
фонд в акции
86.5991				
Фонд на паричен пазар 128.6788				
Смесен - консервативен 95.6936				
Смесен - консервативен 111.1774		
111.0663		
фонд в акции
102.7433		
101.7260		

100.6291				
103.1982				
85.3097				
128.6788				
95.3112				
110.7331		
111.0663		
100.7087		
101.4717		

1.78%
0.06%
2.33%
3.18%
0.91%
2.86%
1.21%

5.98%
5.78%
8.12%
0.33%
1.93%
0.27%
N/A

1.55%
-2.36%
1.56%
7.55%
3.06%
6.06%
N/A

0.20%
0.69%
-1.27%
7.19%
-1.33%
5.49%
2.95%

фонд в акции

5.1352 				 5.1044 				
5.56%
7.88%
13.51%***
5.18%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
1.0342
1.0291 		1.0266
1.0214 				
9.19%
13.58%
12.99%***
1.17%
													
Смесен - консервативен 11.5830				 11.4220				
0.44%
N/A
0.54%
N/A
Смесен - балансиран 18.6038 				 18.4740 				
5.48%
7.53%
7.43%
9.71%
фонд в акции
10.0642				 10.0440 				
6.98%
8.99%
7.17%
2.61%
													
фонд в акции
1.1382 				 1.1214 				
0.03%
9.39%
-4.12%
0.93%
фонд в акции
0.8190 				 0.8069				
-2.57%
14.67%
8.16%
-4.46%
фонд в акции
1.0736 				 1.0577				
-1.14%
9.17%
15.53%
1.59%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
133.3901		
133.1907		 132.9249				
0.97%
3.05%
2.63%
5.71%
Смесен - балансиран 14.4588		
14.4588		 14.3156				
0.97%
7.98%
0.79%
1.96%
фонд в акции
0.7678		
0.7602		 0.7527				
-0.23%
14.86%
5.45%
-5.39%
													
Смесен - балансиран 861.0409				 854.5992				
4.92%
3.96%
10.52%
-4.78%
фонд в акции
766.7340				 760.9978				
4.14%
4.18%
9.65%
-8.27%
													
фонд в облигаци
11.8119				 11.8119				
2.34%
0.98%
6.28%
3.14%
Смесен - балансиран 132.5938				 132.5938				
6.36%
5.82%
14.57%
3.54%
фонд в акции
8.0008				 8.0008				
10.76%
10.76%
24.69%
-4.06%
фонд в акции
10.8961				 10.8961				
4.72%
3.51%
9.59%
3.67%
											
фонд в акции
7.8919				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
за поръчки до 100 000 лв		
за поръчки над 100 000 лв
фонд в акции
0.5554		
0.5526		 0.5498				
-1.81%
9.97%
9.76%
-15.30%
Смесен - балансиран
0.7608		
0.7581		 0.7554				
-0.19%
4.45%
3.93%
-7.46%
Смесен - консервативен 1.0310		
1.0295		 1.0280				
2.21%
1.11%
4.64%
0.82%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3170		
1.3150
1.3130				
2.52%
0.12%
5.78%
5.35%
фонд в облигаци
1.3314		
1.3274
1.3234				
1.97%
0.38%
4.78%
5.54%
Смесен - балансиран
0.8720		
0.8685
0.8650				
0.15%
3.70%
1.05%
-2.65%
фонд в акции
0.6213		
0.6182
0.6151				
-2.69%
6.46%
-3.48%
-8.75%
Смесен - балансиран
0.7379		
0.7350
0.7321				
2.31%
5.99%
-0.96%
-8.79%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0729		
1.0718
1.0182				
2.30%
0.20%
5.30%
5.06%
Фонд на паричен пазар 1.2078			
1.2078				
1.39%
0.16%
3.34%
3.72%
Смесен - балансиран
1.0497			
до 90 дни		
над 90 дни		
0.52%
3.15%
3.20%
0.68%
				
1.0341		
1.0445						
							
Смесен - балансиран
8.2444			
8.2444				
6.60%
7.89%
15.64%
-3.58%
фонд в акции
6.8643			
6.8643				
4.15%
9.00%
10.96%
-6.85%
фонд в акции
2.7050			
2.7050				
-9.73%
11.53%
-5.93%
-26.74%
Смесен - консервативен 9.9009			
9.9009				
-6.22%
5.02%
5.44%
-0.40%
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
0.7498
0.7461
0.7442
0.7387
0.7387
0.7424		0.7239
-2.51%
10.13%
-0.67%
-5.79%
фонд в акции
0.4062
0.4042
0.7442
0.4002
0.4002
0.4022		0.3922
-4.12%
11.46%
-1.60%
-19.89%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена		
					
фонд в акции
106.3364		
105.0300		
104.2462				
-8.41%
13.23%
3.83%
4.02%
								
фонд в облигаци
317.9914				 317.0388				
1.29%
3.51%
-0.35%
6.23%
13.6299				 13.3614				
2.93%
3.26%
2.75%
5.53%
Смесен - балансиран
12.4547				 12.0884				
3.38%
5.91%
3.73%
3.72%
фонд в акции
9.1764				 8.9065				
4.33%
9.62%
11.74%
-1.85%
Смесен - балансиран
21.5142				 21.5142				
3.16%
5.27%
5.29%
2.00%
													
фонд в акции
6.6723				 6.6389				
-3.98%
5.79%
4.24%
-9.52%
Смесен - балансиран
8.0406				 8.0004				
-4.49%
5.80%
3.51%
-5.25%
фонд в облигаци
12.3514				 12.3206				
4.09%
1.72%
9.43%
5.67%
													
фонд в акции
1.2446				 1.2197				
1.77%
5.61%
6.59%
4.72%
Смесен - балансиран
1.1432				 1.1317				
5.01%
5.03%
11.28%
4.54%

12.11.2007
12.11.2007

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007
04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

ЯПОНСКА ЙЕНА

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,09

24,12

24,25

24,08

РУСКА РУБЛА

RUB

40,07

40,1

40,13

39,82

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

3,98

3,98

3,99

3,96

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 17.06.2011 г.

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010
08.07.1999
01.06.2009
01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006
10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007
04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006
09.05.2008
09.05.2008
30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 20/06/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,274385
€ 1,299873
€ 1,268013
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,902544
€ 0,920595
€ 0,898031
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,832547
€ 0,849198
€ 0,828384
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 15/06/2011 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 20/06/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,165978 лв.
1,165978 лв.
1,165978 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 20/06/2011 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

25.06.2009
19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

15.11.2005
12.09.2005
01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008
22.05.2006
02.05.2007

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 17.06.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0497 лв.

