Новини ▶ 4-5

Анонимни фирми
са топдлъжниците
на Столичната
община
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Компании ▶ 11

Стикерите за
„Каско” отпадат
окончателно

USD/BGN: 1.35850

-0.17%

EUR/USD: 1.43970

+0.17%

Sofix: 408.80

Наивни
обяснения
Българска народна банка

Българска народна банка

-0.33%

Българска фондова борса

BG40: 126.71

+0.18%

цена 1.50 лева

Българска фондова борса

Месеци след началото на техническите проблеми с Търговския регистър изпълнителният директор на
Агенцията по вписванията Виолета Николова даде специална пресконференция със странни обяснения
и неясни обещания за дейността на системата. Освен това плановете за политическото му затваряне
остават ▶ 2, 8-9
Свят ▶ 10

България
е сред
най-рисковите
и нестабилни
държави в ЕС

Компании ▶ 12-13

„Виваком”
ще инвестира
600 млн. лв.
в нова оптична
мрежа
▶ Бернар Москени,
гл. изп. директор на „Виваком”

Приложение ▶ 20-23

Пазарът на
охладителните
системи все
още страда
от кризата в
строителството
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Мнения

Печеливш
Моника Фюрнзин

Губещ
Владимира Янева

Надзорният съвет на Райфайзенбанк (България) ЕАД избра
Моника Фюрнзин за член на управителния съвет и изпълнителен директор на банката. Работила е във Фолксбанк АГ
и дъщерната й компания Инвесткредит АГ, българската
УниКредит Булбанк АД, където е била член на управителния
съвет, и Банк Аустриа/Уникредит. Завършила е Виенския университет със степен доктор на юридическите науки.

Инспекторатът откри четири нарушения
по делото „Софийски имоти, които са били
извършени от председателя на Софийския градски
съд Владимира Янева. Нарушенията са свързани
предимно с неспазване на законовоустановени
срокове. Заради тях тя може да бъде предложена за
наказание.

Коментар

▶ Спасяването на Гърция ще струва 535 EUR
на всяко домакинство в
еврозоната
▶ Не мога да разбера
какво им спасяват на тия
мързеливи гърци. Живеят
при комунизма, получават заплати и социални
придобивки, които биха
изхранили половин Африка. Толкова ли е трудно на
Европейската общност
да признае грешката
си. Изискванията към
новите членове са много,
а след това контрол явно
изобщо не се осъществява. Отказвам да дам и
стотинка за тях, виждала
съм ги как живеят и не
смятам, че за бедите им
съм виновна аз.

Фокусът
със
сървъра

Лиляна
Новини ▶ 8-9

Компании ▶ 12-13

На лов за
агенти
милионери

“Аурубис” ще инвестира
над 44 млн. EUR до 2014 г.

Сряда

▶ Никола Треан, изпълнителен директор на “Аурубис България”

USD/BGN: 1.36077

-0.96%

EUR/USD: 1.43730

+0.97%

Sofix: 410.16

+0.46%

цена 1.50 лева

BG40: 126.48

-0.02%

Акционерно
нАдлъгвАне

22 юни 2011, брой 116 (5176)

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Новият инвеститор
в БАКБ - фондът на
Цветелина Бориславова CSIF,
и американският инвестиционен
фонд Grammercy влязоха в спор за
увеличението на капитала на банката.
Противоречията между двата основни
акционера е как да бъдат разпределени
новите дялове за 50 млн. лв., да има ли CSIF
пълен контрол и на каква цена ▶ 11

Новини▶ 6

Общинските
дружества
“Топлофикация”,
“Егида” и “Галатея”
пак са на загуба

Свят ▶ 10

ЕС ще глобява
страните с
прекомерен
дефицит и дълг

Колаж Вихър Ласков
Компании ▶ 14

Българи са
основните
купувачи
на луксозни
имоти
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Брилянтна самооценка. Докато политици
и интернет коментатори спорят от
години какво да се направи
с монумента на мракобесието, няколко души напълно
изненадващо създадоха
брилянтно точна оценка на
това какво е да си българин.

2

Донев: България
навлезе в дълбока
депресия. Има риск
да не излезем от
нея седем години, смята
председателят на КРИБ и
изпълнителен директор на
„Софарма”.

3

Плевнелиев: Богат
съм. От две години
той живее със
семейството в луксозна къща в „Резиденшъл
парк”.
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Неколкомесечните драми около
спирането, тръгването и временната недостъпност и намеренията
за постоянна такава на Търговския
регистър намериха неочаквано
решение. Инсталирани са нови
мощности, които имат капацитет да
поемат до 3000 посещения на сайта
на регистъра в секунда. Това съобщи вчера на първата си пресконференция изпълнителният директор
на Агенцията по вписванията
Виолета Николова, която заема
поста от октомври миналата година
(повече на стр. 8-9). Само допреди няколко седмици проблемът с
достъпа до регистъра изглеждаше
нерешим. Причината - нуждата от
нова скъпа техника, за която пари
няма. Пардон, има, но сериозна част
от тях бяха раздадени за бонуси на
служителите на агенцията.
Внезапно обаче Агенцията по вписванията извършила инвентаризация.
Още по-внезапно и изненадващо
проверката установила наличието
на хардуер, чието инсталиране
било причина за прекъсването на
регистъра през последните две
седмици. Устройството за съхранение на данни, наречено сървър,
представлява кутия с размерите на
обикновен компютър, когато става

Изпълнителен директор и
главен редактор
Лилия Апостолова
4395802
lilia.apostolova@pari.bg
Мениджър Реклама
Станислава АТАНАСОВА
4395851
stanislava.atanasova@pari.bg
редакционен екип
Зам. главен редактор
Иван БЕДРОВ - 4395838
ivan.bedrov@pari.bg

въпрос за малка база данни. За нуждите на богатата и голяма по обем
информация, каквато представляват
документите в регистъра, е необходима огромна мощност. Горе-долу
с размерите на гардероб с едно, две
или три крила. Зависи от случая. А в
случая става въпрос за информация
за стотици хиляди фирми, съдържаща вероятно милиони документи.

Мария Веромирова

maria.veromirova@pari.bg

Инвентаризация в
Агенцията
по вписванията
е установила
изненадващо
наличие на сървър,
който решил
техническите
проблеми с
достъпа до сайта
на Търговския
регистър
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Но тук размерът няма голямо
значение. Важни са обстоятелствата. Месеци наред ръководството на
агенцията обяснява невъзможността
да реши проблема с регистъра с
липсата на техника и пари за нея.
Месеци наред един сървър седи
тайно някъде в склада или мазето,
без никой да подозира. Месеци наред фирмите са принуждавани да се
борят със системата, за да подадат,
регистрират или променят обстоятелство в досиетата си. Нелепо е,
дори наивно. Почти толкова, колкото и обясненията отпреди седмици
за падането на сайта на регистъра
- претоварване. Което, както се видя
вчера, прерасна в обновяване на системите. Нелепо е и обяснението, че
въвеждането на регистриран достъп
до Търговския регистър било заложено още със зараждането на идеята

за него. В Закона за Търговския
регистър ясно е посочено, че той е
публичен. Макар и при подготвянето му да е имало спорове, официално е записано именно така.
Между наивните и странни обяснения все пак има две донякъде
добри новини. Донякъде, защото
още не са съвсем сигурни. Първата
е за фирмите и е свързана с намаляването на тарифата на голяма част
от таксите на Агенцията по вписванията. Кои точно, ще стане ясно
до два месеца, след като приключи
работата на работната комисия.
Втората е, че новите инсталирани
мощности са решили донякъде
техническия проблем с регистъра.
А пълна промяна е обещана до 20
септември, когато по думите на изпълнителния директор на агенцията
ще има обновяване на системите на
регистъра и окончателно решаване
на проблемите. Остава въпросът ще
издържат ли сегашните системи на
наплива на годишните финансови
отчети, срокът за което е края на
юни. Остава и основният въпрос
- ще бъде ли затворен достъпът за
почти всички хора по законов път,
каквито предложения вече отлежават на хартия в парламента.
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Каквото можеше да
ми се извади, всичко
ми се извади, затова
съм спокоен
Лъчезар Иванов, депутатът консултант,
който призова медиите да разследват кой е
изнесъл документите за договорите му

Гост-коментатор

Кога Източна
Европа ще
надмине Гърция
Георги Ангелов
ikonomika.org

Ако България и
Гърция запазят
темповете си на
растеж от последното
десетилетие, ще са
ни нужни точно 20
години, за да задминем
Гърция по доходи

Гърция и Португалия по традиция са най-бедните
страни в Западна Европа - и така е десетилетия наред,
включително и в момента. След разширението на ЕС
тези две страни продължиха да са най-бедни от старите
членки - но са по-богати от новите. В някакъв смисъл
можем да приемем, че Гърция и Португалия са границата между богатите западни страни и бедните нови
страни членки на ЕС. Следователно преминаването
на тази граница ще е един вид измерител на успеха на
Източна Европа.
Според последните данни на Евростат, които излязоха тази седмица, Словения вече е по-богата от Португалия. Чехия почти се изравни с португалския стандарт
на живот, а след нея следват с малка разлика Словакия и
Естония. Като се има предвид, че Чехия е стар реформатор (още от началото на 90-те години), а Словакия
и Естония са много активни в реформите и в момента,
няма никакво съмнение, че в рамките на няколко години
и тези три страни ще надминат Португалия.

350

▶ млн. EUR е увеличението на кредитния портфейл
на Европейската инвестиционна банка за Западните
Балкани и Турция

Коментар

Депутати за 70 милиона
Стане ли дума за пари,
изведнъж всички стават
много принципни. Часове
наред депутатите се караха
за това трябва ли да се промени начинът, по който парламентарно представените
партии получават държавна
субсидия. Причината е, че
след поредицата отцепили
се от парламентарната група народни представители
"Атака" предложи парите
да не следват депутата. В
течение на споровете стана
известно, че отцепилите
се и вече "независими",
всъщност са се зачислили
към някоя друга партия,
но не съвсем официално и
публично.
По линия на тази нова
зависимост съответната
партия получава парите
от държавната субсидия на въпросния. Това
предложение беше отхвърлено основно с гласовете
на мнозинството от ГЕРБ,
които получиха симпатиите
на повечето т.нар. независими в парламента. БСП пък
даже си призна поименно
за един.
Наистина не е съвсем
честно. Най-малкото за
хората, които са гласували

снимка емилия костадинова

за тях като представители
на една партия, те после се
оказват нещо като безпартийни, обаче всъщност се
"зачисляват" към някоя си
друга. Проблемът е, че това
не е публично известно. А и
няма как да бъде, след като
правилникът на сегашното
41-во Народно събрание
забранява независими депутати да се присъединяват
към други групи.
През 2009 г. от държавния
бюджет са платени почти
70 млн. лв. за държавна

субсидия. Само 10 млн.
лв. от тях са за ГЕРБ. При
това през половин година,
защото през лятото тогава
имаше избори и съответно
съставът на парламента се
смени. И двете числа не са
много малки.
Няма лошо партиите да
получават някаква субсидия, все пак развиват някаква дейност. Проблемът
е, че вчерашният случай
дори е скромен на фона на
повечето дебати по темата

- а те са за увеличаване и
пак увеличаване. Сигурно
на партиите наистина не
им стигат пари, защото
иначе няма обяснение и за
периодично изплуващите
случаи на странни "дарения", на които те също имат
право. Добре щеше да бъде,
ако поне едно от двете беше
регламентирано като хората
и ако поне едно от двете се
спазваше от партиите. А
според одитите на Сметната
палата това не е съвсем така.


Филипа Радионова

В името на шахтите

Всъщност, като имаме предвид стагнацията на Португалия и високите темпове на растеж на Естония
и Словакия, скоро Португалия няма да бъде никакво
предизвикателство. Трябва да обърнем внимание на
факта, че за последните 10 години Португалия въобще
не е забогатяла в относителна перспектива - през 2010
тя има точно 81% от средния БВП на човек в ЕС, точно
толкова колкото и през 2000 г. Т.е. там проблемът не
е само сегашната криза, той е дългосрочен и структурен.
Гърция изглеждаше малко по-голямо предизвикателство - например при запазване на темповете на
растеж от последното десетилетие на Словакия, Естония, Чехия и Словения щяха да са им нужни около 10
години, за да надминат Гърция. Сега вероятно това ще е
дори по-лесно, защото моделът на растеж на Гърция се
провали, а страната не показва, че може бързо да го промени. В резултат вероятно и Гърция ще бъде надмината
от водещите източноевропейски икономики в рамките
на няколко години.
Къде сме ние
Ако България и Гърция запазят темповете си на растеж от последното десетилетие, ще са ни нужни точно
20 години, за да задминем Гърция по доходи. Разбира
се, допускането за запазване на досегашните темпове
е много силно - все пак Гърция по-скоро ще стагнира
поне няколко години, а ако не прави реформи, това ще
продължи и по-дълго.
Във всеки случай срокът от 20 години намалява заради проблемите на Гърция и да кажем след 15 години можем да се похвалим, че сме изпреварили Гърция.
Може, разбира се, да стане и много по-бързо - особено
ако българското правителство има по-реформаторски
дух, постигне бюджетна стабилност и привлече инвестиции.

▶Собственици и служители на фирми, търгуващи със скрап, както и организации за рециклиране на
отпадъци, се събраха на протест в София заради законовите ограничения за търговия с метали.
Предложенията на екоминистерството предвиждат силно ограничаване на местата, на които може да има
пунктове за изкупуване 
снимки емилия костадинова
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4 Новини У НАС

Анонимни фирми са
топдлъжниците на Столична
Магазини “Европа”,
собственикът на
хотел “Родина” и
фирми от имотния
бранш дължат
милиони
Красимира Янева
krasimira.yaneva@pari.bg

“Абонатният номер е закрит.” Това съобщение
прозвучава почти след набирането за всеки телефонен номер на фирми, които
са и най-големите длъжници на Столичната община,
дадени на частни съдебни
изпълнители Юридически лица дължат около 120
млн. лв., показва справка
на кметството.
В началото на месеца
заместник-кметът по финансите Мария Бояджийска призна, че собственици
на фирми, които дължат
стотици хиляди или дори милиони левове на общинския бюджет, вече са в
чужбина, но общината ще
продължи да опитва да си
събере парите.
Топдлъжниците

Кои фирми са най-задлъжнели към Столичната община? На върха на позорната
класация сред фирми, предадени на частни съдебни
изпълнители, са Магазини
“Европа”, които дължат за
данък сгради и такса смет 2
136 386 лв. Според Търговския регистър централата
на търговската верига се
помещава в промишлената зона “Орион” в София,
а телефоните за връзка
са закрити. Служителите
не вдигат телефоните в
магазините на веригата в
столицата. Преди години
Христо Ковачки беше изпълнителен директор на
дружеството, като все още
се смята, че той го управлява през други фирми.
Номер 2 в списъка е “Ай
ти риъл истейт” с дълг към
общината от 799 294 лв.
Седалището на дружеството е на ул. “Московска” 47
- на метри от централата на
Столичната община. Там
е и седалището на третия длъжник на общината
“Вальор а инвестименти
България”, собственост на
италианско дружество с
подобно наименование. То

