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Износът забавя ръста
си още тази година,
но потреблението се
възстановява
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Нека масовото
съдене
започне сега
▶ Все повече спорове между съседи заради
неплащане на сметки се озовават в съда
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Без подробни критерии, без необходимата прозрачност - така атомната централа
продава на търговците електроенергия ▶ 4-5
компании ▶ 11

компании и пазари ▶ 15

Приложение ▶ 18-23

Търговците на
Добивната индустрия
осигурява 5% от
зърно трябва
БВП
да се свържат
с НАП до края отново оглави класацията
Топ 500 на Financial Тimes
на ноември
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Мнения

Печеливш
Цветана Пиронкова

Губещ
Муамар Кадафи

Българската тенисистка победи
Винъс Уилямс за втора поредна година
и се класира на четвъртфинал на
„Уимбълдън”. Тя се наложи с 6:2, 6:3 в
мач от четвъртия кръг. Пиронкова ще
играе срещу Петра Квитова в борбата
за полуфинала.

Международният наказателен съд в Хага издаде
заповед за ареста на на лидера на либийския
режим Муамар Кадафи за престъпления срещу
човечеството. Издадени са и заповеди за ареста
на 39-годишния син на Кадафи Сейф ал Ислам и на
ръководителя на либийското разузнаване Абдула ал
Сенуси.

Коментар

▶ По темата: „Една
спортна зала ни делеше от изпълнение на
бюджетните изисквания на ЕС”
▶ Аз пък имам друго
предложение за постигане на бърз икономически
растеж - да внесем икономически анализатори
от чужбина. Подозирам,
че има хиляди чуждестранни инвеститори,
които са наплашени от
потресаващо ниското
ниво на нашенската
икономическа мисъл.

Писмо от едно куче

Д-р Косев

▶ Премиерът Борисов не пропусна да открие и обновения участък от „Ломско шосе”. „Сега те трябва да ми се извинят”, заяви той, визирайки миналогодишните обвинения на местния бизнес, че ще фалира заради ремонта на булеварда
снимка Боби Тошев
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Накрая винаги идват те. Имената
на Цветан Василев
и Ирена Кръстева
изплуваха и от последната медийна сделка - продажбата на сайтовете
еcon.bg и stat.bg.
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Премиерът на
Холандия: Не сте
готови за „Шенген”. Граничният
контрол в България и
Румъния не трябва да е
податлив на корупция,
категоричен е Марк
Рюте.

3

Калфин: България трябва да
помогне на Гърция
с 1 млн. EUR. Много
хора ще кажат, че найбедната страна в ЕС не
трябва да се товари, но
аз смятам, че трябва да
помогнем символично,
пише в блога си бившият външен министър.
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Преди известен брой години бившият министър-председател Симеон Сакскобургготски предложи
на българите да си сменят чипа.
Реакцията беше бурна и масова
- колеги се възмущаваха, задаваха
му въпроси, опозицията веднага
се възползва от това непремерено
изказване.
Няколко години по-късно
премиерът Сергей Станишев
попита публично: „Кой нормален
човек се интересува от досиетата?”
Реакцията не беше толкова бурна
и масова, но все пак я имаше.
Граждани заведоха дело срещу
Станишев, защото се интересуват
от досиетата, но не се приемат за
ненормални. Онзи ден настоящият министър-председател Бойко
Борисов каза: „Моите кучета са
страхотни, но са точно като българите - здраво трябва да се държат.”
Тишина.
Това, че премиерът се държи невъзпитано и обидно, си е основно
негов проблем. Това, че следващите го журналисти приемат това за
нормално, вече е и наш проблем.
Бойко Борисов вече е свикнал
никой да не го репликира, когато
изрича откровени глупости. Като
например съкратените разходи от
Барак Обама, които според Борисов били няколко хиляди милиарда
долара. Разбира се, че вярното
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число е стотина пъти по-малко,
но никой не посмя да реагира на
самонадеяното изказване на премиера. През изминалия уикенд
треньорът по карате на Бойко
Борисов се появи по телевизията
и няколко пъти обясни, че българският премиер е бил администратор на националния отбор,
а не треньор. Години преди това
чувахме самохвалното твърдение
на Борисов как е тренирал отбора. Тази поредица е безкрайна.
Фриволният изказ и незачитането на фактите вече са официална
политика. Официална политика
е и отказът на журналистите не
само да задават логичните въпроси към премиера, но и изобщо
да се съмняват в неговите думи.
След като го е казал, така е. Като
онези два и половина милиарда
долара, които Борисов обеща от
транзит на руски газ. Този път
вярното число беше само 10 пъти
по-малко от изреченото. Но пак
никой не задава въпроси.
В нормалните общества на
политиците не е позволено да
лъжат открито. Тук това вече е
нормално. В нормалните общества не е позволено на медиите
да препредават папагалски
всяка глупост, без да се опитват
дори да се доближат до здравия
разум. Тук това не само че вече
е нормално, но и когато Бойко
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Борисов се направи на обиден
за пореден път и обърне гръб на
журналистите, чуваме пискливия
глас на притеснена репортерка:
„Слушаме ви, слушаме ви, господин премиер!” И той се смилява
и изрича още някоя умност, която
никой после не поставя под
въпрос.
Вероятно повечето хора в
подобно обкръжение биха се
самозабравили. Затова Бойко Борисов не е единствено
виновен, че е такъв. Ако имаше
и най-малък знак за достойна
реакция, той щеше да се промени. Просто е такъв - оценката на
околните е важна за него. Но когато е обграден от умилителни и
немислещи погледи, тогава няма как да бъде различен. Тогава
картината става още по-комична
и той напълно убедено иска от
търговците да му се извинят за
думите си, че затварянето на
„Ломско шосе” в София щяло
да ги доведе до фалит. И нищо
чудно някой да му се извини. А
вчера Бойко Борисов информирал репортерите, че повече ще
говори само по темата на деня
и няма да отговаря на други
въпроси. Нищо чудно и някой
колега да му се извини. А на една стена в София видях надпис:
„Там, където няма роби, няма
господари.” Без извинение.
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Опитът на Русия да спре
обществения дебат за съдбата
на Паметника на Съветската
армия съдържа недопустима
претенция за репресия върху
български граждани

▶ евро харчат чужденците средно за алтернативен
туризъм в България според изследване за нагласите
на туристите в страната, изготвено по поръчка на
икономическото министерство

Иван Костов, съпредседател на Синята коалиция

Ивайло Калфин: България трябва
да помогне финансово на Гърция*

снимка марина ангелова

Трябва ли България да
участва в усилията за
финансово подпомагане
на Гърция? Много хора
ще кажат, че най-бедната страна в ЕС не
трябва да се товари - на
нея трябва да й помагат, че въпреки кризата
доходите в Гърция са
по-високи, и т.н. Аз
обаче съм на мнение,
че трябва да помогнем
символично - примерно
с 1 млн. EUR заем.
Първо, за да покажем,
че осъзнаваме, че
европейската солидарност не е еднопосочен
процес - ние оценяваме
помощта, която получаваме, и сме готови
да се включим според
възможностите си, да
протегнем ръка на тези,
които са в нужда.
Второ, защото България
има огромен интерес от
финансовата стабилиза-

Пред паметната плоча
на съвременното изкуство
След обществената
реакция в подкрепа
на изрисувания
паметник последва
такава и срещу
неадекватния Музей
за съвременното
изкуство
Това, което виждате на
снимката, не е мемориал
на геройски загиналите в
борбата срещу фашизма, а
входът на открития преди
броени дни в София музей
с нелепото име “Софийски Арсенал - Музей на
съвременното изкуство”
- САМСИ. Причината хората да поднасят цветя и да
палят свещи пред “заглавната страница” на новия
музей е, че колкото и да
е невероятно, тя по нищо
не се различава от добре
познатите ни от социалистическо време постаменти
и мемориални плочи.
Ако това е домът на съвременното изкуство в София, значи съвременното
изкуство в София е повече
от бездомно, смятат хора-

ция на Гърция. Там работят 200 хиляди наши
сънародници. Ако те
бъдат принудени да се
върнат, у нас безработицата ще стигне 20%.
Много български фирми ще фалират, защото
ще загубят партньори
в Гърция. Икономическата нестабилност
ще доведе до отлив
на капитали от целия
регион.
Затова да се отнасяме
с внимание, разбиране и солидарност към
съседите си.

* Откъс от статията
“Българската Ан МакГърк
и гръцката Ан МакБулгар”,
публикувана на блога на Ивайло
Калфин - бивш министър на
външните работи, настоящ
евродепутат от листата на БСП
и учредител на политическото
движение на Георги Първанов АБВ

В броя четете още

Компании ▶ 13
Собственикът
на софийския
“Шератон”
привлече 17.2
млн. лв.