Сентинел - Рапид

1,2078 лв.

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007
18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)

до 90 дни

над 90 дни

1.0341 лв.

1.0445 лв.

1,2078 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
0,52 %

3,20 %

1,39%

3,34 %

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 16 юни 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 17.06.2011 г.

03.05.2010
17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

Цена на обр. изк.

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
13.6098
12.4364
9.1629
Ти Би Ай Евробонд
318.6264
N/A
12.3937
9.1314
Ти Би Ай Комфорт
320.2140
13.4956
N/A
9.0865
Ти Би Ай Хармония
320.2140
13.4956
12.3326
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 17
Регионални
индекси

Основният индекс на БФБ отчете
нов спад

Sofix: 411.67

-0.23%

Македонският бенчмарк поевтиня

MBI10: 2610.18

-1.33%

Основният сръбски индекс завърши
седмицата със спад

BGREIT: 769.73

-1.93%

Число на деня

Световни индекси Понижение
Бенчмаркът започна сесията успешно
Muenchner Rueck

Обем

Dow Jones: 12 032.85

180 540
▶ акции на "Еврохолд България" АД смениха собственика
си на борсата, като сделките донесоха 2.03% ръст
на цената им

+0.60%

Германският индекс реализира лек ръст

DAX: 7164.05

+0.76%

Измерителят се нареди сред
губещите в Азия

Nikkei 225: 9351.40

-0.64%

Поевтиняване
Infineon

2.28% -1.76%
▶ до 103.35 EUR се
повишиха акциите
на германския
презастраховател

▶поевтиняха акциите
на компанията и
достигнаха нивото
от 7.26 EUR

Храните ще останат скъпи
през това десетилетие
Увеличаващото
се световно
население ще се
нуждае от 70% скок
в земеделското
производство
Цените на храните ще
останат по-високи през
следващите десет години,
отколкото през миналото
десетилетие, тъй като земеделското производство
забавя ръста си, а търсенето се увеличава, казват
в общ доклад Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие
и Организацията на обединените нации. Глобалното производство на храни
ще се увеличава средно
с 1.7% на година до 2020
г., сравнено с 2.6% през
изминалото десетилетие.
Цените скочиха до рекордни нива през февруари
според индекс от 55 земеделски стоки, наблюдавани от Организацията по
земеделието и храните към
ООН. Фючърсите на царевицата поскъпнаха със
73% на борсата в Чикаго
за последните 12 месеца,
житото се увеличи с 48%,
а оризът - с 27%.

Стимули

Световните запаси от царевица се очаква да се свият
за трета поредна година
през периода 2011-2012 г.
до най-ниското си ниво от
пет години, а търсенето ще
бъде рекордно високо, сочат данни на министерството на земеделието на САЩ.
Складовите наличности от
соя ще спаднат за втора
поред година до най-ниското си ниво от 18 години.
Същевременно световното
население ще се увеличи
до 9.2 млрд. души през
2050 г. от 6.9 млрд. през
2010 г., което ще изисква
скок от 70% на земеделското производство. Високите
цени на стоките все пак са
"позитивен сигнал", който вероятно ще стимулира
инвестициите в производство, необходимо за
посрещане на растящото
търсене, след десетилетия
на спад на реалните цени,
казват от ОИСР и ОХЗ. В
краткосрочен план цените
на земеделските стоки се
очаква да спаднат от високите нива от началото
на 2011 г.
Нестабилност

Инфлацията при храните

▶ Цените скочиха до рекордни нива през февруари според индекс от 55 земеделски стоки, наблюдавани от
Организацията по земеделието и храните към ООН
СНИМКи bloomberg

се увеличава в повечето
страни, тъй като високите цени на суровините са
прехвърляни върху хранителната индустрия. Това
намалява покупателната
способност на по-бедно-

то население и повдига
въпроси относно икономическата стабилност в
някои развиващи се държави, казват още двете
организации. Най-често
срещаната и значима при-

чина за промените в цените са метеорологичните
условия, като миналогодишната суша и пожари
в Русия и Украйна, както
и прекалените валежи в
САЩ илюстрират колко

бързо може да се промени
пазарният баланс. Все потясната връзка между земеделските и енергийните
пазари също е причина за
нестабилност, се казва в
съвместния доклад.

Паундът отслабна спрямо долара
заради опасения за икономиката
0.4%
Слабата търговия
и високата
безработица
изпратиха
стерлинга на
триседмично дъно

Паундът поевтиня спрямо
долара за трета поредна
седмица след залозите
на инвеститори, че Bank
of England ще задържи
основния лихвен процент
на ниско ниво за по-дълго
време заради опасенията,
че британската икономика е в застой.
Стерлингът се понижи
до най-ниското си ниво
от 24 май насам, след
като бяха публикувани
данните за вътрешната

▶ е поевтиняването
на валутата на
Обединеното кралство
само за миналата
седмица

търговия и безработицата. Потреблението спада,
докато молбите за помощ
при безработица се увеличават. Доходността по
десетгодишните ценни
книжа се увеличава десета поредна седмица,
след като гуверньорът на

Bank of England заяви, че
властите трябва да задържат лихвите на рекордно
ниски нива.
“Причината е на първо
място в динамиката на
лихвения процент, която увреди позицията на
паунда, тъй като пазарът
извади от цената му повишенията на ОЛП, които
по-рано беше заложил,”
обяснява Адам Коул от
Royal Bank of Canada.
Стерлингът поевтиня
с 0.4% през изминалата седмица, достигайки
ниво от 1.6166 USD. Той
също така загуби от стойността си спрямо еврото
- с 0.1%, и спрямо йената
- с 0.7%.
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Oracle търси милиарди от Google

40
▶ процента е пазарният
дял, който ще достигне
операционната
система Android през
втората половина
на 2011 г., по данни на
анализаторската
компания IDC