дължи 468 664 лв. “Ай ти
риъл истейт” е собственост
на две офшорни компании и на италианско дружество. Длъжник номер
5 е “Теодору пропъртис”,
собственост на Янос Теодору. Дружеството дължи
437 645 лв. Телефоните и
на трите дружества или са
закрити, или никой не отговаря на тях. Номер 6 сред
длъжниците е “Голдхърст
риъл естейт”. Неговите задължения са за 359 430 лв.
На седмо място е “Родина
турист” АД, собственик
на четиризвездния хотел
“Родина”, намиращ се на
бул. “Тотлебен” в София и
чиято козирка се срути преди шест години заради неподдържане. Дружеството
има да плаща на общината
235 153 лв. Следващият
длъжник е строителната
компания “Орби инженеринг”, чиито телефони и
сайт са закрити. Собственик на дружеството според Търговския регистър
е Иван Георгиев. Осмият
по големина длъжник е
“Динамик ЕМ”. С помощта
на съдия-изпълнител Столичната община се опитва
да събере 152 163 лв.
Резултатите от
проверките

“До края на май общината
е завела 94 изпълнителни
дела от частни съдебни
изпълнители срещу 86
длъжника за 5 685 856
лв.”, съобщи директорът
на дирекция “Приходи и
администриране на местни данъци и такси” Лилия
Кираджиева. 26 длъжника
изцяло са погасили задълженията си, а други
четирима - частично. Те
са платили на общинската
хазна 873 546 лв.
Освен заведените изпълнителни дела Столичната
община е започнала и 32
ревизии на компании през
тази година. 12 от тях вече
са приключили. Задълженията по тях са за 2 930
431 лв. “От тях 3 акта за 1
363 802 лв. са обжалвани
пред кмета на Столичната
община и чакат решение.
230 715 лв. са изцяло или
частично погасени по 6
ревизионни акта”, каза
Лилия Кираджиева. На
3 фирми - “Лориян” ЕООД, “Токушукай” ЕООД

▶Свързаните с Христо Ковачки Магазини „Европа“ са най-големият длъжник на Столичната община. Веригата

и “Лендмарк изток тауър”
ЕООД, са връчени покани за доброволно изпълнение. Трите дружества
дължат 1 178 422 лв. “Токушукай - София” ЕООД
е собственост на доктор
Торао Токуда. Чрез това
дружество той е и собственик на “Токуда болница София” и ДКЦ “Токуда”. Задълженията обаче
не били за тези имоти, а за
други. От “Алфа финанс
холдинг”, част от който
е “Лендмарк”, съобщиха,
че бизнес сградата “Лендмарк изток тауър” на бул.
“Г. М. Димитров” 16А не
е собственост на “Лендмарк” и “Алфа финанс
холдинг”. Екип от структурата на “Алфа финанс”
се занимава с управлението й, а задълженията вече
са платени.

Изостанали
постъпления

До края на май столичното кметство е събрало
общо 35 109 683 лв. стари
задължения. От тях найголям дял има такса смет
- 19 628 065 лв. Благодарение на обмена на данни
с Пътна полиция - КАТ са
събрани дългове за данъка
върху моторните превозни
средства от 6 618 766 лв.
От общината съобщиха,
че ще продължат да правят ревизии и да завеждат
изпълнителни дела срещу свои длъжници, за да
събират непогасени местни данъци и такси. Целта
е по-висока събираемост
и изпълняване на инвестиционната програма, което
е особено важно в година
на избори.
Красимира Янева

94

▶ изпълнителн идела е завело кметството до края на
май срещу 86 длъжника

35.1

▶ лв. стари задължения са събрали данъчните към
Столичната община
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▶ Списък с най-големите длъжници към Столичната община

та община

Фирма

Размер на дълга в левове

Магазини “Европа”
“Ай ти риъл истейт”

2 136 397.32
799 294.05

“Вальор а инвестименти България”
“Теодору пропъртис”

468 664.07
437 645.44

“Голдхърст риъл истейт”
“Родина турист”

359 430.74
235 153.89

“Орби инженеринг
“Динамик ЕМ”

182 172.75
152 163.06
Източник: Столична община

Мария Бояджийска,

заместник-кмет на Столичната община

Сред длъжниците са
агенции за недвижими
имоти, чиито собственици
са в чужбина, и вероятно ще
потърсим и помощ от МВР

дължи данъци и такси за над 2 млн. лв.
СНИМКА БОБИ ТОШЕВ

224.1 млн. лв.

e събрала общината
▶ За петте месеца от
началото на годината
Столичната община е
събрала 224.1 млн. лв. от
заложените в бюджета
собствени приходи.
“Това са 40% от плана
за годината. Събрани
са с 6.5 млн. лв. повече
спрямо същия период
на миналата година”,
съобщи кметът
на София Йорданка
Фандъкова. Ръстът
на приходите е факт
заради проверките
на новопостроените
имоти от ДНСК, като
част от тях имат Акт
16, а собствениците им

не ги бяха декларирали
в общината. Другата
причина е обменът
на информация между
Пътна полиция и
общината и това е
увеличило приходите
от данъка върху
превозните средства.
Увеличаването на
сделките с имоти
също се е отразило
положително на
общинската хазна.
Само от продажбата
на “Кремиковци”
общината е получила
4.7 млн. лв. за данък
възмездно придобиване
на имущество.

Георги Дичев,

председател на Камарата на частните съдебни изпълнители

На юридическите лица,
дори и да са прекратили
дейността си в България, може
да им се отнеме имущество,
което притежават тук, и да се
продаде. С парите от продажбата
се покрива задължението към
общината. Ако нямат такова нищо не може да се направи
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Поредни конституционни предложения:

Моделът на Висшия съдебен съвет
отново е на фокус

В Министерство на правосъдието обмислят промени в конституцията,
с които да ограничат политическото влияние при избора
на членове на съвета
(Не) Компетентно
Други промени в
конституцията
▶ При промяна на конституцията да се помисли
и за други промени като
тази за намаляване на
броя на инстанциите в
съдебната система - от
три на две, каза министър Попова. По думите
й трите инстанции само
удължават времето за
правосъдие и натоварват системата.
▶ Юристи обаче видяха в
думите й неточности.
"В конституцията никъде не е изрично посочено,
че процесът трябва да
е задължително триинстанционен. Там е записано само колко звена
има съдебната система
- четири, но не и на колко
инстанции са производствата. Административното производство
например е двуинстанционно, а гражданското
е почти двуинстанци-

След поредния скандал
с Висшия съдебен съвет
съвсем естествено се
появиха и новите предложения за промяна
на модела му. За целта
право съдният министър събра обще ствен
съвет, който да обсъжда
възможните промени.
Преди четири години
парламентът вече променя конституцията в
частта й за съдебната
система, като една от
основните причини беше именно работата на
ВСС да стане по-добра
и да има по-добър контрол.
Сега отново най-важният въпрос, който правосъдното министерство
ще дискутира с обществеността и институциите, е как да се избира
занапред съставът на
Висшия съдебен съвет,
така че да се ограничи
политическото влияние.
Това се разбра от изказването на правосъдния
министър Маргарита
Попова в сряда. Докато
гражданският натиск за
оставките на членовете на ВСС продължава,
неправителственият сектор и магистратите са на
мнение, че разпускане
на съвета няма да реши
дългосрочно проблема.
Нужни са промени в модела на формиране на
ВСС, смятат те.

Това не е първият ВСС, който
се проваля. Вярно, че го прави
особено убедително, но проблемите са по-сложни от конкретните
членове и трябва да мислим в посока
преосмисляне на цялостния модел
на управление на съдебната система
Йонко Грозев,

директор "Правни изследвания"
в Център за либерални стратегии

В крайна сметка във вторник правосъдният министър свика обществения
съвет към кабинета си, за
да обсъдят предложения
за промени в конституцията, свързани с устройството и управлението
на съдебната система.
Други важни въпроси,
които според Маргарита
Попова трябва да се обсъдят, са премахване на
третата инстанция, както
и да се намали броят на
съдилищата и прокуратурите в страната.
Как да
се формира ВСС

Как да се избира ВСС
е най-важният въпрос в
момента, защото именно
решението на съвета да
назначи скандалната Владимира Янева за председател на Софийския градски
съд преля чашата на общественото търпение към
политическото кадруване

в системата.
Единият от вариантите
за промени е квотата на
парламента, откъдето в
момента идват половината
назначения във ВСС, да
бъде намалена или изборът
да става с квалифицирано
мнозинство - 2/3 от всички
гласове. Проблемът е, че
политическата ситуация
в момента е такава, че ще
бъде изключително трудно
партиите да намерят компромисни кандидати, които да получат подкрепа на
2/3 от депутатите, смятат
членове на обществения
съвет.
Другият вариант е парламентарната квота да бъде
изцяло премахната. Това
означава обаче ВСС да
се избира само от съдии,
което крие риск системата
да се капсулира изцяло и
да се изолира.
Липсва воля

Вариантите тепърва ще

бъдат обсъждани. Във
вторник министерството организира и нова
дискусия с гражданския
сектор. Дори обаче да
бъдат формулирани компромисни предложения
за промените, до промяна на конституцията
ще се стигне трудно. "В
съвета сме единодушни,
че в момента не виждаме в парламента воля за
конституционни промени. Ако самата власт не
поеме ангажимент да
не допуска по никакъв
начин политическо влияние в съдебната сфера,
все едно нищо не се е
променило, защото кадруването не е само във
ВСС", каза за в. "Пари"
изпълнителният директор на "Прозрачност без
граници" за България
Диана Ковачева.
Безпрецедентният
граждански натиск обаче продължава. Към момента членовете от ВСС
получават купища електронни писма и SMS-и
от граждани с призиви
да подадат оставките
си. Кампанията стартираха преди няколко дни
Български хелзинкски
комитет и сайтът "Биволъ". Вчера пък към
призивите за оставки се
включи и Асоциацията
за европейска интеграция.
Ани Коджаиванова

онно", каза за в. "Пари"
адвокат Васил Георгиев,
който е експерт към парламентарната kомисия
по правата на човека.
▶ По думите му конституцията указва само
четирите нива на системата - районен, окръжен/военен, апелативен и върховен съд. Но
със закон може да бъдат
създавани и други съдилища - така е създаден
административния съд
например, който е с ниво
окръжен.
▶ Друга идея на Попова
е да се редуцира броят
на съдилищата и прокуратурите в страната.
"Време е да се запитаме имаме ли нужда от 28
административни съдилища", каза Попова. Те
бяха създадени по време
на миналото правителство с цел да разтоварят претоварените
районни съдилища от
административните
казуси.

Разпускането
на ВСС
ще има ефект,
ако се създадат
нови правила.
Парламентарната квота
трябва да е
повече представител на обществото, а не
да е проводник
на политически интереси,
каквато е сега
Нели Куцкова,

говорител на Съюза на съдиите

Кризата
в съдебната система
е безспорна,
но за жалост
в обществения съвет сме
единодушни,
че в момента в
парламента не
виждаме воля
за конституционни промени,
които да я стабилизират
Диана Ковачева,

изп. директор на "Прозрачност без граници"-България

Четвъртък 23 юни 2011 pari.bg

У нас Новини 7

ДКЕВР реши да „спасява” топлофикациите
Нощната тарифа на
тока ще скочи с 10%
по искане на топлофикационните и две
от електроразпределителните дружества
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР) ще увеличи нощната тарифа на електроенергията с 10% от новия
регулаторен период - 1 юли.
За сметка на това дневната
ще бъде намалена в рамките
на общото поскъпване за
страната, което е между 1.2 и
1.7 на сто. Токът за малките
и средните предприятия ще
се увеличи между 3 и 3.5
на сто. Нощната тарифа за
индустрията ще е с няколко
процента по-голяма, уточни вчера председателят на
ДКЕВР Ангел Семерджиев.
Кой ще се радва
най-много

От решението на енергийния регулатор най-много
ще се зарадват топлофикациите в страната. Още
преди няколко седмици по
време на обществено обсъждане в ДКЕВР от асоциацията на топлофикационните дружества настояха
нощната електроенергия да
поскъпне между 10 и 15%,
като по този начин според
тях щяло да се насърчи
използването на парно за
отопление на домакинствата. Основният мотив на
асоциацията беше, че нощната тарифа в цялата страна
е изключително ниска и
потребителите предпочитат
да се отопляват на ток. Това
пък водело до намалено
ползване на услугите на
топлофикациите и оттам
до тяхното затруднено финансово състояние. Тогава
председателят на ДКЕВР
Ангел Семерджиев коментира, че не може да приеме
искането на асоциацията.

дява Югоизточна България
с ток (ЕВН - бел. ред.) коментираха на същото обществено обсъждане преди
няколко седмици, че има
несъответствия в нощната
тарифа на енергията за трите електроразпределителни
дружества.
Вчера шефът на енергийния регулатор заяви, че въпреки промяната ще бъде
запазен принципът нощната тарифа да е по-евтина, за
да се стимулира ползването
на електроенергия по това
време от денонощието и
да се облекчи работата на
Електроенергийния системен оператор (ЕСО).
Семерджиев коментира,
че в никакъв случай двете тарифи не трябва да се
различават съществено и
с регулирането на тяхното съотношение не трябва
да се дават допълнителни
стимули за използване на
алтернативни източници
на енергия.
Какво ново
по веригата

На организирана вчера от
ДКЕВР дискусия за формирането на цените на
електроенергията председателят на УС на Института
за енергиен мениджмънт
Иванка Диловска заяви, че
е притеснителна високата
цена на енергията, произве-

Снимка Емилия Костадинова

дена по комбиниран начин
от централите. Тя уточни,
че нейният дял в общото
производство на енергия
е едва 3%, но разходите
на НЕК за изкупуването
й са 10 на сто. Диловска
коментира още, че делът

на тока, произвеждан от
централи на въглища, ще
расте, а от 2012 г. ще станат
ясни и схемите за емисии,
които също ще се отразят
на крайната цена на електроенергията.
Елина Пулчева

▶ Електроразпределителното дружество
ЧЕЗ ще съкрати 212
души, или 7% от работната си сила, заради
по-ниските разходи, които признава
Държавната комисия
за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР).
Работещите в дружеството ще започнат
колективен трудов
спор, обяви един от
представителите на
синдикатите Станислав Любомирски. По
думите му, ако трудовият спор не завърши
удовлетворително за
работещите, те ще го
внесат в Арбитражния
съд, а след това има
вероятност да се започнат и стачни действия. Това обаче ще бъде

Искането дошло от
друг

Вчера стана ясно, че искането за поскъпване на
нощната тарифа не е дошла
от топлофикациите, а от
електроразпределителните
дружества ЕВН и Е.ОН. От
дружеството, което снаб-

Предстоящо
Служителите
на ЧЕЗ може да
започнат стачка
през есента

Снимка Shutterstock

ясно през септември.
От приватизацията
на електроразпределителното дружество
през 2005 г. досега в ЧЕЗ
са уволнени над 2000
души.
▶ Любомирски заяви, че
увoлненията започнали,
след като разходите за
персонал били редуцирани с 10.5 млн. лв.,
което прави около 20%.
Представителят на
синдикатите направи
сравнение с останалите
две електроразпределителни предприятия ЕВН
и Е.ОН, в които разходите за служители били
увеличени съответно
с 9 млн. и 30 млн. лв.
Според Любомирски има
неравностойно отношение от страната на
енергийния регулатор
към трите ЕРП-та,
защото за различните
дружества се признават различни разходи,
но те не са съобразени
с пазарния дял на всяка
компания.
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Наивни
обяснения за
Търговския
регистър
Месеци след началото на
проблемите Агенцията по
вписванията даде странни
обяснения и неясни обещания
Проблемът с достъпа до
Търговския регистър намери изненадващо решение
благодарение на внезапно
открита налична техника.
След приключила инвентаризация в склада е открит
сървър, благодарение на
който вече е възможно да
се правят по 3000 посещения в секунда, съобщи
изпълнителният директор
на Агенцията по вписванията Виолета Николова. По
думите й досега никой не
е знаел за съществуването
на сървъра, тъй като не е
правена инвентаризация
от няколко години. С новия
ъпдейт регистърът ще работи без проблеми, а през септември ще бъдат внедрени
и допълнителни мощности,
които още повече да облекчат работата на фирмите,
обясни Николова.
Оправданията за
лошата работа

Оказа се, че регистърът ще
работи по-добре не само заради новите мощности, но
и заради това, че вече има
своя собствена информационна система. Николова индиректно обвини фирмата,
която доскоро обслужваше
регистъра, като коментира,
че за да работи тази фирма,
агенцията е платила 1.6 млн.
лв. Сега щяло да бъде много
по-добре - цялата информация ще бъде на вътрешни
носители, данните ще бъдат в два информационни
центъра, което гарантирало
100% защитата им.
Вината на банките

От Агенцията по вписванията обвиниха банките
заради това, че достъпът

Необяснимо
Но за бонуси има
▶ Въпреки че от Министерството на правосъдието и
от Агенцията по вписванията се оплакват, че нямат
достатъчно пари за добра
система за работа на Търговския регистър, се оказа,
че имат пари за бонуси.
▶ Преди около месец в.