Компании ▶ 14
“М-Тел” ще
предлага
“облачни”
услуги за бизнеса
снимка WhAT Association

та, които запалиха свещ
пред символичната му паметна плоча. Акцията е
инициирана от сдружение
“Трансформатори” и WhAT
Association - обединение на
няколко млади архитекти,
които подобно на много
други хора с отношение
към изкуството дълго чака-

ха този музей да стане факт
- София беше единствената
столица в ЕС без музей на
съвременното изкуство.
Създаването му обаче се
случи по крайно разочароващ начин - без истинско
обществено обсъждане, без
отворен конкурс за избор
на място, на проектант, на

изпълнител и т.н. Държавата
в лицето на Министерството
на културата постъпи така,
както в добрите стари времена на соца - непрозрачно и
по собствено усмотрение.
Акцията на архитектите
дойде и като естествено
продължение на настроенията около изрисуването

на Паметника на Съветската армия и особено като
реакция срещу думите на
министъра скулптор. Той
нарече графитите “углавно
престъпление”, но не се
притесни да отреди на новия музей казионна роля - в
двора са изложени и негови
скулптури.
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Тъмно, по-тъмно, търг в АЕЦ „

Без подробни критерии, без необходимата
прозрачност - така атомната централа
продава на търговците електроенергия
Покрай особено популярните напоследък сайтове
за пазаруване може и да
сте се замисляли за смисъла на търговете. Смисълът
е, че за разлика от някоя
стока с фиксирана цена,
където който стигне пръв,
купува, при търговете купува този, който предложи
повече. Дори при тях обаче
има нещо фиксирано - минималната цена. Ако сте
продавач, е нормално да
предложите такава, за да
не продадете продукта под
себестойността му. Но дори
и да решите да действате на
благотворителен принцип,
пак не може без такава.
Дори тя да е един лев или
една стотинка.
Очертава се словосъчетанието „минимална цена”
да стане почти толкова популярно, колкото и словосъчетанието „минимална
заплата”. Защото в рамките на два месеца изниква
втори случай, в който се
обявяват търгове без заложена минимална цена.
Първо беше „Булгартабак”.
Сега е електричеството на
АЕЦ „Козлодуй”, което ще
бъде продавано през следващия регулаторен период
от шест месеца на свободния вътрешен пазар. Дори
и без прозрачност търгът се
провежда, а дори организаторите му не са убедени, че
това е правилният начин.
Общи положения

Става въпрос за количествата, които централата
произвежда и които остават, след като Държавната
комисия за енергийно и
водно регулиране определи
какво ще бъде предназначено за продажба на т. нар.
регулиран пазар по фиксирани цени. За този ток АЕЦ

обявява търг, на който се
явяват желаещите лицензирани търговци на енергия,
подават оферти, някои от
тях печелят и съответно
продават заявените от тях
количества на индустриални потребители, други
търговци или на когото си
искат. Този търг по принцип е кажи-речи като всеки
друг търг - продаваме тази
стока (количество енергия),
минималната цена е такава,
срокът е еди-какъв си, другите условия - тези и тези.
Това, което се случва в средата на този месец обаче,
изненадва желаещите. АЕЦ
„Козлодуй” обявява търг за
продажба на електроенергия, без обаче да каже колко
и на каква цена. В публикуваната на интернет страницата на централата обява, за която съобщи първо
сайтът „Биволъ”, тези два
елемента липсват. Освен това офертите се отварят при
закрити врати и фирмите
не знаят какви са ценовите
предложения. Ръководството на централата дори не е
сигурно ще обяви ли кои са
спечелилите 8 от 24 кандидатствали компании.
Изненадай ме

Обяснението и тук съвпада с цитирания случай с
„Булгартабак” - когато се
фиксира минимална цена,
всички оферти се придържат максимално към нея.
Докато сега при най-високите оферти са постигнати
доста добри цени, обясни
изпълнителният директор
на АЕЦ „Козлодуй” Костадин Димитров. Иначе това
не е практика. И очевидно
не е и съвсем одобрявана.
Това решение е взето от
съвета на директорите на
компанията, а в деня след

В съвета на
директорите
решихме, че
практиката, която имаме
по отношение на
минималната цена,
не е добра. Защото
при всички
класирания
досега ако обявим
примерно
цена от 68 лв./
MWh, всички
предлагат по 68.0168.02 лв. Докато
сега постигнахме
много по-високи
цени. И е крайно
време някой
да си помисли
за намаляване на
квотата, която ни
определят за
регулирания пазар
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▶ млн. лв. е печалбата на АЕЦ „Козлодуй” за 2010 г.
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▶ млн. лв. е печалбата на АЕЦ „Козлодуй” за 2009 г.

публикуването на обявата
директорът на дирекция
„Продажба на електроенергия” Мартин Тафров
изпраща доклад до борда,
в който по думите му настоява да бъде фиксирана
минимална цена. Това се
случва седмица по-късно
в самия ден на отваряне на
офертите, които компаниите вече са подали и няма
как да ги променят и пригодят. Самият Тафров е на
мнение, че това наистина
„не е много хубаво”, но по
думите му цели 16 фирми
са успели да отгатнат и да
заявят цени, които са повисоки от внезапно появилата се минимална.
В името на
конкуренцията

Търговете за продажба на
ток на свободния пазар от
АЕЦ „Козлодуй” и държавната „Марица Изток 2” бяха
въведени от енергийния
министър Трайчо Трайков

в началото на мандата на
ГЕРБ през 2009 г. Дотогава
централите се договаряха
според желанието на търговците. Основен мотив беше
именно необходимостта от
прозрачност.
При отварянето на офертите обаче представителите
на участващите компании са
помолени да напуснат, пише
„Биволъ”. Мартин Тафров
обясни, че това се налага, за
да може спечелилите компании да не научат каква е цената на конкурента. Защото,
ако знаят, някоя от тях може
да отиде и да се опита да открадне клиентите на другата,
като й подбие цената. Компаниите вече са уведомени
коя печели договор и коя не,
но засега ръководството не
е убедено дали ще съобщи
имената им. „Изчакайте поне
да подпишем договорите.
Иначе може някой да вземе
да се откаже”, шегува се
Костадин Димитров.
Филипа Радионова

Презумпцията е,
че ако офертите
не се отварят
при закрити врата,
търговците виждат
цената на конкурента
и после отиват и му
крадат клиентите, като
му подбиват цената. Но
този начин на отваряне
на офертите също е
решение на съвета на
директорите
Костадин Димитров,
изпълнителен директор на АЕЦ
„Козлодуй”

Мартин Тафров,
директор на дирекция „Продажба на електроенергия” в АЕЦ „Козлодуй”
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ГЕРБ предлага създаването
„Козлодуй” на нова транспортна камара
Целта е браншът да
поеме част от работата
на държавните
транспортни
институции
Трябва да бъде създадена
нова транспортна камара,
която да може сама да провежда обучителни курсове
и да издава разрешителни за
професионалните шофьори.
Това заяви за в. „Пари” Иван
Вълков (ГЕРБ), председател
на транспортната комисия в
парламента.
Освен да провежда шофьорски курсове, една такава
организация ще има за цел
да поеме част от дейността
на „Автомобилна администрация” и на министерството
на транспорта. Правомощията на новата камара ще са
свързани само и единствено
с проблемите, свързани с автобусни и товарни превози,
каза още той.
Законови промени

Такава браншова камара може да бъде формирана със
законови промени, обясни
още Вълков и добави, че по
този начин ще бъде постигната консолидация в бранша.
По неговите думи подобна
консолидация е наистина
необходима, тъй като към
момента има над 24 сдружения. „Всяко от тези сдружения има различни интереси, което налага нуждата от
свързващо звено между тях,
каквато може да бъде една
нова браншова камара”, категоричен е Вълков. Въпреки

Снимка Емилия Костадинова

всичко държавата ще продължи да има контролни
функции, допълни той.
Европейска
практика

Ако такава камара бъде
създадена, принципът на
работата й ще бъде като
този на занаятчийската
камара, която издава удостоверения на майсторите,
обяснява Вълков, като добавя, че подобна практика
има в много европейски
държави.