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Образец на обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
По т.I (5) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление №
55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от
страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ
от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество
„Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство,
ПРОЛЕТ ЕООД
(наименование на бенефициента)
със седалище и адрес на управление в гр.Димитровград 6400 ул.
„Първи май” № 62, адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса на
управление): тел.: 0391 66 965, факс: 0391 64 952, интернет адрес:_______
_____________, лице за контакт: Пламен Цонев, на длъжност Директор
Научно-изследователска и Развойна дейност тел.: 0899 906 926, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №
2ТММ-02-166/18.02.2011г. обявява процедура за определяне на изпълнител
– „Открит избор” с обект : „Доставка, инсталация и въвеждане в
експлоатация на технологично оборудване”.
Обособена позиция 1: 1. Цифрова кроячна машина (кътер) 2. Шпалт
машина 3. Траш машина 4. Машина за пръскане с водоразтворимо лепило
5. Машина за пръскане с водоразтворимо лепило с аспирация 6. Машина
за подгъване с термопластично лепило 7. Машина за очукване на детайли
8. Вал машина за притискане на детайли 9. Ръчни машини за монтиране
на обков 10. Автоматична машина за поставяне на нитове и шайби 11.
Едностранно боядисваща машина 12. Двустранно боядисваща машина
13. Шлайф машина 14. Машини за издухване с топъл въздух 15. Машина за
притискане на детайли при подгъване 16. Автоматична хоризонтална
машина за боядисване кантова на коланите 17. Автоматична хоризонтална машина за боядисване кантовете на дребни детайли 18. Машина
за обрязване на дръжки 19. Автоматична машина за слепване, обрязване,
заобляне и шлайфане на дръжки и колани 20. Фурна за изсушаване 21. Машина за топло полиране
Обособена позиция 2: 1. Шевни машини (прави) висок клас 2. Шевни машини (ръкавни) висок клас 3. Шевни машини (бутилкова) 4. Шевни машини
(прави) нисък клас 5. Шевни машини (ръкавни) нисък клас
Обособена позиция 3: 1. Кътер (режещ плотер) 2. Скенер/дигитайзер
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Димитровград 6400, ул. „Първи май”
№ 62 всеки работен ден от 10:00 ч. До 16:00 ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет
адреси:
1. http://www.sme.government.bg - интернет адреса на УО/ДО (чл.14
ал.2)
2. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен
портал за обща информация за управлението на Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от
Заключителните разпоредби)
Оферти/Заявления се подават на адрес: гр. Димитровград 6400,
ул. „Първи май” № 62, до 16,00 ч. на 06.07.2011 г.
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма„Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от „Пролет” ЕООД и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз и Договарящия орган.”

▶Анализатори определят делото, което Oracle заведе срещу Google, като знак за растящата бизнес вражда
между двете корпорации 
снимка bloomberg

Софтуерен
разработчик номер
три в света заведе
дело срещу Google
още през август
миналата година
Софтуерната корпорация
Oracle търси обезщетения
в размер на “милиарди долари” от интернет гиганта
Google в съдебно дело относно патенти. В подадени
в четвъртък съдебни документи за пръв път се споменава размерът на щетите,
които Oracle твърдят, че са
им нанесени.
Софтуерен разработчик
номер три в света заведе дело срещу Google още през
август миналата година, в
което твърди, че технологията зад мобилната операционна система Android нарушава патенти, свързани
с платформата Java. Oracle
закупиха програмния език
чрез придобиването на Sun
Microsystems през януари
2010 г. Анализатори определят делото като знак за
растящата бизнес вражда
между двете корпорации.
Неправилна
методология

Ако не бъдат сключени
извънсъдебни споразумения, делото между Oracle
и Google ще започне през
ноември. От интернет търсачката окачествиха доклада
за щетите на Oracle като

“неблагонадежден и ориентиран към получаване на
конкретни резултати” и призоваха съдията в Сан Франциско да го игнорира, сочат
съдебните документи.
С цел да оспорят методологията на Oracle от
Google са изискали част от
разкритата от компанията
информация да остане тайна. Тогава Oracle обвиниха
Google в опит за прикриване на факта, че исканите от
компанията обезщетения са
в размер на няколко милиарда долара. От компанията казват, че не възразяват
информацията за щетите
да стане публично достъп-

на. Съдията е разпоредил
Google да направи документите публични.
Спор за патенти

Искът е част от по-широк
кръг съдебни спорове между производителите на мобилни телефони и софтуерни компании относно това
кой притежава патентите,
използвани в смартфони и
таблети, докато конкурентни компании се борят за
влизане в пазар, стартиран
от Apple с техните iPhone
и iPad. Предишният иск на
Oracle срещу Google от август 2010 г. настояваше за
унищожаването на всички

продукти, които нарушават
авторски права, свързани с
Java. Оплакването на Oracle
е насочено срещу Dalvik софтуер използван за работата на приложения в Android,
за който според корпорацията Google няма лиценз.
Интернет корпорацията от
Маунтин Вю отхвърля тези обвинения и окачестви
делото като атака срещу
цялата Android общност.
Анализаторската компания
IDC очаква операционната
система Android да има над
40% дял от световния пазар
на смартфони през втората
половина на 2011 г.
Пламен Димитров

Сблъсък
Google

Oracle

“Методоло
гията” на Ora
cle за измерване на
щети се основава
на фундаментални
законови грешки
и неточно раздува
техните изчисления

Исканията за
обезщетения
на Oracle в този
случай са в размер на
милиарди долари и
се основават както на
приета методология,
така и на голям
брой конкретни
доказателства
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класация

ECA International: Токио е
най-скъпият град за 2011 г.
Поскъпването на
валутите е основната
причина редица градове
да се изкачат нагоре в
тазгодишната класация
Токио е най-скъпият град за живеене за 2011 г., показва класаци-

ята на консултантската компания
ECA International. Любопитно е,
че всъщност Япония присъства в
Топ 10 с 4 града. В проучването
са били включени 400 града от
цял свят. Те са сравнявани въз
основа на стойността на потребителска кошница, в която са
включени обичайно потребявани

продукти от американските граждани, които живеят и работят в
чужбина, като например храна,
облекло и електронни стоки,
преизчислени в щатски долари.
При изготвянето на класацията
са били изключени разходи, като
например наем на жилище или
такси, свързани с посещаване на

училище, тъй като те обикновено
се покриват от компанията, за
която работят американските
граждани.
Някои от градовете, които са
определени като най-скъпи за
живеене, може и да предизвикат
известна изненада, отчитат авторите на проучването. Те може