до регистъра е бил блокиран за известно време. По
думите на изпълнителния
директор на агенцията от IP
адресите на банките редовно е влизано в регистъра.
“Те създават свой собствен
регистър и ползват информацията от Търговския регистър”, обясни Николова.
Това затруднявало работата
на други потребители с дан
ните от регистъра.
Икономистите обаче оправдаха банките. Според
Тодор Ялъмов от Центъра
за изследване на демокрацията е съвсем нормално
банките да бъдат най-големият потребител на информация от регистъра. “Съвсем естествено е банките
да следят фирмите и свързаните с тях лица, защото в
България много често едно
юридическо предприятие
се обслужва от 4, 5 или 6
фактически регистрации,
със свои собственици”, коментира той. За Агенцията
по вписванията обаче вероятно е нелогично това, че
банките са сваляли максимално количество информация, защото беше ясно,
че регистърът ще спре.

услуга. “Трябва да се направи анализ на тарифите на
Агенцията по вписванията.
В много от случаите следва
да се намалят таксите, за да
са адекватни”, обясни Николова. Все още обаче не е
ясно точно кои такси ще бъдат намалени, нито с колко.
По това работела работна
група от Министерството
на правосъдието.
Другото нещо, което ще
бъде променено в полза
на бизнеса, е връзката с
другите институции. Сега фирмите подават почти
една и съща информация
и в Агенцията по вписванията, и в Националния
статистически институт, и
в Националната агенция за
приходите. В момента се
водят преговори как да се
направи единна връзка, така
че данните да се подават
само в Агенцията по вписванията и оттам да се изпращат в приходната агенция и
в националната статистика.
Все още обаче между трите
институции няма разбирателство по въпроса къде да
се подават данните.

В полза на бизнеса

Евентуалното ограничаване
на достъпа до Търговския
регистър от 1 януари 2012 г.
няма да означава въвеждане
на платен достъп, коментира още Николова. По думите й той ще се осъществява
с електронен подпис или
цифров сертификат, издаван безплатно от агенцията.
Дори безплатната регистрация обаче означава ограничаване на публичността на
регистъра.

Сред важните за фирмите
промени е планираното намаление на таксите, които
плащат на Агенцията по
вписванията. Сега само за
подаване на финансов отчет
в агенцията една фирма
трябва да плати 50 лв. Скоро обаче това щяло да бъде
променено. Николова коментира, че сега таксите са
необосновани, а когато са
правени, не е мислено за това, което се предоставя като
“Сега” писа, че чиновниците, министърът и неговите заместници в Министерството на правосъдието са си раздали рекордни
бонуси за добра работа по
Търговския регистър.
▶ Три месеца 47 служители
са били стимулирани допълнително и материално.
▶ Рекордните 140% от средната заплата са си разда-

Безплатен достъп с
регистрация

Радослава Димитрова

ли през март членовете
на политическия кабинет,
парламентарният секретар и говорителят.
▶ Бонусите са раздадени,
защото Законът за Търговския регистър предвижда част от приходите
от него да се използват за
бонуси на служителите,
пряко ангажирани с дейностите на регистъра.

От създаването на
регистъра досега не
са правени никакви
инвестиции за технологично
обновление. Инсталирахме
нови мощности, за да направим
възможен достъпа до регистъра
Виолета Николова,

изпълнителен директор на Агенцията по вписванията
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Интервю Тодор Ялъмов, икономист в Центъра за изследване на демокрацията

Аргументацията не върви
Ако Агенцията
по вписванията
направи много
сложна система за
достъп до фирмите,
потребителите
ще се насочат
към алтернативни
източници на
идентична
информация

▶Господин Ялъмов, вярно
ли е, че още със създаването на Търговския
регистър е имало идея
достъпът до него да е
регистриран?

- Доста дълго време отне
на държавата да приеме за
нормално тази система на
търговската регистрация.
Като част от извървения
дълъг път имаше хора,
които казваха, че трябва
да има такава регистрация.
Вярно е, че имаше такива
гласове, но е вярно и че
имаше хора, които казваха, че такъв търговски
регистър не трябва да има,
защото съдебната система
много по-добре гарантира
системата за сигурност.
Сега отново се появи темата - просто като мотив
да се ограничи достъпът
до информацията. Това
е безсмислено, защото
Агенцията по вписванията е задължена да продава целия регистър. Тя
това нещо няма да може
да спре да го прави, което
означава, че ако направи
много сложна системата
за използване на безплатния достъп, хората ще се
пренасочват към ползване на търговски дружества, които предоставят
подобна информация. Те
са по-потребителски ориентирани и предлагат на
потребителите по-удобна
цена. Така че Агенцията
по вписванията няма да
може да контролира цялото потребяване на регистъра, защото няма как
да контролира или да задължи организация, която
продава информация, да се
отчита за потреблението й
и какво точно се потребява. В този смисъл регистрацията е безсмислена.
▶От Агенцията по
вписванията обясниха, че фирмите, които
предоставят идентична
информация на тази от
Търговския регистър, са
допълнителна възможност за кражба на данни.

- Проблемът не е в наличността на другите, а
в цялостната работа на
контролните органи. Ако
всички във веригата си
вършат работата - от нотариуси до полиция и съд,
няма да има източване на
лични данни. Подобни
кражби е имало и преди
Търговския регистър. Няма статистически данни,
че след въвеждането на
регистъра има повече.
Аргументацията не върви. Очевидно има проблем
със защитата на личните

снимки боби тошев

данни, очевидно в регистъра има повече лични
данни, отколкото трябва.
По важното е, че Агенцията по вписванията трябва
да обърне внимание върху
бизнес процеса - какви
данни да показва, какви
да изисква.
▶Как ще коментирате
това, че Агенцията по
вписванията иска да намали цените на различните такси?

- Похвално е. Ако видите
приходите, които генерира
Търговският регистър, те
са над разходите, които
прави, и в този смисъл
има накъде да се намалява
цената. Цената на самия
регистър също е неоправдано висока.
▶Как ви се струва фактът, че агенцията
изведнъж е намерила
сървър, който трета година е на склад при тях,
а не се използва?

- Подобни проблеми има
почти във всяко ведомство, а администрацията
не следи къде какво има,
какво се ползва.
За проблемите с ИТ поддръжката се знаеше от
повече от една година.
Имаше публични скандали около това нещо,
фирмата, която го поддържаше твърдеше, че не
е получила доста голяма
част от парите си. Предупреждаваше, че капацитетът на техниката се запалва. В България в повечето
случаи управленските
решения се случват като
“след дъжд качулка”. Това
е системен проблем, не е
проблем само на Агенцията по вписванията.
Радослава Димитрова
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Според Foreign Policy

България е сред най-рисковите и
нестабилни държави в ЕС
Страната ни е на
130-о място от общо
177 според индекса
на „провалените”
държави
България подобрява позициите си, но все още е сред
най-рисковите и нестабилни държави в Европейския
съюз според тазгодишния
индекс на провалените държави, изготвян от
американското списание
Foreign Policy. Страната е
класирана на 130-о място
сред общо 177 държави,
като подреждането на попредна позиция означава
повече риск. Най-рисковата
страна е Сомалия, а тази
с най-малко несигурност
Финландия.

▶ Класиране

Кои са най-рисковите
страни
1. Сомалия
2. Чад
3. Судан
........
72. Китай
...
126. Румъния
130. България
143. Гърция
158. САЩ
161. Франция
162. Германия
169. Австрия
174. Швейцария
175. Швеция
176. Норвегия
177. Финландия

Недостатъчно
подобрение

България отбелязва подобрение с четири места
спрямо предишната класация и изпреварва Румъния.
Заедно със северната ни
съседка страната ни и Латвия остават в групата на
държавите, които се движат
в границата между стабилност и застрашеност. Кипър
е най-рисковата страна в
ЕС.
Къде сме ние

България отбелязва подобрение по повечето показатели с изключение на
„Бедност и икономически спад” и „Разделение
на елитите”, където има
влошаване. Най-слабата
оценка за страната ни е по

критерия „Легитимност на
държавата”, докато найвисока оценка получаваме
заради малкия риск от бежанска вълна.
На дъното

Като най-нестабилни от
Foreign Policy са оценени

африканските държави
Сомалия, Чад, Судан и
Конго. Сомалия оглавява
негативната класация вече
четвърта поредна година,
което подчертава сериозността на кризата там.
Според Foreign Policy
това е най-дълготрайни-

ят провал на международната общност. „Тези
страни имат нужда от
международна помощ, за
да отчетат някакво подобрение, но то ще отнеме
много време”, коментира
Блейк Хуншел от Foreign
Policy.

Отличниците

Скандинавските страни
- Финландия, Швеция,
Норвегия и Дания, както
и Канада, от своя страна
са обявени за най-стабилни. В престижния край на
класацията се подреждат
също така Австралия и

Нова Зеландия и Швейцария.
Икономическите проблеми на Стария континент
обаче оказват негативно
влияние на повечето членки на ЕС. Гърция пада с
четири позиции, Ирландия
също е класирана по-ниско
спрямо 2010 г. Това, по думите на Кен Брил - президент на Фонда за мир, който участва в изготвянето на
индекса, е показателно, че
икономиите, предприети
в отговор на финансовите
проблеми, водят до политически и социален натиск.
Страната, отчела най-голямо подобрение, е Грузия, тъй като от Foreign
Policy отчитат повишаване
на прозрачността и отчетността на правителството,
което освен това е предприело енергични мерки
срещу корупцията. Фактор
е и намалената заплаха от
ново ескалиране на конфликта със съседна Русия.
Сянката на кризата

Индексът на провалените
държави класира страните
по 12 икономически, политически и социални критерии - от бежански потоци и
бедност до обществените
услуги и заплахите за сигурността през изминалата
2010 г. Последните резултати показват и до каква
степен още се усещат ефектите от кризата, избухнала
през 2008 г. - от срива на
търговията и растящите цени на храните до застоя в
инвестициите, отбелязват
от Foreign Policy.

Спасяването на Гърция ще струва 535 EUR
на всяко домакинство в еврозоната
Дори и с втора спасителна акция Гърция
няма да излезе от кризата, се казва в доклад
на Open Europe
Спасяването на Гърция от
фалит ще струва на всяко
домакинство в еврозоната
по 535 EUR. Това показват
данните от изследване на
мозъчния тръст Open Europe,
публикувано на сайта им.
Това би могло да се случи,
ако се осъществи втора спасителна операция за южната
ни съседка, уточнява Open
Europe. Изводите от доклада
към изследването обаче са,
че Гърция ще продължава
да затъва икономически дори

330
млрд. EUR е дългът на
Гърция

и след втората спасителна
операция и наливането на
пари в държавата. Според
изследването южната ни съседка вече се намира в дългов капан. Тя няма да успее
да реализира ръст на БВП
през следващите няколко
години, а събираемостта на
данъците в страната ще продължава да пада, пише още
в доклада.
Схемата

Изследването на Open
Europe разглежда подробно процентите, които са
довели до задлъжняването
на Гърция. На база на това
са направени ясни разчети
каква тежест ще поемат
данъкоплатците, банките,
държавите и частните инвеститори от еврозоната,
ако има още една спасителна операция за Гърция.
Разчети

Целият държавен дълг
на страната в момента е

330 млрд. EUR. „Около
50% от него ще бъде поет
от европейската икономика”, пише в доклада
към изследването на Open
Europe. Това означава, че
европейската икономика
ще трябва да заплати между 123 млрд. и 144 млрд.
EUR. От тези суми около
23.5 млрд. EUR ще бъдат
поети от обикновените
данъкоплатци, сочи още
изследването на мозъчния
тръст. Между 44.5 млрд. и
65.7 млрд. EUR ще бъдат
осигурени от Европейската централна банка под
формата на гаранции, 28
млрд. EUR ще бъдат поети
от гръцките банки, а останалите 27 млрд. EUR - от
други частни инвеститори.
„Тежестта на преструктурирането на гръцкия дълг
ще доведе до големи загуби за европейската банкова
система”, заключва докладът към изследването на
Open Europe.

Снимки Shutterstock

Победител
Папандреу
спечели вота на
доверие
▶ Гръцкият премиер Георгиос Папандреу спечели
вота на доверие в парламента с гласовете на 155

от общо 300 депутати.
Всичките 143-ма депутати
от опозицията гласуваха
„против”, двама се въздържаха, сочат окончателните резултати от гласуването.
▶ До 30 юни трябва да
бъде приет силно непопулярният пакет от мерки

за оздравяване на финансите, който предизвика
стачки и протести из цяла
Гърция и срина рейтинга на Папандреу. Очаква
се парламентът да гласува идната седмица за
бюджетни съкращения от
28 млрд. EUR и други икономически ограничения.
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▶ месеца след публикуването на промените в Кодекса за застраховането в
"Държавен вестник" те ще влязат в сила

Стикерите за „Каско”
отпадат окончателно
Промените в Кодекса
за застраховането бяха
приети на второ четене
в Народното събрание
Парламентът прие да няма никакви видими знаци
по автомобилите, които да
означават компанията, при
която е застрахована колата.
Приетите на второ четене
изменения и допълнения в
Кодекса за застраховането
влизат в сила 15 месеца след
обнародването на текста в
„Държавен вестник”.
Мотивите

Министерството на вътрешните работи, което е сред
авторите на законопроекта,
твърди, че лесно забележимите стикери дават ясна индикация на криминалните
групи кой автомобил при
коя компания е застрахован
и така се подбира коя кола
да се открадне и коя не.
Според Борислав Богоев,
заместник-председател на
КФН, ръководещ управление
„Застрахователен надзор”,
основен мотив за предложението е, че не е приемливо
сключването на застраховка и изплащането на обезщетение да се обвързват с
дейностите на трети лица,
които не би трябвало да имат
връзка със застрахователното правоотношение.