Трябва да има нова транспортна
камара, за да се подобри
работата на транспортния бранш
Иван Вълков (ГЕРБ),
председател на транспортната
комисия в парламента

Само предложения

Миналата седмица на
кръгла маса между министерството на транспорта,
вътрешния министър Цветан Цветанов и предста-

вители на превозваческия
бранш беше предложено
всички автобусни фирми
да бъдат прелицензирани,
независимо кога изтичат
работните им права.
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Износът забавя ръста си
още тази година

По-ниска инфлация, по-високо потребление и икономически растеж от
3.3% за следващата година очакват икономистите от УниКредит Груп
Темповете на растеж на износа ще се забавят през тази
и следващата година, става
ясно от последния доклад на
анализаторите на УниКредит
Груп за Централна и Източна
Европа. Прогнозата на икономистите на групата е, че
през тази година експортът
ще се увеличи със 7.5%, но
през следващата ръстът му
ще бъде само 5%. Представители на експортно ориентирани компании обясниха,
че вече се усеща успокояване
при износа и забавяне на
темпа. Причината, от една
страна, е, че западните пазари са наситени, а от друга,
фактът, че възстановяването в европейските страни е
по-бавно, отколкото е било
очаквано, и е нормално те
да намалят вноса си. Според председателя на УС на
„Монбат” Атанас Бобоков
българските компании не
може да се конкурират с европейските, защото тук не се
правят инвестиции с производствени цели и това прави
фирмите неконкурентни на
европейските.
Едното за
сметка на друго

Докато износът забавя положителното си развитие, при
потреблението има добри

новини. Икономистите от
УниКредит Груп прогнозират, че ръстът при него тази
година ще е 0.2%, а през
следващата ще достигне до
2.1%. Според експертите на
банката цялата 2012 г. ще
премине под знака на бавно
възстановяване на вътрешното потребление.
Търговците на различни
видове стоки също са на това
мнение. Според Божидар
Колев, изпълнителен директор на „Технополис”, все
още се консумира ефектът
от кризата, но в момента има
стабилизация при търсенето
и през следващата година
може да се очаква положително развитие. Проблем
все още има при стоките от
висок ценови сегмент. По
думите на Васил Райчев,
изпълнителен директор на
веригата магазини за облекла
„Хот Спот”, потреблението
през тази година дори е позле от миналата.
Възстановяването на домакинствата през следващата
година ще бъде подпомогнато от по-ниска инфлация
и растеж на реалния брутен
вътрешен продукт от около
3.3%. По-доброто усвояване
на средствата от Европейския съюз и евентуално трайно разрешаване на кризата с

Износът ще забави ръста
до 5% през 2012 г....

публичния дълг на Гърция,
която в момента ограничава
капиталовите потоци към
целия регион на Балканите,
ще са факторите, които ще
подкрепят увеличаването на
инвестициите в икономиката
на България през 2012 г.,
прогнозират още икономистите от УниКредит.
Висока инфлация до
края на годината

Инфлацията през тази година ще остане висока. Според анализа потребителските цени на годишна база
ще достигнат своя пик през
юни и юли, когато се очаква
ръстът им да достигне 6%.
В края на годината обаче
инфлацията ще се успокои
до около 4%.
Прогнозата за икономиката е, че за цялата 2011 г.
ръстът ще е 2.8%. В сравнение с прогнозата на правителството обаче очакването
на икономистите от УниКредит е песимистично.
Според правителството
ръстът на икономиката за
тази година ще е 3.6%, а за
следващата 4%. От банката
обясниха, че това разминаване е, защото традиционно
банките са по-консервативни в прогнозите си.
Радослава Димитрова

снимка Емилия Костадинова

Някои от експортноориентираните
играчи ще отпаднат от пазара
Има забавяне на експорта. Причината за това
е, че повечето от изделията и суровините, които
се изнасят от България,
са с ниска добавена стойност. Въпрос на време е
някои от износителите да
изчезнат, защото работят
на малки маржове, имат
високи транспортни
разходи и голяма конкуренция с европейските
компании.
Темповете на растеж,

...но потреблението ще засили темпа
на нарастване до 2.1%...

председател
на УС на „Монбат”

Няма и чужди инвестиции, и внос на оборудване за производствени
цели. Заради това нямаме
конкурентен износ.

...което е сред факторите за 3.3%
икономически ръст догодина

Износ

Потребление

БВП

��

�.�

�.�

��

�.�

�.�

�

��.�

�.�

��

��.�

��.�

��

��.�

��.�

���

��.�

��.�
����

����

����

����

����

които видяхме през
последните 1-2 години,
няма да се върнат. Европейската икономика ще
расте по-бавно, отколкото се очакваше, и това
ще доведе до по-малък
внос от европейските
страни.

Атанас Бобоков,

����

����

Има раздвижване в потреблението.
Нормално е през следващата
година да е с по-бързи темпове. Все още
обаче има инерционност. Въпреки това
има основание да бъдем оптимисти
за следващата година. В момента има
стабилизация, но все още се консумира
ефектът от кризата и не се е върнало
потребителското доверие. Но нещата
тръгват в положителна посока
Божидар Колев,
изп. директор на
„Технополис”
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Не е страшно да се забави ръстът
на износа през следващата
година. Лошото е, ако започне да
намалява. Има насищане на пазарите
и неизчерпани складови наличности,
които са се трупали месеци наред,
и заради това темпът на растеж
при износа може да се забави през
следващата година
Антон Петров,
регионален мениджър на „Виохалко”
за България
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Казусът със съдия Владимира Янева:

Конфликтът на интереси се отлага
поради здравословни причини
Председателят на
Софийския градски
съд е постъпила
в болница и ще
бъде изслушана
за конфликт на
интереси, след като се
възстанови
Председателят на Софийския градски съд Владимира Янева е постъпила в
болница в петък и изслушването й пред антикорупционната комисия на Висшия
съдебен съвет (ВСС) се отлага, докато здравословното й състояние се подобри.
Това съобщи в понеделник
председателят на комисията Стефан Петров пред
тълпата от репортери, които напразно в продължение
на час очакваха появата
на Янева пред сградата на
ВСС. Съдийката трябваше
да даде обяснения пред комисията за отношенията си
с общинското дружество
“Софийски имоти” и да
предостави документи по
казуса. Вместо това в ко-

мисията са получили само
удостоверение, че Владимира Янева се намира в
Александровска болница.
Висящи въпроси

Комисията трябваше да изясни въпросът дали Янева
е била в конфликт на интереси по делото “Софийски
имоти” и ако да - защо не си
е направила отвод. Наскоро
медиите разкриха информация, че като пълномощник
на баща си тя е закупила
от “Софийски имоти” два
магазина. По-късно обаче
ръководството на фирмата
е обвинено в злоупотреби
и изправено на съд точно
пред съдия Янева.
Въпреки нежеланието на
ВСС да провери случая
след безпрецедентен обществен и медиен натиск,
все пак последва проверка
на съдебния инспекторат.
Тя разкри четири нарушения по делото, сред които
и безпричинно забавяне.
Инспекторатът обаче не
определи наказание на шефа на Софийския градски
съд, прехвърляйки топката

обратно към ВСС.
Дали хоспитализирането
на Янева е удобен начин да
се избегне огромният обществен интерес към проверката, или пък стресът
около скандала наистина
се е отразил върху здравето
на съдийката, засега не е
ясно. Шефът на антикорупционната комисия на
ВСС Стефан Петров отказа
да даде подробности за
диагнозата, като уточни
само, че здравословното
състояние на Янева не е
добро.
Министри с различни
позиции

В последните седмици новоизбраният председател
на Софийския градски съд
е подложена на огромен
обществен натиск да подаде оставката си не само заради казуса със “Софийски
имоти”, но и заради скандалния начин, по който бе
избрана на поста от ВСС
- тя няма нужната квалификация, но за сметка на
това е в близки приятелски
отношения с вътрешния

За мене
в този
случай е важно
дали е спазена
процедурата, а тя
е безупречна

▶Дали съдия Владимира Янева е в конфликт на интереси и какво ще последва, ако
това е така, ще стане ясно чак след като отминат здравословните й проблеми
Снимка марина ангелова

министър Цветан Цветанов. Въпреки това миналата седмица Янева обяви,
че няма да си подаде оставката и няма да си направи
отвод.
Макар че изпълнителна-

Ако бях на
мястото
на избраната
за председател
на Софийския
градски съд
Владимира
Янева, сигурно
щях да се
откажа от поста,
макар да съм
убедена, че съм
го получила
правомерно

Цветан Цветанов,

Маргарита Попова,

министър на вътрешните работи

министър на правосъдието

та власт поне привидно да
опитва да стои настрана
от скандала, правосъдният министър Маргарита
Попова в интервю през
уикенда заяви, че ако е на
мястото на Янева, би се

отказала от поста. Янева
обаче получи подкрепа от
Цветан Цветанов, който в
понеделник коментира, че
процедурата по избора й е
безупречна.
Ани Коджаиванова
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Нека масовото съдене
Все повече спорове между
съседи заради
неплащане на сметки
се озовават в съда
Междусъседските войни
започват да превземат съда. Все по-често собственици на апартаменти се
жалват в съда, че някой
техен съсед с години не си
е плащал режийните такси
на входа. Така сумите набъбват до неколкостотин,
а ако са правени ремонти
- до няколко хиляди лева.
Коректните собственици
не желаят да плащат цялата сметка, докато съседите
им живеят спокойно, без
да дават и лев.
Законова
възможност

В Закона за управление на
етажната собственост ясно
е записано, че собствениците на имоти “заплащат
консумативните разходи за
поддържането на общите
части” - чл. 6, ал. 1, т. 10.
Така вече изрядните собственици на апартаменти
имат законова възможност
да търсят неплатените
средства от некоректните
си съседи. Причините за
неплащането са две - липса
на желание да се спазват
правилата и липса на финансова възможност.
Процедурата