А ето и най-скъпите градове в света:
Токио е най-скъпият град
в света. Билет за кино в
японската столица струва
24 USD, а средната цена на
такситата е 8 USD/км. Като
глобален финансов център
градът е седалище на много
от най-големите инвестиционни банки и застрахователни компании в света. Токио е
един от най-зелените градове
в света. Въпреки населението от над 8 млн. души той
Шест поредни години Осло е
на второ място в класацията
за най-скъп за живеене град в
света. Това, от една страна, се
дължи на силната норвежка
крона, която за последната
година е поскъпнала с 16%
спрямо щатския долар, а от
друга - на устойчивостта на
норвежката икономика по
време на финансовата криза.
Като търговски център Осло е седалище на най-големите световни компании за
Нагоя е известен като найзабързания японски град.
Той е разположен на около
265 км на запад от столицата Токио.
Градът е център за повечето японски индустриални компании и е основен
производител на части за
автомобили и самолети.
Нагоя е и седалище на
голям брой японски автомобилни гиганти, включително Toyota и Honda.
Откриването на нефт в Северно море през 60-те години превърна старинния
метрополис в петролната
столица на Норвегия. Повече от 50 енергийни компании имат офиси в Ставангер, което прави града дом
за хиляди заети в нефтения
и газовия сектор.
По време на последната
финансова криза нефтеното богатство на Норвегия
помогна на правителството в Осло да гарантира
приличен растеж чрез
разточителни програми
за икономически стимули. Страната има и една
Йокохама е вторият по големина град в Япония и е
основен търговски център
в района. Икономиката на
пристанищния град е добре
развита. Открояват се биотехнологичният сектор, производителите на полупроводници и корабният транспорт.
Седалище е на автомобилния
гигант Nissan и на Fujitsu.
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Токио, Япония

има най-ниското замърсяване с въглероден двуокис в
Тихоокеанския регион.
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Осло, Норвегия

корабни превози и морски
застраховки. Градът може да
се похвали и с метро, което
е едно от най-ефективните в
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ето и цунамито, поразили
района на север от Токио
през март.

Ставангер, Норвегия

от най-щедрите системи
за социално осигуряване,
включително публични
училища, които предлагат
безплатно образование с
високо качество.
Високата цена на храните
и транспорта обаче нареж-
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света, както и с екологична
система от трамваи. Еднопосочен билет за метрото обаче
струва 5.6 USD.

Нагоя, Япония

Заводите за автомобилни части в Нагоя не бяха
засегнати от земетресени-
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Любопитно е, че такситата в Токио се движат единствено на електричество.

дат Ставангер на четвърто
място в класацията. Цените
на храните в Норвегия са с
50% по-високи от средните за Европейския съюз,
като най-високи цени имат
месото, захарта и зеленчуците.

Йокохама, Япония

Въпреки ниските данъци
най-големият швейцарски
град е класиран на пето
място. Основната причина
за това е бързото поскъпване на швейцарския франк,
който само за последната
година е нараснал спрямо
американския долар с 27%.
Основният бизнес център
на Швейцария е седалище
на много финансови институции, включително Credit
Suisse, Julius Baer и UBS.
Столицата на Ангола Луанда
изживява наплив от мултинационални корпорации, които
искат да се възползват от
богатите енергийни ресурси
на страната. Тя е износител
и на кафе, диаманти, захар,
желязо и сол. Продължилата
три десетилетия гражданска
война обаче е опустошила
инфраструктурата на Луанда, което повишава цените на
стоките и услугите. От фризьор и фитнес до заведенията
Разположена на брега на
Женевското езеро във френскоезичната част на Швейцария, Женева се приема
като глобалната столица на
дипломацията. Градът е седалище на множество агенции на Организацията на
обединените нации, както и
на Световната търговска организация, Червения кръст
и Световния икономически форум. Една четвърт от
площта на този живописен
град е заета от публични
Кобе е едно от най-оживените японски пристанища.
Въпреки че Япония е единствената азиатска страна,
попаднала в проучването
на ECA, където цените през
последната година са се понижили, тя остава най-скъпата страна за посетителите,
които получават заплатите
си в долари или евро.
Това до голяма степен
се дължи на поскъпването
Като столица на Швейцария Берн е седалище на
няколко ключови швейцарски компании, включително
Rolex, Toblerone, Swisscom
и The Swatch Group, както
и чуждестранните офиси
на американски компании
като eBay, Cisco и Ingram
Micro. Берн е популярен
заради по-ниските си данъци и либералното трудово
законодателство. Старият
Берн е включен в Световното културно наследство
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и да не са градовете, които повечето хора очакват да открият
начело на класацията. Всъщност
поскъпването на валутите оказва
голямо влияние върху резултатите от тазгодишното проучване
и са основната причина редица
градове да се изкачат нагоре в
класацията, отчитат авторите й.

Цюрих, Швейцария

В допълнение на статута на
финансов център Цюрих
е известен с производи-
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чената си кухня и може да се
похвали с повече ресторанти
на глава от населението, отколкото в Ню Йорк.

Кобе, Япония

на йената през последните
6 месеца, както и на ви-



USD, докато подстригване
във фризьорски салон е от
150 USD нагоре.

Женева, Швейцария

паркове, което го прави популярна дестинация за богатите
американски пенсионери.
Женева е известна и с изтън-

➒

телите на шоколад, като
Lindt&Sprаеngli и с редица
часовникарски компании.

Луанда, Ангола

за бързо хранене - нищо не е
евтино. Едногодишен абонамент за фитнес струва 2500
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соките цени на стоките и
услугите.