Повече от половината
застрахователи у нас изискват подобен род маркиране при сключване
на полица „Автокаско”.
Браншът обаче си остава
разединен за това доколко
смислена е промяната в
кодекса. Пламен Ялъмов,
изпълнителен директор
на „Алианц България”,
коментира, че е против
поставянето на означителните стикери, защото не е
правилно една компания
да получава предимство
спрямо останалите, показвайки, че застраховката е
при нея. Според Цветанка
Крумова, изпълнителен
директор на ЗАД „Армеец”, обаче изменението на
Кодекса за застраховането
няма да има положителен
ефект върху бранша, нито ще намали кражбите.
„Външната индикация, че
автомобилът е маркиран, е
част от превантивната му
функция срещу кражба”,
коментира тя.
Маркирането
остава

С приетите изменения се
премахват само видимите

Снимка Емилия Костадинова

знаци върху колите. Ограниченията няма да засягат
трайно нанесените маркировки, тъй като те няма как
да бъдат премахнати. Според Стефан Софиянски,
изпълнителен директор на
„Лев Инс”, наличието на
стикери е без значение,

Мнения:

но е важно маркировката
да остане. „Тя има както
превантивен ефект срещу
крадци, така и превантивен
ефект срещу застрахователни измами. Преди да
започнем маркирането в
този вид, както го правят
повечето дружества, имаше

много успешни опити за
застрахователни измами”,
твърди той.
Според председателя на
Асоциацията на застрахователите в България Орлин
Пенев пасивната маркировка не ограничава кражбите.
„По този начин се създава

илюзията, че колата е позащитена”, допълни той.
Слагането на всякакви
рекламни текстове или надписи остава разрешено, но
при условие, че не са обвързани със сключването
на застраховка.

Ивана Петрова

Маркирането предпазва
колата от кражби

Няма нужда от маркировка
и стикери

Нашата компания
разглежда пасивното
маркиране като важна
част от бизнес процесите
в застраховка „Каско” и
важен елемент от управлението на риска.
Пасивното маркиране се
е доказало с ниската си
цена спрямо вариантите
на активното маркиране
и с добрата ефективност
за превенция на автомобилните кражби. Проследяването на маркираните

Категорично сме против
маркирането и поставянето на стикери на автомобилите със застраховка
„Автокаско”. Може ли някой да посочи пример в коя
страна от Западна Европа
се прави такова маркиране?
А може ли някой да каже
защо в Румъния и Македония, където, както знаете,
ние оперираме, колите не
се маркират и въпреки това
явлението „кражба” е почти
непознато? По мое мнение

Стоян Проданов,
изпълнителен директор, „Бул инс”

резервни части води до
разкриване на различни
противозаконни действия
и измами, а маркираните
автомобили се превръщат далеч по-трудно
в „ресурс” за крадени
авточасти.
Стандартизирането на
този процес за различните
компании ще позволи с
известни модификации
да се запазят ползите за
застрахователите.

Златолина Мукова,
изпълнителен директор на „Евроинс иншурънс груп”

отговорите са ясни. Не
стикерите и маркировката
помагат срещу кражбите,
а ефективната работа на
полиция и застрахователи.
Докато има стикери и маркировка, винаги ще има
съмнение, че това е начин
за ориентиране на автокрадците. Още повече че почти
няма случай застраховател
да е открил откраднат
автомобил благодарение на
маркировката.
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“Виваком” ще инвестира 60
в нова оптична мрежа

Телекомът е отделил средства в бюджета си за 2014 г. за закупуване на
при евентуален търг за изграждане на 4G LTE мрежи
В България
съществуват
над 100 доставчика
на интернет и
около 40% от тях
оперират в сивия
сектор
Бернар Москени,
главен изпълнителен директор на
“Виваком”

снимка боби тошев

Телекомуникационният
оператор “Виваком” обяви
стратегията си за изграждане на оптична мрежа за
високоскоростен интернет
достъп, която трябва да
обхване над 1 млн. домакинства в цялата страна
до 2014 г. Инвестицията в
тази мрежа ще достигне 600
млн. лв. за следващите три
години.
Оптика
до сграда

Новата услуга, наречена
FiberNet, е базирана на FTTB
(fiber-to-the-building) технологията, при която оптичният кабел достига директно
до сградата. Телекомът ще
осигурява 1 Gbps реална
скорост до всеки вход, което
ще гарантира на клиентите
заявените от тях скорости в
пакета, които няма да бъдат

споделяни с други потребители. Част от предимствата,
които предлага FTTB, са в
пъти по-високата скорост
и симетричност на канала,
много по-високата стабилност на мрежата при лоши
метеорологични условия
и гръмотевични бури, както и наличие на интернет
връзка дори при липсата на
ток, каза главният изпълнителен директор на компанията Бернар Москени.
В допълнение “Виваком” е
разработила и технология за
дистанционно отстраняване
на възможни повреди, така
че проблемите да бъдат отстранявани още преди клиентите да са ги забелязали,
допълни той.
Условия

Плановете FiberNet ще дават възможност за избор от

скорости между 20 и 100
Mbps на цени между 20 и 50
лв. Скоростите ще бъдат еднакви както към български,
така и към чуждестранни
уебсайтове. Такива условия
предлагат много малко български интернет доставчици, каза Москени. С новата
технология отпада и необходимостта от наличието
на телефонен пост, тъй като
интернет връзката достига
до потребителя през оптичен кабел.
Интернет пазар

“Искаме да се отървем от
облика на стария държавен телеком БТК, който
се движи бавно и не води пазара”, каза главният търговски директор на
компанията Александър
Димитров. Конкуренцията
в сектора е много силна,

а общата стойност на пазара се свива, допълни и
изпълнителният директор Москени. Проблем е
и големият дял на сивия
сектор при доставките на
интернет, каза още той.
По негови думи в момента у нас съществуват над
100 доставчика и около
40% от тях оперират в
сивия сектор, като увесват
кабелите си по клоните
на дърветата например.
Въпреки това според Москени неговата компания
държи пазарен дял 25-27%
при доставките на интернет, доста преди втория
участник, който има около
5% дял. При фиксираните телефонни услуги на
“Виваком” се наблюдава спад на абонатите, но
увеличение на трафика.
Това се дължи най-вече на

обстоятелството, че след
въвеждането на плоска
тарифа за фиксираната
телефония клиентите я
използват повече за международни разговори, където ръстът е 50%, казват
от оператора.
Спорове

Мо скени още веднъж
спомена и за развитието
на 3G мрежата на “Виваком”, която телекомът
определя като най-добрата
в България въз основа на
направено от държавния
регулатор проучване. Другите две големи телекомуникационни компании
обаче оспорват тази оценка. “Виваком” е отделил
средства в бюджета си
за 2014 г. за закупуване
на радиочестотен спектър при евентуален търг

за изграждане на 4G LTE
мрежи. По думите на Димитров обаче такъв търг
няма да бъде проведен
скоро, тъй като в България
все още има достатъчно
свободен спектър за всички оператори.
По отношение на казуса
с блокираните от Комисията за приватизация и
следприватизационен контрол имоти на БТК Москени каза, че все още има
две незавършили дела, но
проблемите са били при
предишните акционери
на компанията и вече са
изчистени. “Отношенията
ни с правителството са
отлични, това е по-скоро
административен въпрос”,
каза в отговор на въпрос
на в. “Пари” изпълнителният директор.
Пламен Димитров
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ЦКБ и “Булброкърс” ще
листват ЧЕЗ и ЕВН на борсата
Договорите с
посредниците трябва
да бъдат сключени до
14 дни

а радиочестотен спектър
Кога и къде
Новата услуга
в действие
▶ Новата услуга на име
FiberNet стартира с
оферта от 100 Mbps
оптичен интернет в
десет квартала на София
- всички части на “Младост”, “Редута”, “Слатина”, “Изток”, “Гео Милев”
и “Лозенец”. До края на

тази година компанията
очаква достъп до нейната оптична услуга да
имат над 90 хил. домакинства в столицата,
а в началото на 2012 г.
целият град да има пълно
покритие. В края на 2011
г. ще бъдат обхванати
още два големи града, но
София остава основният пазар на компанията.
Националното покритие
е планирано за 2014 г.

25%

▶ е пазарният дял на “Виваком” при доставките на интернет

40%

▶ от интернет доставчиците оперират в сивия сектор

50%

▶ от трафика при фиксираната телефония на “Виваком”
са международни разговори

Конкуренция
Други оператори
имат сходни
планове
▶ Съревнованието между
основните телекомуникационни компании в
България се изостря все
повече. През март найголемия кабелен оператор у нас blizoo обяви
плановете си да инвестира 25 млн. EUR за разширяване на оптичната
си инфраструктура и
закупуване на потребителски устройства,
които позволяват
интернет достъп до 400
мегабита в секунда. От
оператора залагат на
хибридна мрежа на база-

та на оптика и коаксиален кабел.
▶ През май и “Мобилтел”
обяви намерението си
да инвестира милиони в
подобряване на оптичната си мрежа. Това
ще стане през дъщерното дружество “МНетуъркс”, обединяващо в себе си изкупените
през есента на 2010 г.
интернет доставчици “Мегалан” и “Спектър нет”. До момента
оптичната мрежа на
телекома обхваща 50
хил. домакинства само в
София, а до края на годината техният брой за
цялата страна трябва да достигне 250 хил.
Засега само “Глобул” не са
обявили планове в тази
насока.

Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол избра “Централна
кооперативна банка” АД и
“Булброкърс” ЕАД за инвестиционни посредници
за продажбата на миноритарните пакети съответно
на ЧЕЗ и ЕВН.
Дялове и компании

ЦКБ ще бъде инвестиционен посредник за продажбата на 63 624 акции,
представляващи 33% от
капитала на “ЧЕЗ Разпределение България” АД,
София, и 1650 акции, които са 33% от капитала на
“ЧЕЗ Електро България”
АД, София.
“Булброкърс” ЕАД пък
ще посредничи при публичното предлагане на ЕВН.
33%, които са държавна
собственост, представляват
51 612 акции от капитала на
“ЕВН България Електроразпределение” АД, Пловдив,
и 62 106 акции, представляващи 33% от капитала на
“ЕВН България Електроснабдяване”.

В началото на месеца беше избран и посредникът за
третото електроразпределително дружество с държавно участие - “Е.Он България
продажби” и “Е.Он България мрежи”. 33% държавен
дял ще бъдат продадени
чрез “Първа Финансова
брокерска къща”. Акциите
на дружествата ще се продават на “Приватизационния
пазар” на Българската фондова борса - София.
Основна тежест в проведения от Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол подбор имаше предложената
от кандидат-посредника
комисиона след успешни
продажби. Следващият решаващ фактор беше оборотът по сделки, сключени в
предишни години.
Предстоящо и
история

Договорите с посредниците ще бъдат сключени
до 14 дни, след като ги
одобри надзорният съвет
на приватизационната
агенция. “Булброкърс” е
класирана на второ място
при избора за ЧЕЗ, на трето е ПФБК. В конкурса за
ЕВН ПФБК е втора, а ЦКБ
е трета.

От всичките избрани в
конкурсите опит в приватизацията през БФБ има “Булброкърс”. Инвестиционният

посредник участва през 2005
г. в кампания за продажбата
на миноритарния пакет от
35% от “БТК” АД. 

Компания от групата “Каи”
получи нова концесия за каолин
Близо 540 хил.
лв. ще инвестира
“Каи майнинг”
ЕООД в добив и
рекултивация на
терена
Компанията “Каи майнинг” ЕООД ще добива
каолинова суровина от
находището “Две могили” край с. Пристое, община Каолиново (област
Шумен). Министерският
съвет предостави 35-годишна концесия на дружеството за два участъка
от находището - “Маргарита-2” и “Пристое-3”, с
обща площ 787 дка.

ноличен собственик на
“Каи майнинг”, както и
шуменския завод “Хан
Омуртаг”. “Каи майнинг”
е основният доставчик на
суровини за заводите.
Трета концесия

Това е третата концесия,
която дружеството получава за последните осем
месеца. В началото на май
кабинетът предостави на
компанията 35-годишна концесия за добив на
халцедонови силицити от
находище “Беленища” в
община Опака, област Тъ-

рговище. Общата площ на
терена е 32.44 дка. Очаква
се инвестицията да достигне 21.8 хил. лв., а 42
хил. лв. са предвидени за
рекултивация на засегнатите земи.
Проблемна
собственост

В края на октомври “Каи
Майнинг” получи концесия
и за добив на фелдшпат и
кварцов пясък от находището “Арчар” край с. Градище, Шуменско. Срокът
на концесията е 35 години,
като за този период дру-

жеството се ангажира да
инвестира 40.8 хил. лв.,
както и 70 хил. лв. за рекултивация. Концесията беше
дадена за площ от 140 дка,
но впоследствие се оказа,
че държавата е собственик
само на 58 дка от терена.
Това забави началото на
работата по обекта, тъй
като община Шумен отказа
да издаде необходимите
разрешения. Възможно решение на проблема е дружеството да купи или да
наеме общинската част от
терена.
Иглика Филипова

Инвестиция

“Каи майнинг” ще инвестира 329.6 хил. лв. за периода на концесията. Разходите за рекултивация на
терена се оценяват на 210
хил. лв. Годишното концесионно възнаграждение
ще бъде минимум 13.6
хил. лв., като половината
от сумата ще се превежда
на местната община.
Групата

Групата “Каи” е най-големият производител на керамични плочки и единственият производител на
гранитогрес в България.
Тя включва компанията
“Хан Аспарух” АД - Исперих, която се явява ед-

▶“Каи майнинг” ще инвестира 329.6 хил. лв. за периода на концесията
снимки емилия костадинова
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Холандска фирма ще купи 60%
от агрокомпанията “Дефко”

Компанията е собственост на родителите на бившия
зам.-министър на земеделието Преслав Борисов и се спрягаше
като причина за оставката му

Решението
Няма
опасна
концентрация

Комисията за защита на
конкуренцията разреши
сделката за придобиване
на контрол от страна на
“Ренаиско Б.В.” - Холандия
над “Дефко” ООД. Холандското дружество ще има
дял от 60% в българската
агрокомпания.
Конфликтна
връзка

“Дефко” ООД нашумя покрай оставката на бившия
земеделски заместник-министър Преслав Борисов.
Той напусна изненадващо
поста си с мотива “лични
причини”, но останаха силни
съмнения, че Борисов е бил
принуден да напусне поради
наличието на явен конфликт
на интереси в работата му.
Причината е, че Борисов
е син на един от най-големите зърнопроизводители в
Добруджа Пламен Борисов,
който е собственик именно
на “Дефко” ООД и един от
големите зърнопроизводители в Добрич и въобще в
страната. “Дефко” притежава най-голямата зърнобаза
в Добруджа на стойност 4
млн. EUR, която бе открита
през 2008 г. от неформалния
лидер тогава на ГЕРБ и столичен кмет Бойко Борисов.
След оставката на бившия заместник-министър
премиерът Борисов каза:
“Не харесвах работата му,
имаше си свои причини също да не иска да изпълнява
тази длъжност”.
Преслав Борисов беше об-

▶Роднинските връзки със собствениците на “Дефко” бяха спряга за водещ мотив за оттеглянето от поста му на
бившия заместник-министър на земеделиети и храните Преслав Борисов
снимка емилия костадинова

виняван в конфликт на интереси във връзка с обявени
търгове от Министерството
на земеделието и храните за
отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи в цялата страна от
Държавния поземлен фонд.
Получаването на приходи

от продажбата и отдаването под аренда на земя от
държавния фонд бяха сред
основните антикризисни
мерки на правителството.
Законодателни
промени

Сред спряганите за веро-

ятни причини за оставката
на Преслав Борисов беше
и това, че подготвяните от
министерството промени
в Закона за земята, с които се забранява строеж
на ветрогенератори върху
земи от първа до четвърта категория, е щяла да

рефлектира директно върху бизнеса на семейната
фирма. Заради този закон
е твърде вероятно нивите
в Добруджа да не поскъпват, а да бъдат изкупени от
едри земеделци на изгодни
цени. Екипът на Преслав
Борисов готвеше промени

▶ Съгласно насоките
на ЕК пазарен дял на
участниците в концентрация до 25% е
индикация, че операцията не е в състояние да възпрепятства ефективната
конкуренция на пазара. С оглед на това, че
в конкретния случай
участниците няма
да надхвърлят прага
от 25% след осъществяване на сделката,
според КЗК може да се
приеме, че операцията няма потенциал
да окаже съществено
въздействие върху
пазара. В резултат
от нейното осъществяване няма да
се възпрепятства
евентуалното разрастване на конкурентите, нито ще бъде
отстранен голям
играч на пазара.