За да бъде накаран някой съсед да си плати, е
и лесно, и трудно. Първо, етажната собственост
трябва да бъде регистрирана в общината. Второ,
трябва да бъде проведено
общо събрание, на което
да е решено да се изпрати покана за доброволно изпълнение в срок от
един месец. След това по
закон трябва да се изчака
още месец. Чак след това,
ако длъжникът не плати
изцяло или частично, то
общото събрание на етажната собственост трябва
да реши дължимите суми
да се събират по съдебен
ред. Така управителят или
друго упълномощено лице
трябва да подаде заявле-

Красимира Янева
krasimira.yaneva@pari.bg

ние в съответния районен съд. Към заявлението
трябва да се приложат и
решението на общото събрание, справки за дължимите суми, поканите за
доброволно изпълнение.
Процедурата е по заповедното производство и съдът
много бързо се произнася
в полза на ищеца - ако
има редовни документи за
задължението. Длъжникът
обаче има 14-дневен срок,
в който може да обжалва.
Ако го направи, заповедта
се обезсилва и етажната
собственост трябва да заведе съдебно дело.
Има ли смисъл

“Според мен такива дела
не си заслужават, защото
сумите, които се дължат,
са малки. Не си заслужава
за 1000 лв. дълг да се направят 2000 лв. разходи.
Освен това има случаи, в
които има нередовна счетоводна отчетност - няма
документи за извършените
разходи и собствениците
на имоти с право отказват да платят исканите от
тях суми”, твърди адвокат
Незрет Бабучев.
Затвореният
проблем

Далеч невинаги сумите са
толкова малки. В жилищни
комплекси от т.нар. затворен тип задълженията на
некоректните собственици
може да достигнат няколко
хиляди лева. Причината е,

че там се плаща такса за
охрана, почистване и поддръжка на общите части
- във входа и извън него.
В затворените комплекси
има твърди такси в зависимост от големината на
жилището и променливи
на обитател в зависимост
от натрупаните сметки за
ток и вода в общите части.
Според Закона за управление на етажната собственост дори едно лице да
не живее в имота си, то за
този период дължи половин такса. Така ако за едно
жилище твърдата месечна
такса е 50 лв., собственик
на празно жилище трябва
месечно да плаща по 25
лв. Много собственици
обаче са купили апартаменти с цел препродажба.
Цените в кризата паднаха
и собствениците, ако не са
притиснати от изплащане на кредити, задържат
имотите си. Една част от
тези собственици плащат,
а друга - не. Така понякога
се стига до задължения за
няколко години.
Заради неизрядните платци обаче фирмите за управление на комплексите
намаляват обема на извършваните услуги. Така
се стига до положението,
в което дори и изрядните
платци са недоволни от
обслужването. По закон
обаче сумите се дължат
на етажната собственост,
а не на компанията, която
отговаря за поддръжката. Затова поканите за
доброволно плащане и
съдебните искове се водят от името на етажната
собственост. Все по-често
обаче изрядните платци
решават да притискат неизрядните си съседи - да
си платят доброволно или
по съдебен път. И колкото
по-позната става законовата възможност за това,
толкова повече ще са съдебните заповеди и дела
между съседи.

Стъпка по стъпка

➊

Общото
събрание на
етажната
собственост трябва
да вземе решение за
изпращане на покани
за доброволно плащане в определен срок.

➋

Ако няма
направено
плащане,
се взема
решение да
се съберат
вземанията по
съдебен ред.

➌

Подава се
заявление в
съответния
районен съд заедно
с квитанции,
справки, поканата за
доброволно плащане
и самото решение
на общото събрание
на етажната
собственост за
сезиране на съда.

➍

Съдът
разглежда
документите
и издава заповед за
изпълнение - т. е.
сумите трябва да
бъдат платени.

➎

Длъжникът
има
14-дневен
срок за обжалване
и ако го направи,
съдът обезсилва
издадената
заповед.

➏

Етажната
собстве
ност
завежда съдебен
иск срещу
длъжника или
длъжниците.
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Не си заслужава
да се води дело
Не си заслужава за 1000
лв. дълг да се направят
2000 лв. разходи

Незрет Бабучев,
адвокат

Според мен дела между съседи не си
заслужава да бъдат водени. Просто защото
сумите, които се дължат, са малки. Не си
заслужава за 1000 лв. дълг да се направят
2000 лв. разходи - за експертизи, хонорари
и т. н.
Освен това има случаи, в които има нередовна счетоводна отчетност на управителите - няма документи за извършените
разходи и собствениците на имоти с право
отказват да платят исканите от тях суми.
В други случаи пък управителите са избрали някоя фирма за ремонти и калкулират
висока цена с цел управителят и фирмата да
си поделят по някаква схема парите.

Повече дела значи законът работи
При затворените
комплекси моделът
на управление е малко поизчистен

Николай Пехливанов,
зам.-председател на регионалната комисия в НС

В България нямаме традиции при плащането на
таксите за управление, а и голяма част от хората
сега нямат финансова възможност да ги плащат.
Много от хората са недобросъвестни собственици и е нормално, ако законът работи, да се
увеличават делата. При затворените комплекси
моделът на управление е малко по-изчистен и
нещата са по-добре уредени. Още при покупката клиентите са подписали договор, с който са
се съгласили, че ще има такса за управление и
че ще имат месечни разходи, които са по-големи в сравнение с тези на собственици на апартаменти в блокове, които не са част от такива
комплекси. В тези случаи процентът на собствениците, които не плащат, е много по-малък и
по-лесно би се спазила процедурата.

Събираемостта в
комплексите не достига 100%
Компаниите за
управление се отказват
да работят със
собственици на жилища
Събираемостта на таксите в затворените комплекси почти никога не
стига 100% навреме, твърдят от
компании за управление. Обичайната събираемост на месечните
такси е между 80 и 90% от броя на
апартаментите или от идеалните
части. От компаниите твърдят, че
при събираемост под 67 на сто те
работят на загуба и не могат да обслужват жилищните комплекси.
Няма басейн - не плащат

Въпреки че в предварителните
договори за покупко-продажба

между купувача и инвеститора е
било записано, че ще има фирма
за поддръжка и ще се плащат
съответните такси, собственици
на имоти намират причини да не
плащат. Така например собственичка на апартамент не плаща от
години, защото се говорело, че в
затворения комплекс, в който живее, ще има басейн, а такъв няма,
казват от пропърти компания.
Който не плаща, се качва
пеша

Преди да стигнат до съдебни битки, съвестните собственици на
апартаменти понякога прибягват
до друг трик. Монтира се чип на
асансьора. Който не плаща такси
- няма чип. Когато плати, получава такъв. Ако забави с 2 месеца

плащанията си, чипът се блокира
и трябва да се качва пеша. Това
също е начин за повишаване на
събираемостта, но въпреки това
също трудно се достига пълна
събираемост.
Развод

Не са редки случаите, в които договорите между етажните собствености и компаниите за управление
се прекратяват заради ниска събираемост. Причината е, че има
постоянен процент собственици,
които не плащат, и за фирмите
става неизгодно да работят. Таксите в нови затворени комплекси
на година са средно между 500 и
1000 лв. В луксозни комплекси
обаче стигат до 2400 лв.
Красимира Янева
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Philip Morris се закани да съди
австралийското правителство
Кои са Philip
Morris

Причината са
плановете на
кабинета да премахне
от опаковките на
цигарите всички
търговски лога и
наименования

▶ Philip Morris e тютюневото подразделениe на
Altria Group и произвежда следните марки цига-

15 000

Най-голямата публично търгувана тютюнева компания
Philip Morris заяви в официално писмо, че ще заведе
арбитражно дело срещу австралийското правителство.
Причината са плановете на
кабинета да премахне от опаковките на цигарите всички
търговски лога и наименования. Според законопроекта,
който ще бъде гласуван през
есента, цигарите трябва да
се продават в тъмнозелени
опаковки, на които вместо
фирмени лога ще има предупреждения за здравето.

▶ австралийци умират
всяка година от болести,
причинени от тютюнопушенето, което струва
на държавата 31 млрд. USD
социални, здравни и икономически разходи

той. "Загубите, причинени
от обикновените опаковки,
може да възлязат на милиарди австралийски долари",
заявява говорителят на Philip
Morris Ан Едуардс.
Правителството според
Кондън се намесва във
фундаменталното право на
компаниите за използване
на интелектуалната собственост. "Коя компания няма
да се изправи срещу отнемането на марките й, които
си струват милиарди", пита риторично говорителят
на British American Tobacco
Скот Макинтайър.