Берн, Швейцария

на ЮНЕСКО като един
от най-добре запазените
средновековни градове в
Европа. Градът е бил дом на

Алберт Айнщайн от 1903
до 1905 г. - годините, през
които е създадена теорията
на относителността.
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Зорница Янкова е новият директор
“Човешки ресурси” на “Хюлет-Пак
Тя ще отговоря за всички области на човешките ресурси
От първо лице
Най-важното,
научено по време на
образованието ви

Образованието ми
беше интересно,
но недостатъчно
интензивно. Започнах да
работя още в трети курс,
защото имах нужда да
видя приложението на
теорията в практиката.
Образованието ме
научи къде да търся
информация, даде ми
по-широк поглед върху
нещата и ме срещна с
изключително интересни
хора, с които поддържам
връзка и днес.
Ключова среща с
човек, повлиял на
кариерата ви

Кариерата ми е низ
от срещи с интересни
хора и съм благодарна
на много хора за това,
което са ми дали в
професионален план.
Ключовата среща беше
с Васил Мирчев през
1999 г. Тогава имах
много хъс и желание за
работа и никакъв реален
опит или практически
знания. Той видя в мен
енергията и ми даде
шанс да докажа себе си
в напълно непозната за
България по това време
сфера, и то само на 21
години. Съществена част
от това, което се случи в
кариерата ми след това,
е базирана на онова,
което научих от неговия
екип в годините, когато
работих за “ВМ Финанс
Груп”.
Най-важните
качества, които
трябва да
притежава човек, за
да заема вашия пост

Изключително важно е
да умее да слуша и да
вниква в спецификата на
бизнеса. За мен ролята
на моята функция е
в партньорството с
бизнеса за достигане до

Зорница Янкова бе назначена за директор “Човешки ресурси” на “Хюлет-Пакард” в България.
Тя ще отговаря за всички области на
човешките ресурси - за привличането
и назначаването на нови служители,
за планирането на потребностите от
специфичен талант, за развитието и
обучението, за системите за възнаграждения.
Нейна отговорност е също и въвеждането и спазването на корпоративните политики.
Професионален
опит

Зорница Янкова има дванадесет го-

дини опит в областта на човешките
ресурси.
Последната й позиция е директор
“Човешки ресурси” в “Аурубис България”, където отговаря за разработването и въвеждането на редица проекти
като планиране на потребностите и
привличане на таланти, обучение и
развитие, системи за оценка и възнаграждения за района на Югоизточна
Европа.
Била е част от екипа на “ВМ
Финанс Груп”, OMV, “Мелексис”,
а от 2006 до 2009 г. работи в Калифорния, САЩ, като бизнес аналитик в една от водещите софтуерни
компании - “Аутодеск”, по проекти

за оптимизиране и повишаване на
ефективността на отдел “Човешки
ресурси”.
Образование

Завършва трудова и организационна
психология в Софийския университет
“Св. Климент Охридски” - 2001 г.
Има сертификат “Senior Professional
in HR” от SHRM от 2008 г.
Лично

Омъжена, има дъщеря на 3 години.
Обича да чете, да ходи на кино, да се
вижда с приятели. Обича морето и
през лятото използва всяка възможност да го види. 

балансирани и работещи
решения, подчинени
на стратегията.
Много е важно да
умееш да създаваш
и да поддържаш
взаимоотношения с
хората, с които работиш.
Да ги водиш и да
знаеш, че те следват. Да
търсиш баланса и да не
правиш нещата на всяка
цена, но да си много
твърд, когато става
въпрос за принципни
неща. Да работиш със
страст, блясък в очите,
да умееш да избираш
битките си и да влагаш
енергията си в неща,
които имат значение.
Ключова позиция,
довела ви до
сегашния пост

Позицията, която много промени кариерата
ми, е работата ми в
“Аутодеск”. Работата
ми беше много различна, проектно ориентирана, с много фокус
върху реални резултати
и много интензивен
контакт с колеги от
бизнеса. Занимавах се
с проекти за оптимизация и повишаване на
ефективността на работата на отдел “Човешки
ресурси”. Това промени
значимо начина ми на
възприемане на ролята
ми, направи ме много
по-независима, с поширок поглед. Накара
ме да обръщам внимание на много различни
неща - локация, културни разлики, специфики
на бизнеса, нагласи на
отделните функции. И
същевременно беше
много аналитична,
много детайлно ориентирана.
Най-трудното в
управлението на
хора

Ако говорим за мен
като човек, който

Много
Профил
“Хюлет-Пакард”
е важно
да умееш да
▶ “Хюлет-Пакард” е основана през 1939 г. Тя е найсъздаваш и да
голямата технологична
поддържаш
компания в света с дейв над 170 страни.
взаимоотношения ност
Общият обем на прос хората, с които
дажбите е 126 млрд. USD
за 2010 г.
работиш. Да ги
▶ В класацията на
водиш и да знаеш, Fortune 500 за 2010 г.
HP е класирана в челначе те следват
та десетка. “ХюлетПакард” присъства на
българския пазар пове-
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Дитер Шулц стана генерален
директор
на
“Данон
България”
ард”
Той ще отговаря за
управлението на
компанията

Професионален опит

управлява екип, ще
кажа, че най-трудното
е да създадеш обща
визия и споделени
ценности. Много е
важно посланията,
които идват от мен
и моя екип, да бъдат
припознати от тях
самите и от хората,
с които работим.
Когато сам вярваш в
нещо, можеш да го
“продадеш” на другите, да ги накараш да
повярват. В смисъл на
организация - трудно,
но предизвикателно
и много възнаграждаващо е да работиш
с хора. Трудно е да
се взимат тежки
решения, свързани
с организационни
промени, да се дават
трудни обратни връзки. Това е отговорността на мениджърите и е много важно
подобни решения да
бъдат комуникирани
честно, откровено и
обективно.
Компромиси,
направени, за да
стигнете дотук

Професионалното ми
развитие е много последователно и обмисляно.
Компромиси в чистия
смисъл на думата не съм
правила, компромиси
със себе си, с ценностите и вярванията си.
Когато съм имала тежки
принципни несъгласия,
съм го комуникирала и
съм търсила решения.
Имало е случаи, в които
важни неща не са се
случвали, както съм
искала и очаквала, и
такива моменти са много
тежки в личностен план.
Дълго премислям такива
моменти, какво е можело
да направя по-различно,
по-добре. Опитът учи.
На следващия ден с нова
енергия и страст се втурваш отново.
че от 30 години, като
преди 13 години компанията отвори свое официално представителство в страната.
▶ Екипът на фирмата
включва висококвалифицирани специалисти,
подготвени в международните центрове
за обучение на “ХюлетПакард”, които прилагат световните стандарти и опит на компанията в страната.
▶ Днес за НР в България
работят над 3500 специалисти.