и в закона за търговия със
зърно. Част от текстовете
в тях гласяха, че само собствениците на зърнобази
ще имат право да търгуват
със зърно, което отново
поставяше държавния служител в конфликт на интереси.

“Гамакабел” иска
по-голям кредит от ПИБ

Търговците на скрап
протестираха срещу нов закон

Акционерите на дружеството “Гамакабел” АД ще
отправят искане до Първа
инвестиционна банка АД
за увеличаване на кредита
си до 14 млн. EUR. Решение за това ще вземе
редовното общо събрание,
насрочено за 27 юли. До момента усвоеният кредит на
дружеството към банката е
11.5 млн. EUR, обясни за
в. “Пари” изпълнителният
директор на дружеството
Нено Джеврев.

Няколко хиляди души
участваха във вчерашния
протест пред Народното
събрание срещу промените
в Закона за управление на
отпадъците (ЗУО). Организаторите от Гражданска
инициатива на търговците
на отпадъци от черни и
цветни метали и тяхното
рециклиране настояват да
бъде оттеглен проектозаконът, внесен от МОСВ,
и да не се допуска разглеждането му в Народното събрание. Те искат да
бъдат създадени работни
групи с техни представители и законопроектът да
бъде подложен на широко
обществено обсъждане.

Планове

Ако заемът бъде увеличен,
допълнителните средства
ще бъдат използвани за инвестиции и оборотни средства. “Поради излизането
на компанията на чужди
пазари и ръстът в цените на някои суровини като
медта и ПВЦ се налага и

увеличаването на оборотните средства”, обясни той,
като допълни, че ще бъдат
необходими допълнителни
средства и за техническото обновление на завода.
“На нас ни е необходимо
съвременно оборудване, а
затова ни трябва увеличаване на кредита”, допълни
Джеврев. По неговите думи 80% от пазара на дружеството е предназначен
за износ. “Ние изнасяме
за Финландия, Франция и
най-вече за Германия.”

който е 31 януари 2018 г.,
както и други съществени
условия на договора за кредит, каза още Джеврев.
През 2010 г. “Гамакабел”
АД реализира ръст на продажбите от 92% до 64 млн.
лв. Компанията обаче отчита 3.6 млн. лв. загуба,
което все пак е подобрение
спрямо 4.75 млн. лв. загуба
за 2009 г. Само разходите
за лихви през 2010 г. са за
2.32 млн. лв.
Кина Драгнева

Обезпечение

Изпълнителният директор
допълни, че заемът ще бъде обезпечен с активи на
дружеството. Това ще стане
чрез залог върху машини,
съоръжения и оборудване.
Без промяна ще остане срокът за погасяване на заема,
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▶ млн. EUR е лимитът
на кредита, който
акционерите на
“Гамакабел” ще гласуват

Причините

Съгласно подготвяния нов
закон събирането на битови отпадъци трябва да се

извършва единствено на
общински площадки в населени места, с приети Общи устройствени планове
(ОУП), като в момента едва
1/3 от общините в България
имат такива.
Освен това всяка фирма
ще трябва да плати банкова гаранция в размер
100 000 лв. за фирма и отделно по 50 000 лв. за площадка
за извършване на дейност.
Протестиращите изтъкват,
че ако този текст бъде приет,
в банковия сектор ще бъдат
депозирани над 233 млн. лв.
безсрочно, което ще лиши
бизнеса от оборотен капитал. Според тях промените
няма да спрат кражбите на
метали, каквато е публично
лансираната цел, а ще доведат до монополизиране и
масови фалити в един добре
работещ бизнес сектор, в

който са инвестирани 1.1
млрд. лв. през последните
години.
Развитие

Заместник-министърът на
околната среда и водите Евдокия Манева заяви пред
БТА, че се прави редакция
на новия закон след междуведомственото му съгласуване и най-вероятно банковите
гаранции за черните и цветните метали ще отпаднат
или ще бъдат намалени. По
думите й няма и опасност
да се стигне до рязко намаляване на количеството
рециклирани отпадъци, тъй
като над 80% от отпадъците
от черни и цветни метали
се формират в бизнеса и
предприятията, за които няма никакви ограничения да
предават своите отпадъци.
Филип Буров
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Скъпият памук намали печалбата
на веригата магазини H&M
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Шведският
производител на
облекло отчита
с 18% по-ниски
резултати
Печалбата на шведската
верига магазини за облекло H&M се сви с 18% на
годишна база до 673 млн.
USD, отчетоха вчера от
компанията. Причините за
негативните финансови резултати са поскъпването на
материалите и най-вече на
памука, както и увеличаването на заплатите. Въпреки
това отчетената печалба
е по-добра в сравнение с
очакванията на анализаторите.
"Много предизвикателен пазар"

"Увеличаването на лихвените проценти, по-високите цени на енергията и
строгите финансови мерки
в много държави намалиха
покупателната способност
на потребителите", отчита
главният изпълнителен директор на H&M Карл-Йоран Персон. Въпреки това
той добавя, че компанията
е продължила да увеличава
пазарния си дял на "много
предизвикателния пазар",
както самият той дефинира
обстановката в момента.
Факт е, че повечето от магазините на веригата са в
Европа, където икономиките в голяма степен са в
стагнация.
През пролетта търговията на дребно в сферата
на модната индустрия се
характеризираше с много
кампании за промоции и
специални оферти, обяс-

673

▶ млн. USD е печалбата на H&M за
второто тримесечие на годината
Снимка bloomberg

нява Персон. От H&M
уточняват, че въпреки
поскъпването на памука,
увеличаването на транспортните разходи и негативния ефект на американския долар от компанията
са се съобразявали с тази
тенденция, за да запазят
пазарната си позиция в
дългосрочен план.

Конкуренцията
отчете ръст

Резултатите на втората по
големина верига магазини
за модно облекло в Европа
са в контраст с тези на основния й конкурент Zara.
Анализаторите отчитат,
че Zara успя да избегне
проблема с инфлацията на
заплатите в Азия. Компа-

нията прави по-голяма част
от дрехите си в Северна
Африка и Испания, така
че е изложена по-малко на
проблема с увеличаващите
се разходи за производство в Азия. Така нейната компания майка Inditex
отчете миналата седмица
10% ръст на приходите за
второто тримесечи.

Накратко
Кои са H&M
▶ Шведската верига за облекло H&M
(Hannes&Mauritz) е
известна с това, че
предлага модерни дрехи
на достъпни цени.
▶ Тя е вторият по големина търговец на облек-

ло в Европа след испанската Inditex, която притежава бранда Zara, и американската Gap.
▶ H&M е основана в шведския град Вастерас в края
на 50-те години на миналия
век. Към края на май тази
година компанията притежава 2297 магазина в близо
40 държави в цял свят.

TEPCO ще плаща над
1 млрд. USD обезщетения
Отново са засечени
високи нива
на радиация в
авариралата АЕЦ
"Фукушима"

Снимка bloomberg

Операторът на авариралата АЕЦ "Фукушума"
- Tokyo Electric Power
Company (TEPCO) отчете
допълнителни загуби в
размер на 88 млрд. йени,
или над 1 млрд. USD, при
представянето на финансовите си резултати за
приключилата през март
финансова година.
Допълнителните разходи на компанията са
свързани с покриването
на компенсациите за психологически травми на
пострадалите японци от
аварията. Компанията ще
изплати обезщетения на
близо 150 000 души, които бяха принудени да
се евакуират от района

около АЕЦ "Фукушима
1" след опустошителното
земетресение и цунами от
11 март.
В края на май компанията изплати близо 50 млрд.
йени на 50 000 домакинства.
Миналата седмица японското правителство прие
законопроект, според който държавата ще помогне на TEPCO да покрие
огромните суми, които
компанията ще изплати
като обезщетения. Законът
трябва да бъде одобрен
и от парламента. От финансовите резултати на
TEPCО става ясно, че са
похарчени 473 млн. USD за
допълнително укрепване
на централата.
Срив на рейтинга

Международната рейтингова агенция Moody's понижи кредитния рейтинг на
TEPCO до равнище "junk",

т. е. високорискови дългови книжа. В края на миналия месец Standard&Poor's
също понижи рейтинга
на японския оператор до
същата степен.
Радиация

Същевременно беше отчетена и завишена радиация
в сградата на втори реактор на АЕЦ "Фукушима
1", където нивото на събралата се вода превишава
6 метра. "В резултат на
проведени замервания във
вътрешността на сградата
на енергоблока е установено, че нивото на радиация
в наводнените подземни
помещения е достигнало
430 милисиверта на час",
съобщават от TEPCO. Експерти смятат, че причина
за това може да е изтичане
на радиоактивни вещества
от повредената долна камера за поддържане на
налягането.
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ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
до 15.00 ч. на 21.06.2011 г.
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
НОРВЕЖКА КРОНА
11,92
11,86
11,80
11,78
11,63
11,63			
НОВОЗЕЛАНДСКИ
82,19
81,80
81,40
81,00
79,80
79,80			ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
768,15
764,42
760,70
756,97
745,78
745,78			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
186,66
185,77
184,88
183,99
177,77
177,77			
РУСКА РУБЛА
164,43
163,64
162,85
162,06
158,11
158,11			
ШВЕДСКА КРОНА
325,52
323,97
322,42
320,87
310,02
310,02			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
185,90 185,02
184,13
183,25
177,05
177,05			
ТУРСКА ЛИРА
244,23
243,07
241,90
240,74
232,60
232,60			
ЩАТСКИ ДОЛАР
90,12
89,69
89,26
88,83
85,83
85,83			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
183,55
182,68
181,80
180,93
174,81
174,81			

EUR
EUR
EUR 128,96
EUR 119,16
EUR 127,03

128,34
118,60
126,41

127,72
118,03
125,80

127,10
117,46
125,18

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

124,00
113,49
123,33

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

124,00			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
113,49			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
123,33			
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

Смесен - балансиран
4.9514
4.9762
5.1495		 4.9514
4.8524			
-0.05%
10.65%
3.82%
-18.58%
фонд в акции
7.5192
7.5568
7.8200		 7.5192
7.3688			
-0.54%
10.81%
12.50%
-8.01%
фонд в акции
10.2384
10.3920
10.6479		 0.0000
0.0000			
0.56%
0.11%
1.20%
1.35%
													
фонд в акции
2.3184				 2.3184				
3.58%
29.26%
3.51%
-48.09%
Смесен - балансиран
2.6696				 2.6696				
1.83%
25.84%
-0.07%
-42.24%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.6137			
0.6075				
-0.60%
13.29%
8.42%
-9.07%
фонд в акции
0.5777				до 1 месец		над 1 месец		
8.41%
13.29%
8.47%
-10.73%
			
		0.5749		 0.5619						
фонд в акции
0.4331				
0.4246				
5.18%
8.91%
19.64%
-20.66%
Фонд на паричен пазар 1094.2896				
до 180 дни		 над 180 дни		
2.35%
13.29%
5.25%
5.03%
				
1092.6482		 1061.4609						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.6881		
11.6823		 11.6648
11.6765
11.6765
11.6823
1.84%
0.73%
5.29%
5.92%
Смесен - балансиран
11.1295		
11.0741		 10.9634
11.0187		
0.0000
2.61%
10.83%
4.13%
3.88%
фонд в акции
10.3846		
10.3329		 10.1779
10.2296		
0.0000
2.84%
12.58%
6.33%
1.23%
													
Смесен - балансиран
14.3821				 14.2397				
5.09%
7.13%
7.78%
6.61%
фонд в акции
8.5567				 8.4720				
6.14%
11.06%
7.83%
-2.59%
фонд в акции
3.8776				 3.8392				
-11.41%
14.17%
-21.67%
-17.40%
фонд в акции
7.8617				 7.6327				
-2.21%
12.06%
-1.69%
-7.69%
фонд в акции
11.0562				 10.7342				
-1.91%
11.83%
2.28%
2.12%
Фонд на паричен пазар 12.5817				 12.5817				
2.55%
0.26%
6.55%
7.81%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран 81.4582				 81.1731		
81.4582		
-1.50%
1.01%
1.21%
-4.05%
фонд в акции
48.8492				 48.6050		
48.8492		
0.08%
1.80%
4.37%
-11.16%
фонд в акции
63.2776				 62.9612		
63.2776		
-2.05%
0.98%
-3.40%
-9.88%
													
фонд в акции
94.3561				 92.9513				
-3.97%
2.89%
-8.51%
-1.49%
Смесен - балансиран 73.8289				 72.7297				
-6.89%
1.31%
-11.42%
-7.73%
													
фонд в облигаци
1.35835				 1.35563				
2.52%
0.63%
5.14%
5.64%
Смесен - балансиран
1.13189				 1.12511				
3.11%
3.70%
7.20%
2.20%
фонд в акции
0.79887				 0.78701				
3.52%
7.90%
9.87%
-4.32%
Смесен - консервативен 0.77174				 0.76712				
2.20%
2.96%
6.07%
-7.64%
Смесен - консервативен 1.07662				 1.07340				
1.89%
0.32%
3.32%
3.43%
Смесен - балансиран
101.3414				
Смесен - балансиран
104.0229				
фонд в акции
86.0925				
Фонд на паричен пазар 128.7880				
Смесен - консервативен 95.7052				
Смесен - консервативен 111.2524		
111.1413		
фонд в акции
102.8444		
101.8261		

100.3330				
102.9879				
84.8107				
128.7880				
95.3228				
110.8079		
111.1413		
100.8078		
101.5715		

1.49%
-0.15%
1.73%
3.27%
0.92%
2.93%
1.31%

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

0.87%
-2.79%
0.79%
7.51%
2.83%
6.04%
N/A

0.15%
0.65%
-1.36%
7.18%
-1.32%
5.49%
3.05%

фонд в акции

5.1134 				 5.0828 				
5.11%
7.88%
13.51%***
5.13%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
1.0275
1.0224
1.0198 		 1.0148 				
8.48%
13.58%
12.58%***
0.84%
													
Смесен - консервативен 10.0655				 10.0453				
0.45%
N/A
0.55%
N/A
Смесен - балансиран 18.5820 				 18.4524 				
5.36%
7.53%
7.51%
9.67%
фонд в акции
11.5080				 11.3480 				
6.28%
8.99%
6.58%
2.48%
													
фонд в акции
1.1349 				 1.1181 				
-0.27%
9.39%
-4.74%
0.89%
фонд в акции
0.8070 				 0.7951				
-4.00%
14.67%
3.10%
-4.75%
фонд в акции
1.0671 				 1.0513				
-1.74%
9.17%
15.00%
1.41%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
133.3502		
133.1509		 132.8851				
0.94%
3.04%
2.63%
5.69%
Смесен - балансиран
14.4611		
14.4611		 14.3179				
0.98%
7.97%
0.98%
1.96%
фонд в акции
0.7590		
0.7515		 0.7441				
-1.37%
14.85%
3.51%
-5.59%
													
Смесен - балансиран 857.6877				 851.2711				
4.51%
3.96%
9.97%
-4.88%
фонд в акции
766.3316				 760.5984				
4.08%
4.18%
9.55%
-8.25%
													