Пионери

Според производителя на
цигарите Marlboro и Peter
Jackson това предложение нарушава сключения през 1994
г. договор между Хонконг и
Австралия, който забранява
принудителното отстраняване на търговски марки.
Решението на австралийското правителство е първото в
света и цели премахването
на всички цветове и лога от
цигарените кутии. Ще бъдат
изобразени само сортът и
името на продукта, изписани
със стандартен текст и цвят.
Законопроектът ще влезе в
сила на 1 януари 2012 г., ако
бъде одобрен от парламента.
Производителите ще трябва
да въведат промените в срок
от шест месеца след одобрението на депутатите.
Целта

Според лейбъристкото правителство така цигарите ще
са по-малко привлекателни
за пушачите, отбелязва агенция "Асошиейтед прес". В
Австралия публичното из-

Няма да има
отстъпление
▶ Австралийското правителство е първото в света, което е решило да премахне
всички лога и цветове от цигарените кутии

лагане на тютюневи изделия
вече е забранено в повечето
търговски обекти.
В началото на юни Австралия въведе най-строгите закони срещу тютюнопушенето,
според които цигарите трябва
да са само в зелени опаковки.
Нова Зеландия, Канада и Великобритания също обмисляха подобен ход, но не го
направиха поради опасения,
че би било незаконно, коментират пред Bloomberg British

American Tobacco. Компанията заяви, че също обмисля
правни действия срещу австралийското правителство.
Сблъсък

"Това поражда голям спор за
публичната политика", коментира пред Bloomberg Уейн
Кондън, специалист по закона
за интелектуалната собственост. Според него правителството ще бъде изправено
на съд за милиони долари, а

може и повече, ако тютюневите компании заведат иск.
Ключът на иска би бил в австралийската конституция,
според която парламентът не
може да прави закони, които
помагат то да придобие собственост, без да предостави
адекватно обезщетение.
Според Кондън търговските марки върху цигарените пакети са собственост.
"Законът ги определя като
собственост", отбелязва

С известието, изпратено от
Philip Morris, започва задължителен период на преговори
за разрешаване на спора, съобщават от компанията. Ако
не се постигне споразумение
до три месеца, тютюневата
компания планира да доведе
спора до арбитраж съгласно
Правилата за арбитраж на
Комисията на ООН по международно търговско право.
"Няма да бъдем сплашени
от тютюневите компании",
заяви австралийският премиер Джулия Гилард пред
радио Australian Broadcasting.
"Няма да отстъпим и крачка
назад", каза тя. "Взели сме

ри - Marlboro, Virginia
Slims, Merit, Parliament,
Alpine, Basic, Cambridge,
Bucks, Dave's, Chesterfield,
Collector's Choice,
Commander, English Ovals,
Lark, L&M, Players и Saratoga.

правилното решение и ще го
следваме докрай", категорична е Гилард.
Правителството повиши
данъците върху тютюна с 25
процента миналата година в
стремеж да ограничи пушенето, което е най-голямата
предотвратима причина за
смърт в Австралия според
министъра на здравеопазването Никола Роксон, пише
Bloomberg.
"Не вярваме, че решението
ни е в нарушение на някои
от международните ни задължения", каза той пред
Sky News.
Но компанията British
American Tobacco вече е
спечелила отделно дело в
австралийския щат Виктория относно прикриването
на етикети с предупреждения за здравето, напомня
Bloomberg.
Правителството е получило правна консултация и
вярва, че има много силна
правна основа в изготвянето
на закона, съобщава Роксон в
интервю по радио Australian
Broadcasting. British American
Tobacco е пожелала достъп
до тази правна консултация,
но правителството не е публикувало документи въпреки
искането според принципите
за свобода на информацията,
съобщава Bloomberg.
Върховният съд на Австралия никога не е разглеждал
подобен въпрос по думите на
Джордж Уилямс, професор
по конституционно право в
Университета на Нов Южен
Уелс в Сидни. "Тютюневите
компании имат труден път
пред себе си", заявява той
пред Bloomberg. "Доста е
вероятно да загубят."

Премиерът на Холандия: България не е готова за Шенген
Граничният контрол в
България и Румъния
не трябва да е
податлив на корупция,
категоричен е Марк
Рюте
Холандия смята, че България и Румъния не са готови за членство в Шенген,
заяви холандският премиер Марк Рюте пред
EurActiv. Той е допълнил, че страната му ще
изчака първо да види
резултатите от мониторинговия доклад на ЕК в
областта на правосъдието и вътрешните работи
за двете страни, който ще
излезе през юли.
Криви сметки

"Знам, че твърдят, че са
готови. Ние не мислим

така", категоричен е
Марк Рюте. "Имаме нужда да се убедим, че може да се разчита на граничния контрол на двете
страни, че не е податлив
на корупция и че съдебната система работи",
заяви още холандският
премиер.
Промени

Той коментира, че промените в шенгенското законодателство са свързани с
мониторинговия механизъм, наложен на България
и Румъния при влизането
им в ЕС. В края на миналата седмица лидерите
на ЕС одобриха реформа
на Шенгенското пространство, според която
трябва да има ефективна
и надеждна система за
наблюдение и оценка.

СНИМКИ BLOOMBERG

Вторник 28 юни 2011 pari.bg

11
Число

Компании
и пазари

999 999
▶ лв. от оборота на извънрегулирания пазар донесоха сделките с акции на “Енемона”

Търговците на зърно трябва да се
свържат с НАП до края на ноември

За аптеките срокът за връзка на касовите апарати с приходната агенция е
краят на август, а за всички останали фирми се отлага за март догодина
Търговците на зърно
трябва да свържат касовите си апарати с информационната система на
Националната агенция
за приходите (НАП) още
тази година, най-късно
до края на ноември. Това
предвиждат промените в
Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските
обекти чрез фискални
устройства, които бяха
обнародвани в петък в
“ Д ъ р ж а ве н ве с т н и к ” .
Срокът важи само за регистрираните по ДДС и
по Закона за съхранение
и търговия със зърно.
На общо основание

Първоначалният срок в
наредбата беше краят на
септември т. г. и важеше за
всички компании, регистрирани по ДДС. Само преди
седмица обаче финансовият

министър Симеон Дянков
обяви отлагане с една година,
тъй като фирмите няма да
се справят в този срок. От
промените в наредбата става
ясно, че новата дата, до която
всички компании трябва да
осъществят дистанционна
връзка с НАП, е март 2012 г.
Другото изключение

Другият сектор, който няма
да може да се възползва от
отлагането, са аптеките и
дрогериите, регистрирани
по ДДС. До края на август
тази година те ще трябва да
са свързали системите си с
НАП. В тази група влизат
търговците на дребно с лекарствени продукти в аптеки
и дрогерии. Срокът беше
договорен с фармацевтичния
бранш на съвместна среща
с министъра на финансите
и изпълнителния директор
на агенцията по-рано през
годината.

Натрупване
на заявки

Според данните на НАП
до момента около 15 хил.
фирми, сред които над 3000
бензиностанции, са изпълнили законовото изискване
за свързване на касовите
апарати с агенцията. Въпреки промените в законодателството сервизните
фирми, които модифицират
фискални устройства или
заменят старите модели с
нови, предупреждават, че с
наближаване на крайните
срокове времето за регистриране на устройствата
все повече ще се увеличава
заради натрупване на заявките. От НАП напомнят
също, че всички разходи по
закупуване на нови касови
апарати или модифициране
на вече съществуващи се
зачитат за разход за данъчни
цели на търговците.

▶ Срокът важи само за регистрираните по ДДС и по Закона за съхранение и търговия със зърно
Снимка bloomberg

Пламен Димитров

Големите фирмени левови кредити
поскъпват трайно
Лихвите по
депозитите
продължиха да
поевтиняват и
през май
Големите фирмени кредити, които са на стойност над 1 млн. EUR, но

са деноминирани в левове, поскъпват трайно,
показват данните на Българската народна банка.
Лихвеният процент на
заемното финансиране
в сегмента се увеличава
за втори пореден месец
през май и достига 8.43%.
През април лихвите бяха

Предприятия
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кредити до � млн. евро, договорени в левове
кредити до � млн. евро, договорени в евро

Май ����

кредити над � млн. евро, договорени в левове
кредити над � млн. евро, договорени в евро
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Март ����

��.��

�.��

�.��
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�

По-ниска е единствено
лихвата по жилищните
кредити, деноминирани
в евро. Ипотечните кредити обаче традиционно
са с най-ниските лихвени нива. Поскъпване отчитат и фирмените кредити в левове, които са
на стойност, по-ниска от

Домакинства

лихвени проценти по нов бизнес

��

с 0.35 процентни пункта
по-ниски, а спрямо март
поскъпването е с почти
2 процентни пункта (виж
графиката).
Все пак цената на големите фирмени кредити остава една от най-ниските в
структурата на отпускания
от банките заемен ресурс.