Шулц има 15 години професионален опит в бързооборотната индустрия. Започнал е кариерата си през
1996 г. в Air Liquide, Париж.
През 1998 г. се присъединява към “Марс”, където е
заемал различни позиции в
различни страни и региони, включително генерален

За компанията
“Данон
България”
▶ “Данон България” е клон
на Danone Group от 1995
г. и е водеща компания на
българския пазар за свежи
млечни продукти. В портфолиото на фирмата са
включени 5 основни марки
с над 50 продукта.
▶ Със своите 160 фабрики
и около 100 хил. служители

директор за Източносредиземноморския регион, базиран в Турция. Последната
му позиция е генерален
директор за Малайзия и
Сингапур в “Крафт Фуудс”.
Докато я заема, е бил базиран в Куала Лумпур.
Образование

Дитер Шулц има магистърска степен по бизнес администрация от Училището
по мениджмънт в Ротердам,
Нидерландия. 
“Данон” е представена на 5
континента и над 120 държави. През 2009 г. компанията регистрира продажби
за 15 млрд. EUR.
▶ Компанията заема водещи позиции в сферата на
здравословните храни в
четирите си различни бизнес дивизии: свежи млечни
продукти (№ 1 в света),
води (№ 2 на пазара за
бутилирани води), бебешки храни (№ 2 в света) и
клинично хранене.

Огнян Лахчев оглави Aukro.bg
Той ще отговаря за цялостното управление на платформата, включително бюджетиране, стратегически
маркетинг, преговори по
партньорства с големи корпоративни търговци, нови
функционалности и проекти в платформата, подбор и
оценка на персонала.
Професионален опит

Огнян Лахчев започва като сътрудник продажби и
обслужване на клиенти в
“Софсправка” ООД. После
сътрудничи в отдел “Грижа
за клиента” на “Космо България Мобайл” (Globul). От
2005 до 2009 г. е мениджър

За компанията
“Аукро
България”
ЕООД
▶ “Аукро България” ЕООД
e собственик на Aukro.
bg - най-голямата платформа за интернет търговия в България, която
е създадена през 2007 г.
Компанията е притежавана от полската Allegro
Group, която е част от
международния холдинг
Naspers, базиран в ЮАР.
▶ В портфолиото на
холдинга влизат над 70
онлайн бизнеса само в
Европа, както и дялове
в едни от най-големите световни интернет брандове: Facebook,
Groupon, ICQ, mail.ru.
▶ Платформи на Allegro
Group в Европа съществуват в 14 страни, като
най-популярната е allegro.
pl - първата и най-голяма

“Проекти” на инвестиционната компания “Болкан
роял пропърти” ЕООД. От
2009 г. е в екипа на “Аукро България” ЕООД, като
преди e бил специалист
“Проекти” и мениджър
“Продажби”.
Образование

Лахчев има бакалавърска
степен по международни
икономически отношения
от УНСС, София.
Лично

Женен, има дъщеря на 3 години. Обича да играе футбол и баскетбол и да кара
ски. 
платформа на групата.
▶ Aukro.bg е лидер на българския пазар - с над 370
хил. регистрирани потребители и стотици хиляди
продукти, разделени в 13
основни категории.
▶ Aukro.bg се утвърждава като предпочитано място за онлайн
търговия, предлагайки
сигурност, разнообразие и множество изгодни
оферти.
▶ В портфолиото на
“Аукро България” ЕООД
влизат още сайтовете за безплатни
обяви prodavalnik.com
и hitarpetar.bg, както и
платформата за сравняване на цени pazaruvaj.
com. Компанията има
амбициите да развива
услугите си и да стартира и нови проекти в
страната.
▶ В “Аукро България” работят над 20 млади професионалисти в областта
на интернет бизнеса.

От първо лице
Най-важното,
научено по време на
образованието ви

За да имаш успех, трябва
да имаш набор от практически решени казуси, които
можеш да адаптираш към
бъдещи ситуации. Ако в
учението и практиката си
видял решенията на 200
проблема, независимо от
подхода при всеки нов казус ще можеш да ползваш
вече приложено решение.
Важното е да запомниш
тези 200 решения.
Ключова среща с
човек, повлиял на
кариерата ви

Срещата със собственика на “Болкан Роял

Пропърти” (бившия ми
мениджър), американски
инвеститор, от когото научих много за бизнеса.

довела ви до
сегашния пост

Най-важните
качества, които
трябва да
притежава човек, за
да заема вашия пост

Най-трудното в
управлението на
хора

В онлайн бизнеса нещата
са измерими и е важно да
умееш да боравиш с големи
масиви от информация.
Важно е и да си иновативен, тъй като в интернет
всичко се случва доста
бързо и е необходимо да се
адаптираш към променяща
се среда.
Ключова позиция,

Мениджър “Продажби” в
“Аукро България”.

Да намериш баланса в това
да си едновременно техен
приятел и шеф, особено с
хората, с които си работил
дълго време.
Компромиси,
направени, за да
стигнете дотук

Недостатъчно време със
семейството и няколко
безсънни нощи покрай
бюджета (в кръга на
шегата).
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План за
бягство

Къде отиват световните
лидери, когато бъдат
прокудени или сами
изберат пътя на
изгнаничеството като
животоспасяващ вариант
От началото на тази година Северна Африка
се раздели с двама дългогодишни авторитарни
лидери, а един диктатор
се бори да остане на
мястото си. Първият,
който загуби поста си
след 24 години управление, беше тунизийският
президент Зин ал Абидин бен Али. След като
Франция отказа да му
даде убежище, той замина за Саудитска Арабия, където беше топло
посрещнат от кралското
семейство.
Следващият беше Хосни Мубарак, управлявал
Египет в продължение
на 30 години. Очакванията бяха и той да се
отправи към Саудитска
Арабия, но може би заради лошото си здраве сега 83-годишният
Мубарак е в египетска
болница в очакване на
дело.
За момента либийският диктатор Кадафи
успява да задържи позиции, но ако все пак
ги загуби, най-вероятно
ще избере същата дестинация.
Изгнаническият
рай

Саудитска Арабия е едно от най-предпочитаните места за бягство,
особено сред лидерите
на мюсюлманския свят.
Досега богатата на петрол страна е приютявала бившия премиер на
Пакистан Наваз Шариф
и бившия президент на
Уганда Иди Амин, известен със зверствата си
и масовите убийства на
стотици хиляди свои сънародници. Освен това
Саудитска Арабия нееднократно е приютявала
други важни бегълци,
макар и по-нискостоящи
от президент и премиер.
Франция на
свободата