фонд в облигаци
11.8319				 11.8319				
2.51%
0.98%
6.37%
3.17%
Смесен - балансиран 132.0727				 132.0727				
5.94%
5.82%
14.27%
3.47%
фонд в акции
7.9289				 7.9289				
9.76%
10.76%
23.97%
-4.21%
фонд в акции
10.8404				 10.8404				
4.18%
3.51%
9.27%
3.43%
											
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
0.5524		
0.5497		 0.5470				
-2.33%
9.97%
7.75%
-15.37%
Смесен - балансиран
0.7572		
0.7546		 0.7520				
-0.65%
4.45%
3.11%
-7.55%
Смесен - консервативен 1.0300		
1.0285		 1.0270				
2.11%
1.11%
4.55%
0.79%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3179		
1.3159
1.3139				
2.59%
0.12%
5.76%
5.35%
фонд в облигаци
1.3317		
1.3277
1.3237				
1.99%
0.38%
4.76%
5.53%
Смесен - балансиран
0.8690		
0.8655
0.8620				
-0.20%
3.70%
0.73%
-2.70%
фонд в акции
0.6197		
0.6166
0.6135				
-2.94%
6.46%
-3.51%
-8.77%
Смесен - балансиран
0.7415		
0.7385
0.7355				
2.80%
5.99%
-0.77%
8.63%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0735		
1.0724
1.0188				
2.36%
0.20%
5.27%
5.05%
Фонд на паричен пазар 1.2081			
1.2081				
1.42%
0.16%
3.30%
3.71%
Смесен - балансиран
1.0513			
до 90 дни		
над 90 дни		
0.67%
3.15%
2.94%
0.71%
				
1.0356		
1.0461						
							
Смесен - балансиран
8.2427			
8.2427				
6.58%
7.89%
16.51%
-3.57%
фонд в акции
6.8541			
6.8541				
3.99%
9.00%
10.56%
-6.86%
фонд в акции
2.6909			
2.6909				
-10.20%
11.53%
-7.18%
-26.75%
Смесен - консервативен 9.8957			
9.8957				
-6.27%
5.02%
6.29%
-0.41%
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
0.7482
0.7445
0.7426
0.7371
0.7371
0.7408		
0.7224
-2.72%
10.13%
-2.38%
-5.82%
фонд в акции
0.4110
0.4089
0.7426
0.4049
0.4049
0.4069		
0.3968
-2.99%
11.46%
-1.89%
-19.61%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена		
					
фонд в акции
104.7510		
103.4641
102.6920			
-9.77%
13.14%
1.74%
2.60%
								
фонд в облигаци
318.0653				 317.1125				
1.32%
3.51%
-0.45%
6.22%
13.6035				 13.3355				
2.74%
3.26%
2.28%
5.48%
Смесен - балансиран 12.3804				 12.0162				
2.76%
5.91%
2.67%
3.59%
фонд в акции
9.0681				 8.8014				
3.10%
9.62%
9.30%
-2.05%
Смесен - балансиран 21.3040				 21.3040				
2.15%
5.27%
3.88%
1.72%
													
фонд в акции
6.6779				 6.6445				
-3.90%
5.91%
4.19%
-9.47%
Смесен - балансиран
8.0529				 8.0126				
-4.35%
5.91%
3.70%
-5.20%
фонд в облигаци
12.3524				 12.3216				
4.10%
1.72%
9.28%
5.65%
													
фонд в акции
1.2482				 1.2232				
1.96%
5.63%
7.48%
4.74%
Смесен - балансиран
1.1400				 1.1286				
4.71%
5.04%
11.18%
4.42%

Валута

Код

За

Евро

EUR

1

Стойност
1,96

Разлика
0

Австралийски долар	

AUD

1

1,43949

-0,00201

Бразилски реал	

BRL

10

8,56168

0,00973

Канадски долар	

CAD

1

1,39632

0,00159

Швейцарски франк	

CHF

1

1,61519

0,00240

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,10182

-0,00290

Чешка крона	

CZK

100

8,05200

-0,02560

Датска крона	

DKK

10

2,62232

0,00011

Британска лира	

GBP

1

2,18993

-0,01581

Хонконгски долар	

HKD

10

1,74383

-0,00312

Хърватска куна	

HRK

10

2,65233

0,00334

Унгарски форинт	

HUF

1000

7,30878

-0,01835

Индонезийска рупия	

IDR

10000

1,58013

-0,00210

Израелски шекел

ILS

10

3,97931

-0,00738

100

3,02596

-0,00826

Индийска рупия	

INR

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

-0,00236

KRW

1000

1,26477

0,00296

LTL

10

5,66448

0,00000

Южнокорейски вон	
Литовски литаc	
Латвийски лат	

1,69541

LVL

1

2,75702

-0,00233

Мексиканско песо	

MXN

10

1,15275

0,00298

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,49090

0,00361

Норвежка крона	

NOK

10

2,48628

0,01430

Новозеландски долар	

NZD

1

1,10875

0,00339

Филипинско песо	

PHP

100

3,13274

0,00681

Полска злота	

PLN

10

4,90946

-0,00938

Нова румънска лея	

RON

10

4,61596

-0,00175

Руска рубла	

RUB

100

4,85842

-0,00743

Шведска крона	

SEK

10

2,13635

0,00032

Сингапурски долар	

SGD

1

1,10244

-0,00062

Тайландски бат	

THB

100

4,45844

0,00132

Нова турска лира	

TRY

10

8,41036

-0,06010

Щатски долар	

USD

1

1,35850

-0,00227

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

2,00724

-0,00738

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2101,27000

-5,57000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 23.06.2011 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.

12.11.2007
12.11.2007

10.10.2007
05.08.2009
06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

▶ Валути спрямо евро
ВАЛУТА

Код

Купува

Продава

Hай-висока

Hай-ниска

Currency

Code

Buy

Sell

High

Low

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1,4414

1,4415

1,4434

1,4346

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,8940

0,8941

0,8941

0,8848
115,1400

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

ЯПОНСКА ЙЕНА

ШВЕДСКА КРОНА

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

КАНАДСКИ ДОЛАР
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,3579

1,3582

1,3610

1,3554

04.01.2007
25.06.2007

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

267,0400

267,2300

268,1600

266,6200

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,2700

24,2800

24,3220

24,2030

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

РУСКА РУБЛА

RUB

40,2960

40,3195

40,3132

40,1457

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

JPY

115,4500

115,4700

115,8300

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1,2081

1,2083

1,2149

1,2073

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,8455

7,8479

7,9210

7,8447

SEK

9,1475

9,1499

9,1719

9,1433

CAD

1,4012

1,4015

1,4034

1,3969

ПОЛСКА ЗЛОТА
PLN
3,9822
3,9835
3,9934
3,9749
Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 22.06.2011 г.

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 22/06/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,271449
€ 1,296878
€ 1,265092
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,896913
€ 0,914851
€ 0,892428
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,822450
€ 0,838899
€ 0,818338
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 17/06/2011 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 22/06/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,166131 лв.
1,166131 лв.
1,166131 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 22/06/2011 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 22.06.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0513 лв.

Сентинел - Рапид

1,2081 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

1.0356 лв.

1.0461 лв.

1,2081 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
0,67 %

2,94 %

1,42%

3,30 %

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 21 юни 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 23.06.2011 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
13.5834
12.3621
9.0548
Ти Би Ай Евробонд
318.7005
N/A
12.3197
9.0237
Ти Би Ай Комфорт
320.2884
13.4695
N/A
8.9792
Ти Би Ай Хармония
320.2884
13.4695
12.2590
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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Български
индекси

Основният индекс на БФБ отчете
спад

Sofix: 408.80

-0.33%

Македонският бенчмарк се повиши

MBI10: 2576.11

+0.14%

Основният сръбски индекс завърши
със спад

BELEX15: 761.04

-0.07%

Число на деня

Акции

Обем

Бенчмаркът започна сесията успешно

Повишение
Daimler

Понижение
Merck

Dow Jones: 12 195.99

+0.05%

43 690

1.14% 2.70%

Германският индекс отбеляза повишение

DAX: 7296.38

+0.15%

▶ до 49.12 EUR се
повишиха акциите на
германския автомобилен
производител

Японският измерител се оцвети в
зелено

▶ акции на “Българска фондова борса - София” АД смениха
собственика си, като сделките донесоха 1.23% спад на
цената им

Nikkei 225: 9629.43

+1.79%

▶поевтиняха акциите
на германската
фармацевтична компания
и достигнаха 73.08 EUR

Вносът на никел в
Китай е скочил двойно
Страната произвежда
повече леярски
чугун заради
повишеното търсене
в стоманодобива
Вносът на никелови руди
и концентрати в Китай достигна рекордни нива през
май. Причината за ръста
е, че производителите на
никелов металургичен чугун са увеличили производството, за да задоволят
нарасналото търсене от
страна на стоманодобив-

ните предприятия, съобщи Bloomberg. Страната е
най-големият потребител
на рафиниран никел и найголемият производител на
неръждаема стомана в света.
Увеличение

Доставките на концентрат
в Китай са скочили до 4.19
млн. т, което е рекорден
обем, показват данните
на митническите власти
в Пекин. Вносът през май
е нараснал двойно в сравнение със същия период

на миналата година и със
70% спрямо април. Според
анализатори има увеличение на капацитета за
производство на никелов
леярски чугун и е много
вероятно да се окаже, че
той е достигнал рекордно ниво през миналия
месец. Производството
на по-евтиния заместител
на рафинирания никел в
Китай може да нарасне с
50% през тази година и да
достигне 240 хил. т спрямо 160 хил. т през 2010
г., смятат специалистите.

Производственият капацитет вероятно ще достигне
500 хил. т до края на 2011
г. и още 500 хил. т догодина.
Алтернатива

Цената на никела на борсата в Лондон намаля с 26%
от февруари, когато достигна 33-месечен връх от 29
425 USD/т. Причината за
поевтиняването е, че производителите все по-често
предпочитат по-евтината
алтернатива на рафинирания метал.

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “КРЕМИКОВЦИ”

„Национален институт за изследване на вино и спиртни
напитки” ЕООД, град София, набира оферти от лицензирани
застрахователни дружества за провеждането на конкурс за
застраховане имуществото на дружеството /сгради, машини,
съоръжения и оборудване и материални запаси/
Застрахователната стойност на имуществото, подлежащо на застраховане към 31.05.2011 г. е в размер на 5 776 (пет хиляди седемстотин
седемдесет и шест) хиляди лева, в т.ч.: сгради – 5 400 хил. лв., компютри
и хардуерно оборудване – 15 хил.лв., машини и оборудване - 262 хил. лв.,
транспортни средства – 2 хил.лв., стопански инвентар – 9 хил. лв., материални запаси 88 хил. лв.
Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в десетдневен
срок от датата на публикуване на адрес: „Национален институт за
изследване на вино и спиртни напитки” ЕООД, град София 1618, бул.
„Цар Борис ІІІ” № 134 и да съдържат:
1. Застрахователно покритие (обхват на покритите рискове) – за застраховка „Индустриален пожар” и застраховка „Електронна техника”;
2. Размер на дължимата застрахователна премия;
3. Бонуси и преференциални условия, предложени от застрахователното
дружество;
4. Размер на премиен доход за съответния вид застраховка за предходната година;
5. Пазарен дял за съответния вид застраховка за предходната година.
Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване
на оферти на същия адрес и на телефон: 02/ 818 49 53.
Институт за следдипломна квалификация – отделение при УНСС
гр.София, бул. Климент Охридски №2, Тел.:(+359 2) 862-1069
О Б Я В Я ВА
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на закрита площ - 1 кв.м., за
монтиране на автомат кафе-машина находящ се в сградата на ИСК при УНСС,
адрес: гр. София, бул. Климент Охридски №2 и начална тръжна цена от 35 лв.
на месец (без ДДС, което е дължимо), за срок на договора от 3 години.
Начин на плащане: в брой на касата или по банков път по сметката на
ИСК при УНСС, ежемесечно, до 25-то число на съответния месец от срока на
действие на договора.
Оглед на обекта и продажба на тръжната документация всеки работен
ден в едномесечен срок от публикуване на обявата от 9.00 до 16.00 часа в
Института-централно фоайе.
Тръжната документация се закупува срещу цена от 20 лв. от касата на
ИСК стая 108.
Депозита за участие в търга е в размер на 100 лв. и се внася по сметката
на ИСК преди подаване на документите за участие. Кандидатите, които не
са внесли депозита няма да бъдат допуснати до участие.
Срок за подаване на документите за участие: до 16.00 часа на
22.07.2011 г.
Търгът ще се проведе на 26.07.2011 г. от 9.30 часа в стая 101 на
Института.

София, кв.Ботунец, п.к. 1870, тел. 994 54 91, факс 994 52 57
e-mail: sokre@abv.bg, www.so-kremikovtzi.com
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед
№ РД-09-132/20.06.2011г. на Кмета на район „Кремиковци”,
ОБЯВЯВА КОНКУРС
1. За длъжността Началник отдел „Устройство на територията,
кадастър и регулация” при район „Кремиковци”.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативни
актове за заемане на длъжността са:
- образователно-квалификационна степен – бакалавър;
- професионален опит – 4 г. или III-ти младши ранг.
3. Кратко описание на длъжността:
3.1. Началник отдел „УТКР”: Ръководи и контролира поддържането,
основния ремонт, реконструкцията и модернизацията на сградния
фонд, паспортизация и развитие на сградните фондове и опазване
на околната среда и други.
4. Минимален размер на основната заплата:
4.1. Началник отдел „УТКР” – 343 лева;
5. Начин на провеждане на конкурса:
- тест;
- интервю.
6. Документи за участие в конкурсната процедура:
6.1. Заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата
за провеждане на конкурсите за държавни служители;
6.2. Декларация от кандидата, че: - е пълнолетен български гражданин;
не е поставен под запрещение;не е осъждан за умишлено престъпление от
общ характер на лишаване от свобода; не е лишен по съответен ред от
право да заеме определена длъжност.
6.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен;
6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит или ранг.
7. Място за подаване на документите /лично или чрез пълномощник/
- Деловодството на район „Кремиковци”, кв. Ботунец – 1870
8. Краен срок за подаване на документи – 10 дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.
9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други
съобщения във връзка с конкурса: информационното табло в сградата на
район „Кремиковци”.
ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО,
КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”:
ИВАЙЛО ПАНЕВ

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

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

За допълнителна информация и заявки: тел.02/4395 822, e-mail: reklama@pari.bg

pari.bg Четвъртък 23 юни 2011

18 технологии

iPhone 5 ще бъде
представен през септември

Право на отговор

Новият модел ще е
с по-мощен процесор
и по-добра камера,
обещават от Apple

Apple ще представи дългоочаквания iPhone 5 през септември, съобщават източници, цитирани от Bloomberg.
Очаква се телефонът да бъде
пуснат в продажба малко след
това.
По-добър

Дизайнът на iPhone 5 ще
остане същият като в предшественика му. За сметка на
това новият модел ще има
драстични подобрения в характеристиките. Той ще бъде
оборудван с познатия от iPad
2 двуядрен процесор Apple
A5, работещ на 1GHz, докато
в iPhone 4 има едноядрен
процесор Apple A4. Камерата
на iPhone 5 ще е с резолюция
от 8 мегапиксела, докато в
сегашния iPhone снимките са
с размер 5 мегапиксела.
Новият iPhone ще върви с
представената по-рано този
месец нова версия на операционната система на Apple - iOS
5. Освен функциите, които

▶В очакване на новия продукт на Apple дори беше създаден „първият блог за новини, мнения
и слухове“ за него. Той е с адрес iphone5newsblog.com 
снимка bloomberg

бяха представени на конференцията за разработчици,
провела се в началото на юни,
новата iOS ще бъде еднаква
за всички мобилни устройства, които я използват. До
края на миналата година всяко устройство имаше известни разлики в операционната
система, което затрудняваше
разработчиците.