�

Март ����
кредити за потребление в левове
кредити за потребление в евро

�.��

�.��

�.��

�.��
Април ����

Май ����

жилищни кредити в левове
жилищни кредити в евро

�.��

�.��

1 млн. EUR. При тях обаче
поскъпването е само през
последния месец.
Краят на ниските
лихви

Още в края на първото
триме сечие банкерите
прогнозираха, че идва краят на ударното понижение
на лихвените проценти
заради опасенията от увеличаване на инфлацията
у нас. Данните на Националния статистически
институт през май показаха, че инфлацията от
началото на 2011 г. у нас е
2.8%, а годишната спрямо
май 2010 г. е 4.8%. Вчера
обаче от “УниКредит” дадоха обрат в очакванията
за движението на инфлацията (виж стр. 6). Според
икономистите на групата
2012 г. ще премине под
знака на ниска инфлация,
като сред причините за това ще бъде комбинацията

от бавно възстановяване
на вътрешното търсене и
все още сравнително високата безработица.
Евтини депозити

Данните на БНБ показаха
и продължение на тенденцията за спад на лихвите
по депозитите. Средният
лихвен процент по новопривлечените депозити
се понижава до 5.28% през
май 2011 г. спрямо 6.22%
за май 2010 г. Спадът е
близо 1 процентен пункт.
Спрямо април 2011 г. лихвите са с 0.26 процентни
пункта по-ниски.
Намаление отчитат и
лихвите по привлечените
депозити в евро. При тях
обаче спадът е малко побавен. Данните на БНБ
показват, че средната лихва по тях през май 2010 г.
е била 5.06%, докато през
миналия месец е достигнала 4.66%. 
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БСК: Високите енергийни цени за
индустрията пречат на иновациите
Недостатъчното технологично обновяване е причината
българската икономика да е най-енергоемката в Европа
Високите енергийни цени
за индустрията в България
демотивират иновациите
и технологичното обновяване, което води до висока
енергийна интензивност на
икономиката. В резултат на
това се влошават конкурентоспособността и производителността на труда. Това
става ясно от изследването
“Индустриална политика
и енергетика - дисбаланси
и либерализация”, изготвено от експерти на Българската стопанска камара
(БСК). “България трябва
да спре да ползва цените на
енергетиката като социален
инструмент, защото това
деформира структурата на
икономиката и застрашава
перспективите за дългосрочното й развитие”, посочи изпълнителният председател на БСК Божидар
Данев.
България vs Европа

За разлика от останалата
част от Европа енергийните цени в България за
бизнеса са по-високи от
тези за домакинствата. Това
насърчава увеличаването
на битовото потребление и
не стимулира прилагането
на мерки за ефективност. В
същото време индустрията
се демотивира да инвестира
в иновации и нови технологии, което е основната
причина за високата енергоемкост на брутния вътрешен продукт. Енергийната
интензивност на България
е в пъти по-голяма от средната за Европейския съюз,
където страната ни е безспорният лидер по този
показател. Според изследването, ако енергоемкостта
на икономиката се понижи
до средноевропейското

ниво, брутният вътрешен
продукт на страната ще може да се произвежда с два
пъти по-малко първични
енергийни ресурси.
Дисбаланс

След 20 години преход
липсват успешни структурни реформи в основни сфери на икономиката, смятат
експертите на БСК. Все още
има проблеми в бизнес средата, регулациите и правната система. Задълбочават се
структурните дисбаланси,
като нараства делът на отраслите с ниска добавена
стойност. България запазва
мястото си сред последните
позиции по конкурентоспособност, а потреблението
и производството остават
ниски. По данни на БСК
през последните години
значително е намалял делът
на селското стопанство в
икономиката (от 26% през
1997 г. на 6% през 2009 г.),
а строителството е увеличило дела си от 2.7 на 8.6%.
Индустрията продължава
да осигурява около 24%
от БВП, а услугите държат
близо 50% от икономиката.
Половината от услугите са
във финансовия сектор.
Зависима

България е напълно зависима от вноса на нефт и газ,
тъй като местното производство е незначително. По
отношение на въглищата
страната ни се радва на
достатъчни запаси и добив,
но евентуалното налагане
на ограничения за производството на ток от местни
въглища по екологични съображения ще има отрицателно въздействие върху
икономиката, посочват експертите на БСК. При елек-

СНИМКА shutterstock

трическата енергия България е нетен износител. През
2010 г. производството на
електричество е достигнало най-високото си ниво за
последните десет години
(46 ТВтч), а 20.9% от общото количество са били
предназначени за износ.
Най-енергоемки

В началото на кризата през
2009 г. делът на индустрията в общото енергийно
потребление е намалял до
28.6%. В годините преди
това на нея са се дължали
35-39% от консумацията.
Най-енергоемко е произ-

водството на химични продукти, където се изразходват 27.6% от енергията за
индустрията. Значително е
потреблението и при производството на продукти
от неметални минерални
суровини (21%) и на метали (18.8%). На хранителновкусовата и тютюневата
промишленост се дължат
8.5% от енергийното потребление.
Прогноза

До 2015 г. капацитетът за
производство на електроенергия в България се очаква
да намалее до 9130 МВт в

сравнение с 9795 МВт през
2010 г., показват прогнозите
на Националната електрическа компания. Причината
за това е очакваното извеждане от експлоатация на някои мощности, работещи на
въглища. През следващите
пет години до 2020 г. обаче
капацитетът ще се увеличи
до 12 290 МВт, като прогнозата се базира на въвеждането в експлоатация на
АЕЦ “Белене” и различни
ВЕИ проекти.
Препоръки

Приетият от правителството проект за Национална

енергийна стратегия залага на гарантиране на
сигурността на доставките, насърчаване производството и потреблението на
зелена енергия, повишаване на енергийната ефективност и реално отваряне
и конкуренция на пазара.
Според БСК обаче преходът към нисковъглеродна
икономика трябва да стане
при възможно най-ниски
разходи за обществото и
бизнеса, за да може България да се приближи до
средното икономическо
равнище в ЕС.
Иглика Филипова

Мнение

Промишлеността субсидира
битовата енергия
Проблемът е в нарастването на отраслите с ниска
добавена стойност. Увеличава се частта от икономиката, която изисква бюджетно захранване, като
здравноосигурителната
система, правораздавателната система, полицията.
Бюджетно захранваната
система нараства двойно
почти.

снимка емилия костадинова

При нас има друг
проблем, че консумацията на електроенергия в
страната ни преди е била
основно в индустрията.
В момента консумацията
се измества към битовото

Божидар Данев,
изп. председател на Българската
стопанска камара

Домакин
ствата
потребяват все
повече, защото
потребяват на
ниски цени

потребление. Домакинствата потребяват все повече, защото потребяват
на ниски цени. Това носи
допълнителна деформация.
На практика индустрията субсидира цената
на битовата енергия. В
цяла Европа цената за
индустрията е по-ниска,
отколкото за бита. При нас
е точно обратното. Това е
огромен проблем. По този
начин индустрията става
неконкурентоспособна и
не се стимулира ефективност на битовото потребление.
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Собственикът на софийския
"Шератон" привлече 17.2 млн. лв.
"София Хотел
Балкан" АД увеличи
капитала си
Собственикът на софийския
"Шератон" привлече 17.2
млн. лв. от увеличение на
капитала си. "София Хотел
Балкан" АД обяви, че подписката по увеличението е
приключила успешно и са записани всичките предложени
4.8 млн. акции с номинална
стойност 1 лв. и емисионна
по 3.60 лв.
Малки и големи

От дружеството отказаха
коментар дали всички от
досегашните акционери са
записали акции и дали има
разместване в дела им. Решението за увеличение на
капитала беше прието от общо събрание на акционерите
през 2010 г., на което малките
собственици застанаха категорично срещу него и идеята
за пласиране на облигации.
Те ще бъдат необезпечени
и неконвертируеми. До 11
юли е срокът за записване
на публично предлаганите
100 хил. облигации, които
имат обща стойност 10 млн.
EUR. 20 години е срокът на
облигациите и ще имат лихва от най-много 10%. Предсрочно погасяване на заема

ще може да се направи след
изтичане на три години от
издаването на облигациите.
Облигации

Издаването на новите акции
и планираното пласиране
на облигации е част от програмата на "София Хотел
Балкан" АД за реновиране
и реконструкция на "Хотел
Метропол", Белград. Според
протокола от общото събрание на акционерите от 10
юни 2011 г. изпълнителните
директори на дружеството
Йоанис Даскалантонакис и
Димитрис Константопулос
са били овластени да проведат преговори и да сключат
договор за заем с "Метропол
Палас". По силата на този
договор "София Хотел Балкан" АД ще предостави на
дружеството, притежаващо
сръбския хотел, заем в размер до 15.78 млн. EUR при
годишна лихва от 10% и срок
на заема 10 години.
Без коментар

От "София Хотел Балкан"
АД отказаха да коментират
кога ще започне ремонтът на
хотела в Сърбия. Планира се
изплащането на заема да стартира, след като хотелът започне
да функционира и печалбата
ще се използва за връщане
на взетите пари. 
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Imoti.net вече е собственост на "Инвестор.БГ"
Сайтът за недвижими
имоти e част от
стратегията на
медийната компания
за диверсификация на
портфолиото

Медийната компания "Инвестор.БГ" АД е придобила
портала за недвижими имоти
Imoti.net. Собствеността ще
бъде разпределена в съотношение съответно 80 на
20% между "Инвестор.БГ"
и досегашния собственик
на сайта Маргарита Лазова.
Стойността на сделката ще
остане в тайна засега, но се
очаква на бъдещ етап да бъде
обявена в отчетите на дружеството, обясни председателят
на борда на директорите на
"Инвестор.БГ" Любомир
Леков.
Без промени
в управлението

"Инвестор.БГ" придобива
марката, базата данни и
софтуера на портала. Маргарита Лазова ще остане
начело на сайта, а екипът й
няма да претърпи промени.
Новите собственици ще се
намесват основно чрез контрол на финансите. Според
Леков сайтът е бил избран
за присъединяване към медийната група главно заради сходния бизнес модел
и корпоративна политика.
"Сайтът е пазарен лидер
в сегмента си и очакваме
повишаване на приходите

от него благодарение на
очакваното раздвижване на
пазара на недвижима собственост у нас", допълни
Леков. През миналата година Imoti.net е реализирал
264 хил. лв. приходи, като
прогнозата на Любомир
Леков е за следващите две
години да нараснат с 40%.