Интересно е, че друга
повтаряща се дестина-

ция е Франция. Там бившият диктатор на Хаити Жан-Клод Дювалие,
известен с прозвището
си “Бейби Док”, прекара цели 25 години. В
началото на 2011 г. той
изненадващо се върна
в родината си и беше
официално обвинен в
корупция, присвояване
и злоупотреба с държавни средства в годините
на управление на режима му от 1971 до 1986 г.
“Бейби Док” Дювалие
става най-младият държавен глава в света, едва на 19 години и остава
в историята със зверски
терор, разцвет на корупцията и престъпленията
на т. нар. тонтон-макути, личната му гвардия,
чиито жертви се предполага, че наброяват 60
хил. хаитяни. През 1986
г. той е свален от власт с
всенародно въстание.
И Франция на
затворите

Отново във Франция, но
този път в затвор, се намира известният военен
диктатор на Панама Мануел Нориега, управлявал в периода 1983-1989
г. Първоначално Нориега
е силен съюзник на САЩ,
но впоследствие отношенията му с Вашингтон
се влошават и през 1989
г. САЩ нападат Панама.
Нориега е пленен и излежава 17 години в Маями
за трафик на кокаин, рекет и пране на пари. През
2010 г. е екстрадиран във
Франция, където ще излежи още седем години
заради използване на
френски банки за пране
на пари от колумбийски
наркокартели.
В парижки затвор е и
друг прочут затворник,
Илич Рамирес Санчес,
известен като Карлос Чакала - венецуелски радикал, осъден доживот за
убийство.
Към топлите
страни

Единственият европе-

ец от по-ново време,
избрал пътят на изгнаничеството, е Ерих Хонекер - лидер на Германската единна социалистическа партия (в
ГДР). След падането
на Берлинската стена
той търси политическо
убежище в Съветския
съюз, но е екстрадиран обратно от новото
правителство на Русия. Вкаран е в затвора
за държавна измяна и
за престъпления, извършени по време на
студената война, включително и убийствата
на 125 германци, които
се опитват да избягат
от ГДР. Впоследствие
е пуснат заради лошо
здраве и заминава за
столицата на Чили Сантяго, където умира
през 1994 г.
Южна Америка, Карибският басейн и Мексико приютяват и други
популярни бегълци. В
Бразилия през 2006 г.
на 93 години почина
парагвайският военен диктатор Алфредо
Стреснер, управлявал
страната забележителните 45 години, преди
да бъде свален от друга
военна върхушка. В Доминиканската република пък доскоро си “почиваше” Мануел Селая,
президент на Хондурас
до 2009 г. Сега той се
завърна в родината си,
а съпругата му се приготвя за предстоящата
кандидатпрезидентска
надпревара.
Мексико е приютявал дори ирански шах.
Мохамед Реза Пахлави
оглавява Иран между
1941 и 1979 г., когато
е детрониран след таен
заговор и властта поема
аятолах Хомейни, който
обявява Иран за ислямска република. Странстването на Пахлави
включва още Мароко,
Бахамите, САЩ, Панама и Египет, където е
погребан през 1980 г.
Ани Коджаиванова

КЪДЕ ОТИВАТ ПРО
Мохамед Реза Пахлави
Шейх на Иран
Египет, Мароко,
Мексико

Жан Клод „Бейби
Док“ Дювалие
Президент на
Хаити
Франция

Мануел
Нориега
Военен
диктатор
на Панама
Франция

Алфредо
Стреснер
Президент на
Парагвай
Бразилия

Мануел Селая
Президент на
Хондурас
Доминиканска
република

Бен Али
Президент на Тунис
Саудитска Арабия

Последният член
на изгнаническата лига
Зин ал Абидин бен Али бе начело на Тунис цели 24 години.
Той завзе властта през 1987
г. след безкръвен преврат.
Бившият вече президент на
Тунис се присъедини към групата на прокудените лидери,
след като безпрецедентните
протести в северноафриканската страна завършиха с налагане
волята на протестиращите. Първоначалните планове на Бен Али включваха
Франция, но европейската държава отказа да
даде убежище на авторитарния лидер. Тогава той се насочи право към Саудитска Арабия, където бе топло посрещнат от кралското семейство. Там е и сега.
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КУДЕНИТЕ ЛИДЕРИ

Начална точка
Междинни спирки
Крайна дестинация

Ерих Хонекер
Лидер на
комунистическата
партия на ГДР
Чили

Наваз Шариф
Премиер на Пакистан
Саудитска Арабия
Мобуту Сесе Секо
Демократична
Република Конго
Мароко
Чарлз Тейлър
Президент на
Либерия
Нигерия

Иди Амин
Президент на Уганда
Либия, Ирак,
Саудитска Арабия

Най-жестокият
Генерал Иди Амин Дада Умей е
военен диктатор на Уганда от
1971 до 1979 г. Нискообразован, но
много силен физически и някак
“първичен”, при управлението
си той задълбочава още повече и
без това тежките междуплеменни
вражди в страната, избивайки
стотици хиляди души, преди да се
оттегли в изгнание през 1979 г. Бивш
сладкар и контрабандист на злато, той
се прочува с ескадроните на смъртта, които
въвежда веднага след държавния преврат, с който
завзема властта. След 10 000 жертви за няколко години президентът поискал дори да издигне
паметник на кумира си Хитлер, но от СССР го разубеждават. Странстванията му след 1979 г.
включват Либия, Ирак и Саудитска Арабия като крайна дестинация. Там умира през 2003 г.

Фердинанд Маркос
Президент на Филипините
Хавай

Далече прокуденият разсипник
За своето управление на Филипините от 1965 до 1986 г., когато
е свален с народно въстание,
бившият адвокат Фердинанд
Маркос присвоява около 10 млрд.
USD и се превръща в символ на
безогледна корупция и брутално
потискане на инакомислието.
Заедно с жена си Имелда успяват
да прехвърлят огромни публични
средства в САЩ и Швейцария. Имелда е
известна със стаята си за обувки, в която
имало около 2500 чифта, когато те избягват
от Манила. Тя успяла да вземе само половината
от тях със себе си. Маркос умира през 1989 г. в Хонолулу, Хавай. Две години по-късно жена му
получава разрешение да се завърне в страната с трите си деца и оттогава е изключително
активна на политическата сцена. Срещу нея са водени над 900 граждански и наказателни дела,
но не са довели до нито една присъда.
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Невидимата следа
▶Софийската синагога е изключително красива

Или колко е
занемарено
еврейското
наследство в
България

Какво знаете за българските
евреи? Първият ви отговор
със сигурност ще е, че България е спасила 48 хил.
евреи от холокоста. Ако сте
малко по-навътре в темата,
ще знаете, че въпросът кой
точно е спасил евреите, е
спорен и е родил немалко теории. Но знанията на
средностатистическия българин се изчерпват с това.
И запас от много вицове и
предразсъдъци как евреите
управляват света.
Забравените места

Малко хора знаят, че в
много български градове
има синагоги (две от които
действащи и забележително
красиви - в София и Пловдив), както и че българските
земи са осеяни със следи от
20-вековно еврейско присъствие. Малко хора знаят,
че в Карнобат е най-голямото и най-старо еврейско
Антони Георгиев,

журналист и автор на Jewish
Bulgaria

От една страна, еврейското наследство на България е част от еврейското
наследство на Европа. Oт
друга, то е част от наследството на самата България. Тъжният извод е, че
отношението, особено по
времето на комунизма,
не е било по-различно от
сегашното. Никой не го е
грижа.