Евтина версия?

Освен това източниците на
Bloomberg потвърждават
слуховете отпреди няколко
месеца, че ще видим по-евтина версия на iPhone. Тя ще
е предназначена за клиенти
в развиващите се страни и
като качество ще наподобява
iPhone 4.
В момента компанията из-

пробва и нов модел на таблета iPad. За него няма никакви
технически данни освен това,
че ще бъде с по-добър екран от
предшественика си. Той ще е
създаден по технология, подобна на тази използвана за екрана
на iPhone 4, и ще бъде с разделителна способност, една трета
по-голяма от тази на iPad 2.

Във връзка с публикацията във в. “Пари” от 20 юни
2011 г. на стр. 24, свързана с проведената дискусия
в “Червената къща” на 16 юни 2011 г., бих искал
да възразя срещу неточността и начина, по който
са представени изказаните от мен становища. А
именно - синагогата в Кюстендил е разрушена в
период, в който не е била собственост на българската еврейска общност, и на нейно място след
възстановяване на собствеността еврейската общност в Кюстендил е построила търговски център, в
който много хора изкарват прехраната си.
Публикуваното становище е неточно и е
компилация от направените от мен изказвания,
без да бъдат цитирани уточненията и представените факти по време на дискусията.
Невярно е и създаденото от материала внушение, че българската еврейска общност не се
грижи и нехае за еврейското културно наследство в страната ни. Организацията на евреите
в България “Шалом” според възможностите си
реставрира, съхранява и опазва материалните
паметници и паметни знаци, отбелязващи присъствието на евреите по българските земи.
Доказателство за това е и фактът, че през 2009
г., когато беше отбелязана 100-годишнината на
Централната софийска синагога, беше завършена реставрацията й с помощта на дарители от
българската и международни еврейски общности и с финансовата подкрепа на правителствата
на Сергей Станишев и Бойко Борисов.
Към всички обекти на еврейското културно наследство в България ОЕБ “Шалом” се
отнася отговорно и според финансовите си
възможности ги охранява, поддържа и търси
възможности в сътрудничество с държавни и
общински институции за подобряване на състоянието и съхраняване на еврейското културно
наследство в България.

Илия Темелков

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции

Д-р инж. Максим Бенвенисти,
председател на ОЕБ “Шалом”
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Google ще вгради подобен на
Skype продукт в браузъра си
Компанията развива специален софтуер, който ще даде на
Google Chrome свободен достъп до аудио- и видеочатове
Google е в ранен етап на
разработка на специален
софтуер, който ще даде на
уеббраузъра Chrome абсолютно свободен достъп до
аудио- и видеочатове, без да
има нужда да се инсталират
допълнителни приложения.
Така технологичният гигант
ще създаде продукт с функциите, които в момента предлага Skype.
Това ще стане чрез интеграцията на отворения
софтуер WebRTC (RealTime Communications), съобщава CNET. Софтуерът е
притежание на Google след
придобиването на Global IP
Solutions (GIPS), компания,
специализирана в интернет
телефонията и видеоразговорите.
Плановете са интеграцията да започне от проекта
Chromium, който е поле за
изява на разработчици и тестова площадка за бъдещите
функции на Chrome. Покъсно софтуерът ще бъде
интегриран и във финалните
версии на Google Chrome, но
за момента няма информация за точни дати.
Улеснение

Google ще може веднага
да се възползва от новите
възможности на браузъра
си, тъй като те ще позволят на потребителите на

Gmail - пощата на Google,
да използват аудио- и видеочат, без да инсталират
допълнителни плъгини,
стига да използват Chrome
или операционната система
Chrome OS.
Основното улеснение обаче ще бъде за програмистите.
За разработване на уеббазиран софтуер за видеоразговори ще се изискват елементарни познания по един от
основните езици за програмиране - JavaScript. „Целта
ни е да направим така, че
възможностите на RTC да
са достъпни чрез прост интерфейс за програмиране на
приложения”, казва Хенрик
Андерсън, програмист на
GIPS в Google, като допълни,
че екипът „работи здраво, за
да осигури пълна поддръжка
на RTC за Chrome”.
Навсякъде

Въпреки това Google има
доста по-големи надежди за
WebRTC. Компанията пусна
технологията безвъзмездно
като софтуер с отворен код
и обещава да работи с други
разработчици на браузъри,
като Mozilla и Opera за развитие на проекта.
Целта на Google е всички
приложения да са уеббазирани, тъй като така те
ще са достъпни за всеки,
без значение дали използва

Снимка Bloomberg

Windows, Mac OS или каквато и да e друга операционна система, включително
и мобилнa. Затова и компанията се опитва да създаде
уебприложения, които да са
на нивото на обикновените.
Крайната цел всъщност е
повече хора да са онлайн,
което ще доведе до повече

търсения в най-голямата
търсачка.
Заплаха

Google предприема тези
стъпки в момент, в който
лидерът в услугите за онлайн разговори Skype изпитва очевидни проблеми.
Само в последните няколко

месеца софтуерът, купен от
Microsoft, беше недостъпен
за потребителите в рамките
на няколко дни.
Ако Google успее да привлече съюзници, с които
да наложи технологията и
осигури поддръжката й от
много браузъри, това означава, че всеки, който прави

уебсайтове и приложения,
ще може да разчита на
нея. С други думи, всеки,
който разбира малко от
програмиране, ще може
да създаде услуга, която
да конкурира гиганти като
Skype, при това само чрез
уебприложение.
Илия Темелков

При смартфоните в САЩ

Мобилните приложения са по-използвани от мрежата
Игрите
са най-популярните
приложения
Мобилният софтуер е попривлекателен от мрежата
за американските потребители според проучване
на анализаторската фирма Flurry, направено на
пазара в САЩ. За първи
път, откакто се води статистика потребителите на
смартфони, са прекарали
повече време с мобилни
приложения, отколкото в
мрежата.
Средно по 81 минути на
ден отделя американецът,
за да използва инсталиран
софтуер, докато за мрежата
отделя по 74 минути дневно. Преди година резултатите са били в полза на
мрежата, като тогава отделеното време за нея е било
64 минути, а за приложения
- 43 минути.
Резултатите показват, че
значението на приложенията за смартфони става

Мобилни приложения срещу
уеб, минути на ден, САЩ

Консумация на мобилни приложения в САЩ,
отделено време по категории
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ромното значение на допълнителните приложения, които са достъпни за
потребителите. Донякъде
така се обяснява успехът
на iPhone и Android, които
имат богати каталози с
приложения, обслужващи
всеки вкус.
Въпросителни за
бъдещето
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Други

все по-голямо, а и хората
прекарват все повече време със самите смартфони.
Проучването навежда на
мисълта, че уеббазираните
приложения няма да навлязат толкова бързо, колкото
им се иска на компании
като Google (виж горния

текст).
Игрите на ход

Проучването, направено сред софтуера за iOS,
A n d r o i d , B l a c k B e r r y,
Windows Phone и J2ME
платформите, показва, че
потребителите на смарт-

�

Забавления

фони са геймъри. 47% от
времето, което се отделя
за мобилни приложения,
отива за играене на игри,
което обяснява небивалия
успех на приложения като
Angry Birds например.
Социалните мрежи също
заемат значителна част от

времето на потребителите,
като за тях се отделят 32%
от времето. Новините и
забавленията не могат да се
похвалят с голям интерес,
като за тях американците
отделят съответно 9 и 7%
от времето си.
Проучването показва ог-

Въпреки това има някаква
надежда за подръжниците
на уеббазираните приложения. Повечето съвременни смартфони използват
браузъри, които работят с
енджина WebKit. Това означава, че всяко уебприложение би могло да се използва
от широк кръг потребители
на мобилни устройства, а
и от настолни компютри.
Въпреки това наличието
на толкова доминиращи
операционни системи с
добри приложения донякъде изключва нуждата от
обединяващия фактор на
уебприложенията.
Илия Темелков

специално издание

ОХЛАЖДАЩИ

СИСТЕМИ
Пазарът на охладителните
още страда от кризата в стр
Липсата на пари
принуждава
големите обекти да
правят компромис
с качеството на
монтираното
оборудване
Кризата в строителния сектор доведе до колапс и на
много други свързани с
бранша индустрии. Един от
най-засегнатите е пазарът
на охладителни системи в
България.

му, ако тогава фирмата е
получавала 800 хил. лв.
за даден обект например,
сега сумата за аналогичен
проект е 600 хил. лв.

По веригата

Василев твърди, че дори и
да има фирми, които строят,
много малко са тези, които
инвестират в истински климатични системи. “Започна
поредица от компромиси
с качеството от страна на
инвеститорите”, каза той
и допълва, че това може
да бъде забелязано много
лесно. “Когато отидете в
някое заведение например
и чувате, че климатиците
шумят, усещате, че духат
и т. н., трябва да знаете, че
те са направени некачествено и евтино”, обяснява
Василев.

Липсата на клиенти и свитите бюджети на много
компании са причината
интересът към климатичните инсталации да намалее
драстично. “Това се дължи
освен на икономическата
криза, но и на факта, че
за последните две години
строителството на хотели,
бизнес центрове и жилищни сгради се сви драстично, а оттам ние загубихме
потенциални обекти за
работа”, разказва Найден
Василев, управител на “Ви
Ей Си България”, които
произвеждат и монтират
охладителни системи. По
неговите думи това е и причината фирмата да намали
цените си с 40%, за да може
да остане на пазара. Въпреки усилията обаче според
Василев оборотът на компанията се е свил наполовина в сравнение с годините
преди кризата. По думите

Компромис с
качеството

Оптимист

За бизнеса с охладителни
системи най-силният сезон
е лятото. Към днешна дата
обаче интересът към тях
е минимален, обясняват
фирмите от бранша. “Сега
е юни, един от най-силните
месеци в нашия бизнес, но
въпреки това нямаме много

За компанията
“Ви Ей Си България”
▶ “Ви Ей Си България” ЕООД се занимава от
20 години с отоплителни, вентилационни,
климатични, газови инсталации
и промишлени вентилационни и
обезпрашителни системи. Фирмата има
производствена база за елементи за подобни
системи, а освен това извършва доставка и
монтаж.
снимка shutterstock
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Разходите за
климатични инсталации
ще се покачват
30%
Разходите за климатични
инсталации се очаква да се
увеличат през следващите
години. Причина за това е
стремежът към увеличаване на енергийната ефективност и изискванията,
които Европейският съюз
въвежда.
Е н е р го с п е с тя ва щ и т е
системи за охлаждане са
по-скъпи от по-старите технологии, които все
още се използват масово.
Това ще вдигне цялостно
цените на климатичната
техника, смята Божидар
Лалев, управител на фирмата за енергоспестяващи
климатични системи “Кул
Трейд”.

системи все
оителството

ките за бита.

На печалба

При поръчките от корпоративните обекти нещата
не стоят по този начин.
“Там имаме работа”, казва
Лалев. Фирмата работи по
два големи обекта. По думите му в резултат на това
в счетоводния си баланс за
2010 г. “Куул Трейд” отчита печалба, която Лалев не
пожела да разкрие.

▶е спадът на
продажбите на
климатици през 2009 г.

25%

▶е спадът на
продажбите на
климатици през 2010 г.

Предимства

Енергоспестяващите климатици са по-скъпи, но
пък използват по-малко
електричество, а оттам се
намаляват сметки за ток,
припомня Лалев.
Малките
поръчки

Оказва се, че от 2008 г. насам бизнесът в този сектор
е започнал да върви надолу.
По думите на Лалев, ако
тогава са се изкарвали добри пари, то сега печалбите
са се свили поне три пъти. “Такава е тенденцията
най-вече при поръчките ни
за климатици за домашна
употреба”, обяснява Лалев.
По-скъп труд

снимка боби тошев

Пазарът на
охлаждащи
системи ще се
съживи най-рано в
началото на 2012 г.

Продажбите
ни намаляха
наполовина,
но сме
оптимисти
Найден Василев,
управител на “Ви Ей Си България” ЕООД

клиенти”, констатира Василев. “Моите очаквания
и за зимата не са добри,
тогава почти нямаме работа. Смятам, че за леко
раздвижване на пазара ще
може да става дума чак
през пролетта на 2012 г.,
но съм оптимист”, обясни
Василев.
Екип на ръба

Василев споделя, че след
като бъдат платени здравните вноски, разходите
по транспорта и още куп
други такси и задължения,
за фирмата не остават никакви пари. “Преди две
години имахме екип от
60 души, но се наложи
да освободим много от
служителите”, казва упра-

вителят. Сега във фирмата
работят 20 души.
Изостряне на
конкуренцията

“Успяхме да завършим
едни много големи обекти в “Мол Сердика”, един
на “Цариградско шосе” и
един ресторант от веригата
Happy. Въпреки че тогава
ни се отвори много работа,
на нас ни трябват поне 5-6
такива обекта, за да усетим,
че има раздвижване на пазара”, обяснява Василев.
Намаляването на работата в бизнеса с охладителни
системи става причина и
за изостряне на конкуренцията между компаниите.
“Преди в един конкурс се
явявахме 3-4 фирми, а сега

сме над 10,” казва Василев.
Това кара компаниите да
правят отстъпки и да свалят
цените.
Климатици вкъщи

Спад в търсенето има и при
климатиците за домашна
употреба. “Хората все порядко отделят пари за охлаждащи системи”, казва
Василев. Климатиците за
дома обаче са малки поръчки.
“Надяваме се, че през
следващата година ще има
повече бизнес центрове,
молове и други големи
обекти, където да се отвори
работа за нашия бизнес”,
казва Василев и допълва,
че остава оптимист.
Кина Драгнева

По-скъпият труд е още една
причина за поскъпването
на климатиците, твърди
Лалев. Според него ръстът в цените на медта и
петрола също имат своето
отражение, тъй като се увеличават производствените
и транспортните разходи.
“Ако през 2008 г. монтажът
на един климатик е струвал
100 лв. без ДДС, то днес
той струва с 25% повече”,
даде пример той.
Лалев допълни, че и увеличените разходи за трудова медицина, застраховки,
осигуровки и др. изисквания също допринасят за
вдигането на цените. “Ако
някой предлага евтин монтаж, то това означава, че
някое от тези изисквания
не е изпълнено”, твърди
Лалев.
Не на последно място е
и вдигането на цените от
страна на производителите
на климатични системи,
допълва той.