80.2

▶хил. са
уникалните
посетители на
сайта за имоти
през май 2011 г.

Разрастване
на медийната група

В официалната информация се споменава, че купуването на Imoti.net е част от
стратегията на медийната
група за разнообразяване
на портфолиото и засилване
на позициите в classified рекламния сегмент (приходи
от реклама от обяви). Леков
коментира, че е рано да се
каже какви са бъдещите
планове на групата за засилване на тези позиции и
какъв тип сайтове може да
се очаква да бъдат купени.
Ясно е единствено, че няма
да се ограничат с Imoti.net.
Маргарита Лазова обясни, че сайтът за имоти ще
се възползва от технологичното и маркетинговото ноухау на голямата компания.
"Сериозно ще се увеличат
ресурсите за разработка
на нови услуги и като цяло
Imoti.net ще стане много
по-ефективен за хората,
които търсят и предлагат
имот, както и за агенциите
за имоти", коментира Лазова в официалното съобщение за сделката.
Ивана Петрова

264

▶хил. лв. са
приходите на
Imoti.net през
миналата година

снимка марина ангелова

Профил на
"Инвестор.БГ"
▶ "Инвестор.БГ"
управлява 14 сайта,
като достига до
54% от интернет
потребителите
в страната (по
последни данни на
"Гемиус").

▶ Част от сайтовете
в групата са Investor.
bg, Dnes.bg, Tialoto.bg,
Start.bg и др.
▶ Едноименният
бизнес портал реализира над 4 млн.
импресии месечно и
се посещава средно
от 170 161 уникални
потребители.

Профил
на Imoti.net
▶ Imoti.net започва работа
през април 2000 г.
▶ Той е и първият подобен портал в българското интернет пространство.
▶ По данни на "Гемиус" за
май 2011 г. Imoti.net е имал

80 202 уникални посетители, които са направили
619 638 импресии.
▶ Средното време за престой на един потребител е
9 минути, като се разглеждат средно по 7.73 страници.
▶ Порталът достига до
2.37% от интернет потребителите у нас.
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“МобилТел” навлиза в
бизнеса с “облачни” услуги

Компанията се насочва към създаването на продуктите за
малките и средните фирми
Телекомуникационният оператор "МобилТел навлиза на
пазара на “облачни” услуги
под марката M-Tel Business
Cloud. Компанията обяви
намеренията си чрез тях да
обхване сектора на малки
и средни фирми, които не
разполагат със собствен IT
отдел и разчитат на външни
услуги.
Първата услуга от “облачния” пакет на мобилния оператор ще бъде M-Tel Business
Mail и вече е достъпна за бизнес абонатите на оператора.
В следващите месеци те ще
имат възможност да регистрират за целите на своята
фирма служебна електронна поща, базирана на платформата Microsoft Exchange
2010. “M-Tel Business Mail е
помощник в организацията
на служебните ангажименти
през деня, съгласува всички електронни пощи, които
потребителят има, събира
mail-ите му в една кутия
и подрежда всички важни
бизнес контакти”, обясниха
от телекома.
Безплатна до
септември

Регистрацията на M-Tel
Business Mail е безплатна

до края на септември. След
това тя ще е безплатна при
абонамент за мобилен или
фиксиран интернет, казаха
за в. “Пари” от “М-Тел”.
Предвидени са също и специални пакети за мобилни
телефони. Тя ще може да се
ползва и без абонамент, но
ще се заплаща на все още
необявена цена.
Допълнителни услуги

От началото на септември
всички индивидуални потребители в дадена фирма
ще имат възможността да
обединят своята електронна
поща с тази на колегите си
в общ фирмен бизнес мейл,
който да бъде управляван
от самата фирма. През септември предстои телекомът
да добави още услуги към
пакета M-Tel Business Cloud.
Сред тях ще са услуги за онлайн аудио/видеокомуникация, споделяне на файлове в
общо дисково пространство,
интернет и интранет уебстраници, виртуален факс
и други, като всички те са
базирани на най-новите IT
технологии, достъпни до момента само за големи корпорации, заявяват от оператора.
Пламен Димитров

Снимка shutterstock

Промяна

Акционерите
на "Монбат" ще
вземат 6.5 млн. лв.
дивидент
Надзорният и
управителният
съвет получиха
допълнителни
възнаграждения за
работата през 2010 г.

Снимка марина ангелова

▶Читатели сигнализираха за закриването на няколко клона на Емпорики банк в столицата. Оказа се, че всичко е в
реда на нещата - според представители на банката в момента тече процедура по оптимизиране на клоновата
мрежа. Клонът на ул. “Раковски” и “Граф Игнатиев” например вече е закрит, а неговите клиенти се пренасочват
към този на ул. “Гурко”. Причините за това може да бъдат от финансови затруднения за поддържането на
по-голяма клонова мрежа до нестратегическо позициониране на офисите. Ненавременната комуникация
от страна на банката, комбинирана с нарастващите финансови трудности на Гърция и намаляването на
кредитния рейтинг на Crеdit Agricole (компанията, към която принадлежи Емпорики банк), породи първоначалното
любопитство по темата

Акционерите на "Монбат"
ще вземат 6.5 млн. лв. дивидент за 2010 г., след като
на общо събрание сумата
беше одобрена. На събранието инвеститорите са решили
от реализираната през 2010
г. печалба от 14.60 млн. лв.
сумата от 8.1 млн. лв. да бъде
отнесена във фонд "Резервен" на дружеството. Право
да получат дивидент имат
лицата, вписани в регистрите
на Централния депозитар като акционери към 14-ия ден
след датата на ОС.
Собствени акции

Вследствие на проведени
процедури по обратно изкупуване на собствени акции
"Монбат" АД е изкупило
обратно собствени акции и
съгласно Търговския закон

върху тях се преустановява
упражняването на всички
права, включително и правото на дивидент до момента на тяхното прехвърляне.
Броят на обратно изкупените акции, по които се преустановява упражняването
на правото на дивидент, ще
бъде определен към 14-ия
ден след датата на ОСА, на
което е прието решението за
разпределение на печалбата
и е приет годишният финансов отчет. Следователно
нетният и брутният размер на
дължимия дивидент на една
акция ще бъде определен
след получаване на списък на
акционерите от Централния
депозитар към 14-ия ден след
датата на общото събрание.
Тантиеми

Общото събрание на акционерите определи допълнително годишно възнаграждение
на членовете на УС и НС.
Общата му стойност за целия
УС е в размер на 250 000 лв.
и за целия НС - също 250
000 лв.

Вторник 28 юни 2011 pari.bg

Компании и пазари

15

Класaцията на Financial Times показа

Apple влезе в челната
тройка по пазарна
капитализация
Exxon Mobil отново
оглави класацията Топ
500 на Financial Тimes
Петролната компания Exxon
Mobil отново оглави класацията на Financial Тimes за
500-те най-големи компании
по пазарна капитализация в
света. В миналогодишната
класация тя беше изместена
от друг петролен гигант PetroChina, която сега заема
второ място. Капитализацията на Exxon Mobil към
края на март 2011 г. е 417.16
млрд. USD, а PetroChina се
оценява на 326.199 млрд.
USD. Най-неочаквано в Топ
3 влезе Apple с 321 млрд.
USD пазарна капитализация.
Всички нагоре

Общата капитализация на
500-те компании се е увеличила с 12% в сравнение с
2010 г. и достига 26.2 трлн.
USD. Тази година последната компания в класацията
- Qatar National Bank, има

капитализация от 19 млрд.
USD, докато през миналата
година капитализацията на
последния в класацията е
възлизала на 16 млрд. USD.
Банките и петролните компании остават с най-висока
пазарна оценка, като тази
година капитализациите им
възлизат съответно на 4.436
трлн. USD и 3.836 трлн.
USD. Минната индустрия
се издига от девето до пето
място, като пазарната стойност на тези компании се е
покачила с 4.1% до 1.067
трлн. USD.
Методика

В класацията на FT са включени всички фирми, които
са листнали 15% от капитала си на борсата.
Освен пазарната капитализация FT Global 500 отчита оборота, нетния приход,
общата стойност на активите, както и броя служители.
Взима се под внимание и
стойността на акциите, съотношението цена/печалба
(p/e) и доходността от ди-