гробище. Малко знаят, че
Варненската синагога е в
самия център на града - в
задния двор на генералния
щаб на българския флот. В
момента сградата се руши
и е оставена на милостта
на климата. По време на
социализма е била поддържана като боксова зала.
Другата синагога във Варна
била превърната в зала за
джудо. Днес на нейно място
е изграден бизнес център,
който поне запазва фасадата
й. Видинската синагога пък
е превърната в склад.
В центъра на Гоце Делчев
има запазена синагога, за
която много хора не подозират и дори не се заглеждат. “Ако обаче й обърнете
внимание, разбирате, че е
паметник, какъвто малко
градове имат. Тези паметници отварят вратите към една
слабо позната, но много интересна и възбуждаща част
от българската история”,
казва журналистът Антони
Георгиев, който заедно с
археоложката Димана Трънкова създаде първия гид на
еврейските културни паметници у нас - Jewish Bulgaria.
Димана Трънкова,

археолог и автор на Jewish
Bulgaria

В археологията има един
метод, с който се търсят
нерегистрирани културни
обекти. В нашия случай
археологическата методология стана много полезна
при възстановяването
на събития и съдби само
отпреди век.

▶Синагогата във Видин е превърната в склад

Книгата е на английски и
разкрива места на памет, за
които голяма част от българите не знаят.
Къде са причините

Защо, след като се гордеем,
че сме спасили евреите,
техните архитектурно-исторически паметници са
занемарени? Защо обекти,
свързани със стара история, не са описани по карти и пътеводители? Кое е
приоритет на еврейските
организации - грижата за
материалните паметници
или грижата за общностите? Кой трябва да се грижи
за тези обекти - еврейската
общност или държавата?
Тези въпроси изникнаха по
време на дискусия с участието на авторите на книгата и
представители на еврейската културна общност.
Причините за разрушаването на паметниците са
сложни, а интерпретациите
- много. Спорен е въпросът
дали по време на комунизма синагогите са били
по-защитени или неглижирани чрез превръщане в
обекти със съвсем различно
Максим Бенвенисти,

председател на организацията
на евреите “Шалом”

Еврейското културно
наследство е много повече
софтуер, отколкото хардуер.
То не е невидимо, то просто
има друга структура. А защо видимата част е в такова
състояние? Ами... малко са
евреите. Какво лошо има,
че синагогата в Кюстендил
е търговски център? Там се
правят пари, половината евреи в града работят в него.
Каква по-добра синагога за
тези хора от мястото, където
си вадят хляба?

предназначение. От друга
страна, отношението след
1989 г. към молитвените
домове не се променя особено - през 90-те години
синагогата в Кюстендил
е разрушена и на нейно
място е изграден търговски
център.
Една от главните причини
за западането на еврейските
места на памет е драстичното намаляване на еврейската
общност - след 1948 от 50
хил. евреи над 40 хил. заминават за Израел. В момента
са под 5000 души - според
тях недостатъчен материален и човешки ресурс, за
да се реставрират и да се
поддържат тези обекти.
Така еврейското наследство остава в ръцете на държавата. Според участниците в дискусията тя би имала
не само исторически, но
и комерсиален интерес от
поддържането на еврейските паметници. “През последните години се засилва
поклонническият туризъм”,
отбелязва Антони Георгиев
и напомня, че има много
туристи, евреи и неевреи, които биха проявили интерес
Соломон Бали,

президент на софийската ложа “Кармел” на организация “Б’ней Б’рит”

За нас по-важни са хората, по-важно е какво се
случва с тях. Не смятам,
че поддържането на едни
паметници на еврейството би предизвикало
проблеми. Ако успеем да
направим наследството си
по-видимо, това би било
прекрасно.

▶Свастики украсяват еврейско гробище в Шумен

към тези места и историята
на евреите по българските
земи. “Според мен историята (на спасяването на българските евреи) е много позабележителна от “Списъкът
на Шиндлер”. Проблемът
е, че нямаме един Стивън
Спилбърг, който да направи
филм”, казва Георгиев.
“В Европейския съюз има
ново решение - изучаването
на холокоста трябва да се
застъпи от най-ранни класове в училище до висшето
образование”, казва Албена
Танева от Центъра за еврейски изследвания към
СУ. “Има нови поколения,
които нищо не знаят. УчебРоберт Джераси,

председател на Централния
израилтянски духовен съвет

Какъвто народът, такива са
му и евреите. Това, което
се случва с културното ни
наследство, е отражение
на всичко, което се случва
в българските земи. Една
малка общност на средно
гражданско социално ниво
едва ли може да си бръкне
в джоба, за да регулира
наследството си.

ниците са фрагментарни,
споменават формално. Новите поколения трябва не
да бъдат дидактично облъчени, а да бъдат направени
партньори в тази тема”,
допълва тя.
Дали печелим, ако покажем, че евреите са по
българските земи от векове?
Отговорът не е еднозначен.
Но има какво да научим
за българските евреи. Има
какво да видим и въпреки
че най-видимото, материалното, е станало невидимо,
има хора, които се интересуват и искат да посетят
тези места.
Теодора Мусева

Владимир Пауновски,

директор на Еврейския музей в
Софийската синагога

По време на комунизма не
беше възможно да се разрушават еврейски гробища, но пък беше възможно
да се разрушават синагоги
и на тяхно място да се
строи друго, примерно
партиен дом. Евреите на
първо място трябва да се
грижат за собствените си
паметници.