Монтажът на
охлаждащи системи
поскъпна с 25%

Спад

“За нашата фирма спадът
в продажбите е при малките климатични системи
в домовете на хората”,
обяснява Лалев.
През 2009 г. продажбите
са спаднали с 30% спрямо
2008 г., през 2010 г. - с около
20-25% спрямо 2009 г., за
момента през тази година
спадът е около 20%, обясни
той, като уточни, че тези
спадове са само при поръч-

Климатиците са
по-скъпи, защото
производителите
вдигнаха цените
Божидар Лалов,
управител на “Куул Трейд”, фирма за климатични системи
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▶Основно хладилни складове се наемат от търговци, производители на месо, мляко и техните производни продукти

Снимка емилия костадинова

Наемът на складове с охлаждане
стига до 18 EUR на кв. м
Базите трябва задължително
да имат генератор
Наемът на складовите помещения с температурен
режим се определя в зависимост от температурата,
която е необходимо да се
поддържа в тях. “Колкото
по-ниска е тя, толкова повисоки са и наемните нива.
Те може да достигнат от 14
до 18 EUR за кв. м”, съобщи Владислав Кайзеров,
мениджър “Офис и индустриални площи” във Forton
International.
С температурен
режим

Хладилни са много малка
част от модерните складове
във и около София - не повече от 5%. Температурата,
която се поддържа, зависи от стоката. “Когато се

държат сладоледи, за тях е
най-дълбоката температура
- между -22 и -25 градуса.
Охладените меса се държат от -1 до +5 градуса.
Зеленчуците и плодовете
се държат в хладилни помещения на положителен температурен режим”, обясни
Кайзеров.
Температурният режим
може да се настройва по задание - т. е. когато клиентът
наеме камера, която е например 600 куб. м, за тези обеми
се нагласява и нужната температура. Обикновено такива
складове се управляват от
фирми, които имат постоянни обеми от стока. “Фирмите
за сладоледи използват наети
логистични бази. Инвестицията [в хладилни складове]

на практика е много скъпа”,
уточни Кайзеров.
Той обясни, че онези, които
строят собствени хладилни
бази, го правят там, където е
производството им. “По този
начин продукцията им бързо
достига до мястото с температурата, при която е необходимо да се съхранява”, каза
Владислав Кайзеров.
Наемателите
избират

Според Кайзеров при наемането на хладилни помещения
клиентите се интересуват
не от марката, а от вида на
оборудването в него и годината на производството му.
Причината е проста - новото
оборудване осигурява значителна икономия на енергия

и затова е предпочитано от
клиентите.
“Добри условия обаче има
и в по-старите бази заради
други условия в тях, които се
търсят от фирмите. В Локорско например има по-стари
бази, които са подходящи за
камери - с 3 до 5 м височина,
които може да се използват за
различни продукти”, твърди
Кайзеров. Освен това всяка
камера трябва да отговаря
на IFS - International Food
Standard. Повечето от ритейлърите си правят хладилни
бази в собствените логистични бази и търсят от доставчика историята на продукта и
движението на стоката, твърди консултантът. Основно
хладилни складове се наемат
от търговци, производители

на месо, мляко и техните
производни продукти.
Ново, не - най-ново

Най-новата логистична база
е на “Унивег”. Компанията разполага с 8000 кв. м
складова база, изградена в
района на Елин Пелин преди Мусачево. Компанията е
профилирана в транспортно
обслужване за всички групи
стоки, като притежава и хладилни помещения.
“С голяма складова база
разполага и “Фреш Лоджистик”. Със собствен склад
разполага и “Белла България”, където се съхраняват
всички видове продукти в
различни зони в зависимост
от спецификата им”, поясни
Владислав Кайзеров.

Авария ли?

Може ли хладилната част
в склада да спре да работи
заради спрял ток, авария
и т. н. и кой ще понесе
загубите? “Това е въпрос
на договорка между двете страни. При проблеми
с електрозахранването
реално хладилните бази
трябва да са обезопасени
с поне два независима
източника, както и да
разполагат с генератор”,
обясни Владислав Кайзеров и допълни: “Освен
това рискът от подобни
събития с е но си и от
застрахователи, макар
че в последно време не
е възниквал подобен казус”.
Красимира Янева
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Климатиците за бита поемат
към ежегодния си пик
Хората вече се
интересуват повече от
качеството и разхода,
отколкото от ниската
цена
Климатиците, които се предлагат у нас, са два типа стандартни термопомпи (тъй
наречените обикновени) и
инверторни термопомпи (тъй
наречените инверторни). Разликата между двата е в това,
че инверторните са много
по-икономични от обикновените.
Когато климатикът от
обикновен тип достигне зададена през дистанционното
управление температура, той
спира да работи, а докато работи, консумира постоянно 1
kW електроенергия. При тези
от инверторен тип, колкото
повече устройството се доближава до зададената температура, толкова по-малко
електроенергия консумира,
тоест от порядъка на 0.2 kW
до 1kW. Инверторните са
по-скъпи с 30-50%, но пестят
50% повече енергия. Също
така нормалните работят само до минус 5-6 градуса,
докато инверторните работят
до минус 15 градуса.
Какво се търси

Определено има увеличаване
в търсенето на климатични
системи през лятото, казват
от веригата за електроника
"Техномаркет". Най-големите пикове в търсенето според
тях са през юли и август,
както и през периода октомври - ноември. През летния
сезон най-определяща е цената, но с годините хората
все повече се интересуват от
по-висококачествените и реномирани марки климатични
системи. Най-търсената марка климатични системи на

▶Търговците очакват раздвижване след десетина дни

пазара според продажбите на
"Техномаркет" е Panasonic,
следвани от LG, Hitachi и
Samsung.
Клиентите се интересуват
доста от енергийните класове, казват още от веригата магазини. Около 80% от
клиентите на "Техномаркет"
търсят климатични системи
от енергиен клас А и едва
20% са непретенциозни по
отношение на енергийния
клас.
Оторизирани
специалисти

Увеличение в търсенето има,
очакваме по-сериозен скок

в рамките на следващите
десетина дни, казва Йордан
Вакъвчиев, управител на
един от магазините "Технополис". Когато има три поредни дни с температури над
30 градуса, хората се втурват
да си купуват климатици,
климатичните условия са
най-определящият фактор,
допълва той.
Хората обръщат внимание
какво купуват - зависи колко
е голямо помещението, за
какво се ползва, дали има
утежняващи фактори като
печки, компютри и др. Найтърсената марка в цялата ни
верига е Haier, следвани от

Снимки марина ангелова

Panasonic, заявява Вакъвчиев. Haier са от по-евтините марки, но работят дълго
време без проблеми, а това
е най-добрата реклама - една машина да издържи 7-8
години, казва още той. Вакъвчиев изказва една важна
препоръка - монтажът на
всяка климатична система
трябва да бъде извършван от
оторизирана група. В противен случай рискът от повреда при неправилен монтаж
е огромен, а последващите
процедури по разглеждане
на жалби са много тежки и
не водят до обезщетения, ако
грешката е при клиента.

Пестене на енергия

През летния сезон е нормално да има повишено търсене
на климатици заради високите температури, казват и
от LG. Същото обаче важи
и за зимния период, когато
отчитаме повишено търсене
на инверторни климатици
за отопление, допълват от
компанията. "За съжаление
повечето потребители търсят климатици едва когато започнат горещите дни,
което затруднява работата
на монтажните групи поради многото заявки", казва
Иван Иванов, управляващ
директор на LG Electronics за

България. От началото на годината подразделението LG
Electronics Air Conditioning
Company отчита 30% ръст
на продажбите на климатична техника спрямо същия
период на миналата година,
което се дължи основно на
силното търсене на домашни
климатици. "Най-хубавото е,
че времето на евтините климатици с ниско качество и голяма консумация отминава и
клиентите се ориентират все
повече към енергоспестяващи климатици с достатъчно
дълъг гаранционен срок",
казва още Иванов.


Пламен Димитров

Интервю Иван Иванов, управляващ директор на LG Electronics за България

Вече 300 специалисти са минали през
академията за климатични технологии
Господин Иванов, колко
души са преминали през
академията досега?

- От откриването на академията до днес около 300
специалисти са завършили някои от курсовете, които предлагаме. Основно
това са технически специалисти и инженери, чиято
работа е свързана с монтажа и експлоатацията на
климатични системи.
Обучаваме и архитекти, и дизайнери, които
имат нужда от познания
в областта, за да могат
максимално ефективно
да използват климатичните решения в своите
проекти. Интересът към
възможностите на ака-

демията и предлаганите
курсове е наистина голям
и смятаме, че до края на
годината ще сме обучили
над 450 специалисти.
▶ Доколко успешно
се оказа краткото
обучение от един-два
дни?

- Ку р с о ве т е , ко и то
предлагаме, са предназначени за специалисти
с опит или хора с теоретична подготовка, като студенти и ученици.
Всички наши курсове са
строго специализирани и
по този начин можем да
задоволим конкретните
нужди от информация
и знания на нашите кур-

Обучаваме и архитекти,
и дизайнери, които имат
нужда от познания за
ефективни решения в проектите си
систи.

▶ Какви компетенции
получиха обучаващите се?

- Основният акцент в
обучението е представяне
на последните технологии, с които специалистите не са достатъчно
добре запознати и съответно не използват по
най-ефективния начин в
работата си. Всички, които успешно приключат
един от нашите курсове,
получават и сертификат,
който гарантира техните

познания спрямо темата
на курса, който са завършили.
▶ Предвиждате ли
други инвестиции в
образование в България?

- Нашата инвестиция е
непрестанна и в никакъв
случай не е еднократна, но
за момента усилията ни са
съсредоточени изключително върху развитието и
популяризирането на академията.
Пламен Димитров
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Колко ценен е един
“Страдивари”
Хипотезите защо цигулките на майстора от Кремона са
толкова специални са много, а някои дори налудничави
Да откриеш на тавана старата цигулка на прадядо си и да се окаже, че в нея има само една
оригинална частица от инструмента на Антонио
Страдивари - и вече си богат човек. Цигулка
“Страдивари” беше продадена за рекордните
15.9 млн. USD на търг в Лондон във вторник.
Сумата е световен рекорд и е близо четири пъти
над предишния рекорд за цигулка “Страдивари”. Средствата ще бъдат дарени на пострадалите от земетресението на 11 март в Япония.

химическата обработка за защита от дървесни
червеи и гъбички.
Има спорове, че материалите за цигулките идват
от свети места и древни църкви или че имали
тайна техника на производство. Някои от размишленията са насочени и към лака за полиране на
инструментите. Много от днешните майстори
на цигулки гледат скептично на тези обяснения
и придават всичко на гения на майстора.

Мистерията

От Кеймбридж добавят по темата, че структурата на “Страдивари” е от ключово значение, като
акцентират върху формата на капаците.
“Не всички [“Страдивари”] звучат фантастично,
но когато един добър инструмент е настроен
правилно, звукът наистина става фантастичен”,
споделя пред BBC Ариана Тодес, редактор на
списание STRAD.

Много ще сметнат тази продажба за лудост,
но има и такива, които биха казали “Е, това е
“Страдивари”. Какво прави цигулките на майстора от Кремона толкова специални и ценни?
През годините са правени различни опити за
изследване на мистерията, водеща до брилянтното качество на техния звук, пише BBC.
Роден през 1644 г., майсторът лютиер Антонио Страдивари създал своята работилница в
Кремона, Италия, и останал там до смъртта
си през 1737 г. Той произвел над 1000 цигулки, виоли и чела, и е бил използван както от
английския крал Джеймс II, така и от испанския
крал Карлос III. Според BBC около 650 от тези
инструменти са оцелели и до днес.
Най-добрите цигулки на Страдивари са
направени в неговия златен период - 1700-1725
г. Най-известните му цигулки са “Липински” от
1715 г. и “Месия” от 1716 г., твърди BBC.
Но все още има сериозен дебат за това защо
цигулките “Страдивари” превъзхождат съвременните инструменти. Много експерти са
съгласни, че акустичните качества на “Страдивари” остават ненадминати и до днес.
Слънчевата активност?

През 2003 г. учени от Колумбийския университет и този в Тенеси в САЩ излизат с хипотезата,
че уникалният звук на инструмента може да се
дължи на намалената слънчева активност през
XVII в. Учените твърдят, че студените зими и
хладните лета изграждат дървото толкова плътно, че то придобива изключителни акустични
свойства - обстоятелства, които не се наблюдават никога след това.
Или малко химия

През 2006 г. други изследователи в САЩ казват,
че смятат качествата на “Страдивари” за плод на

Българските цигулки
▶ Български цигулари също имат късмета
да свирят на скъпи цигулки. През 1977
г. със сериозното “лоби” на Людмила
Живкова държавата купува на цигуларя

А може би структурата

Предизвикателството
концертна зала

Д-р Джон Уайтли, уредник в музея Ashmolean
в Оксфорд, в който се помещава известният
“Страдивари “Месия”, е съгласен, че качеството “зависи до голяма степен от формата на
инструмента”. Предизвикателството, пред което
се изправя “Страдивари”, е хем да произведе
изразителен звук, хем той да може да изпълни
пространството на концертните зали, обяснява
той пред BBC.
“След появяването на Страдивари идва нова ера
в музиката”, казва д-р Уайтли. Преди създаването на майсторските цигулки концертите обикновено се провеждат в малки зали за частни
празненства и често са използвани в квартети
за камерна музика, която не изисква мащабност
на звука.
“През целия си живот той е в търсене на идеалната форма”, разкрива Уайтли и разказва, че
Страдивари експериментира с различни форми,
включително по-дълги модели.
В началото на XVIII в. майсторът произвежда
цигулка “не чак толкова дълга, но доста голяма,
по-плоска, но не толкова плоска, че да се загуби
резонансът, който носи магията на цигулките”,
пише BBC.
Какво е да свириш
на “Страдивари”

Пол Барит е постоянен гост-цигулар на Halle

Минчо Минчев една “Страдивари - Барон
Витгенщайн”, изработена през 1716 г., и една
“Гуарнери”, с които свирят майсторите
Минчо Минчев и Стойка Миланова. Друг
голям музикант - Веско Пантелеев-

Orchestra в Манчестър. През последните 7-8
години използва “Страдивари”, която е взел назаем от Halle, пише BBC. Музикантът отбелязва, че има и други прекрасни екземпляри като
“Гуарнери” и казва, че специалното на “Страдивари” е яснотата на тона.
“В голямата зала знам, че тонът ще
витае - не е въпросът в силата му, а в
голямата му яснота. Всеки “Страд”
има самоличност - нещо като
старите къщи, които са много
интересни, но невинаги правят
точно това, което искаш”, обяснява цигуларят пред BBC. Той
също подчертава впечатляващите умения на майстора
на цигулки. “Страдивари е
голям майстор. Инкрустацията на вътрешността е невероятна и необикновено красива”,
казва той.
Тодес отбелязва, че има още
една важна причина, поради
която трябва да ценим “Страдивари”-те. “Ако я сравним
със стара италианска картина,
цигулката “Страдивари” всъщност е невероятен исторически
артефакт, който трябва да бъде съхранен. Освен инструмент, тя е и произведение на изкуството.”
Тайната на уникалния звук на инструментите на Антонио Страдивари все
още е скрита и гаданията около нея
се простират чак дотам, че
стигат до романизираното
предположение, че лютиерът е добавял в лака на
инструментите си и капка
от своя телесна течност.
Но обяснението може да
е и доста по-просто: на
тези цигулки свирят
само най-големите
майстори. А в ръцете
на добрия майстор
дори и обикновената
цигулка звучи като
“Страдивари”. Или
почти.
Теодора Мусева

Ешкенази, свири от 2000
г. на цигулка “Гуарнери
дел Джезу” oт 1738 г.,
чийто собственик спонсор е
анонимен.

Собственици на “Страдивари”
▶ Николо Паганини

Заради невероятното му майсторство го наричали
“Прокълнатия”, имал истинска колекция от
цигулки, направени от големи майстори по негови
поръчки

▶ Пабло

Оригинали и фалшификати

1100

5000

▶ е приблизителният брой
инструменти, които е направил
Антонио Страдивари през живота
си, като част от тях са виоли и
виолончела

▶ цигулки, чиито собственици са ги мислели за
“Страдивари”, бяха събрани през 90-те години на
миналия век на изложба в Италия. Така собствениците
разбират, че няма как всички да притежават
оригинален инструмент

Сарасате

Имал е няколко “Страдивари”. Две от тях завещава
на Мадридската и на Парижката консерватория.
Една от цигулките му е подарена от кралица
Изабел и нея дарява на мадридски музей.

▶ Найджъл

Кенеди

Той свири на любимата цигулка на Антонио
Страдивари - “Катедралата”, която самият
лютиер бил запазил за себе си.