Топ 10
➊
Компания: Exxon Mobil, САЩ

➏

➋

➐

Сектор: петролна и газова индустрия
Пазарна стойност: 417.166 млрд. USD
Оборот: 341.578 млрд. USD
Нетен приход: 30.460 млрд. USD
Активи: 298.983 млрд. USD
Служители: 83 600

Компания: PetroChina, Китай
Сектор: петролна и газова индустрия
Пазарна стойност: 326.199 млрд. USD
Оборот: 222.332 млрд. USD
Нетен приход: 21.239 млрд. USD
Активи: 251.279 млрд. USD
Служители: 552 698

➌

Компания: Apple, САЩ
Сектор: високи технологии
Пазарна стойност: 321.072 млрд. USD
Оборот: 65.067 млрд. USD
Нетен приход: 14.013 млрд. USD
Активи: 75.183 млрд. USD
Служители: 49 400

➍

26.2

▶трлн. USD е пазарната
капитализация на
500-те най-големи
компании в света, сочи
класацията на FT

Компания: BHP Billiton, Австралия/
Обединено кралство
Сектор: минна индустрия
Пазарна стойност: 247.079 млрд. USD
Оборот: 50.418 млрд. USD
Нетен приход: 12.148 млрд. USD
Активи: 83.835 млрд. USD
Служители: 39 570

Компания: China Construction Bank, Китай
Сектор: банка
Пазарна стойност: 232.608 млрд. USD
Оборот: няма данни
Нетен приход: 20.460 млрд. USD
Активи: 1.640 млрд. USD
Служители: 301 537

➑

Компания: Royal Dutch Shell, Обединено
кралство
Сектор: петролна и газова индустрия
Пазарна стойност: 228.128 млрд. USD
Оборот: 373.259 млрд. USD
Нетен приход: 20.411 млрд. USD
Активи: 317.199 млрд. USD
Служители: 97 000

Компания: Industrial & Commercial Bank
of China, Китай
Сектор: банка
Пазарна стойност: 251.078 млрд. USD
Оборот: Няма данни
Нетен приход: 25.059 млрд. USD
Активи: 2.042 млрд. USD
Служители: 389 827

➒

➎



Компания: Petrobras, Бразилия
Сектор: петролна и газова индустрия
Пазарна стойност: 247.417 млрд. USD
Оборот: 128.478 млрд. USD
Нетен приход: 21.198 млрд. USD
Активи: 309.336 млрд. USD
Служители: 80 492

виденти в края на годината.
Като основен показател е
избрана пазарната стойност,
тъй като според авторите
на класацията подреждане по друг показател има
известни несъвършенства.
Така например оборотът не
представя адекватно състоянието на банките и някои
финансови компании, а печалбата може да бъде изкривена от отписванията на активи. Освен това тези данни
се публикуват в годишни
доклади, които не отразяват
състоянието на компаниите
към момента на съставяне
на класацията.

Компания: Chevron, САЩ
Сектор: петролна и газова индустрия
Пазарна стойност: 215.780 млрд. USD
Оборот: 189.607 млрд. USD
Нетен приход: 19.024 млрд. USD
Активи: 183.918 млрд. USD
Служители: 62 000
Компания: Microsoft, САЩ
Сектор: софтуер, високи технологии
Пазарна стойност: 213.336 млрд. USD
Оборот: 61.989 млрд. USD
Нетен приход: 18.760 млрд. USD
Активи: 86.113 млрд. USD
Служители: 89 000

снимка bloomberg

▶ Топ 100 компании по пазарна капитализация
2011 г. 2010 г. Компания
			
			
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

2
1
5
4
13
6
11
19
25
3
9
8
12
21
33
10
17
20
7
24
14
37
22
23
15
31
38
30
26
42
35
28
34
32
43
18
16
45
29
71
54
52
48
69
75
40
58
36
47
44

Пазарна
капитализация
(млрд. USD)

Exxon Mobil
PetroChina
Apple
Industrial & Commercial Bank of China
Petrobras
BHP Billiton
China Construction Bank
Royal Dutch Shell
Chevron
Microsoft
General Electric
Berkshire Hathaway
Nestle
IBM
Gazprom
China Mobile
JP Morgan Chase
HSBC
Wal-Mart Stores
AT&T
Procter & Gamble
Oracle
Vale
Wells Fargo
Johnson & Johnson
Pfizer
Coca-Cola
Google
Bank of China
Vodafone Group
Rio Tinto
Novartis
Total
Agricultural Bank of China
Toyota Motor
Samsung Electronics
BP
Bank of America
Citigroup
Roche  
Schlumberger
Siemens
Philip Morris International
Telefonica
ConocoPhillip
CNOOC
Intel
Verizon Communications
Sinopec
PepsiCo
Merc

Руски повей
“Газпром” и
“Лукойл” са на
15-о и 118-о място
в класацията
▶ Общо 11 руски компании,
сред които “Газпром”, “Роснефт” и “Лукойл”, са намерили място в класацията на
Financial times. Най-високо е
класирана “Газпром” - на 15-а
позиция в сравнение с 33та през миналата година.
Пазарната стойност на
компанията е 190.829 млрд.

417,166.7
326,199.2
321,072.1
251,078.1
247,417.6
247,079.5
232,608.6
228,128.7
215,780.6
213,336.4
212,917.8
206,671.3
199,406.6
198,869.8
190,829.1
184,842.3
183,639.7
181,936.9
181,716.7
180,948.8
172,528.2
169,185.6
168,232.1
167,415.9
162,361.8
162,301.4
152,258.8
147,199.8
145,977.9
145,923.3
144,447.4
143,633.0
143,227.1
141,363.1
139,367.4
138,159.2
136,848.0
134,914.9
128,703.9
127,055.6
126,818.6
125,465.5
117,945.6
114,411.3
114,171.6
112,560.2
110,747.8
107,911.9
107,906.8
103,085.3
101,772.4

2011 г. 2010 г. Компания
Пазарна
			
капитализация
			
(млрд. USD)
52
57
Itau Unibanco
99,719.8
53
50
GlaxoSmithKline
98,600.1
54
53
Eni
98,502.9
55
46
Banco Santander
98,119.8
56
62
Rosneft
96,953.5
57
27
Cisco Systems
94,805.1
58
41
China Life Insurance
94,680.5
59
51
Sanofi-Aventis
92,044.4
60
59
GDF Suez
91,809.4
61
65
Anheuser-Busch InBev
91,560.1
62
77
Qualcomm
90,126.6
63
60
China Shenhua Energy
89,270.6
64
39
Hewlett-Packard  
88,656.2
65
74
Statoil
88,366.3
66
63
Royal Bank
88,019.1
67
55
BNP Paribas
87,789.0
68
61
Unilever
87,303.4
69
80
Occidental Petroleum
84,936.8
70
103
BG Group
84,230.0
71
66
Saudi Basic Industries
84,196.6
72
67
Commonwealth Bank of Australia
83,936.7
73
86
Sberbank of Russia
83,576.6
74
56
Goldman Sachs
82,552.4
75
82
Walt Disney
81,830.8
76
126
AMX
81,595.4
77
95
Amazon.com
81,239.3
78
79
British American Tobacco
79,904.0
79
127
Ambev
79,604.2
80
110
Basf
79,546.8
81
76
McDonald’s
79,384.6
82
78
United Technologies  
77,979.0
83
89
Toronto-Dominion Bank
77,949.8
84
108
LVMH
77,612.9
85
83
NTT DoCoMoJ
76,998.4
86
68
Reliance Industries
76,909.0
87
49
EDF
76,664.7
88
64
Abbott Laboratories
75,908.8
89
70
Westpac Banking
75,705.4
90
134
Daimler G
75,385.2
91
97
SAP
75,209.9
92
154
Volkswagen
72,978.5
93
112
Bradesco
71,981.5
94
175
Caterpillar
71,132.8
95
131
Suncor Energy
70,234.1
96
92
L’Oreal
69,898.3
97
114
Xstrata
69,240.3
98
105
UBS
69,006.9
99
87
Honda Motor
68,300.1
100
106
Anglo American
67,950.0
Източник Financial times

USD, нетният приход
- 31.671 млрд. USD, а служителите й - 393 хил. Подразделението “Газпром Нефт”
заема 368-а позиция с капитализация 24.819 USD.
▶ “Роснефт” се изкачва от
62-ро на 56-о място с капитализация 96.953 млрд. USD.
Другият руски енергиен
гигант - “Лукойл”, с пазарна
стойност 60.835 млрд. USD
се изкачва на 118-о място от
140-о през миналата година.
Най-сериозното изкачване от руските енергийни
фирми отбелязва “Нова-

тек” - от 394-то място
отива на позиция номер 200
с пазарна стойност 40.366
млрд. USD.
▶ Освен нефтени и газови
компании в класацията
намират място и няколко руски банки. Sberbank of
Russia заема 73-та позиция с
капитализация 83.576 млрд.
USD. Пазарната стойност
36.328 млрд. USD изкачва
VTB Bank от 263-та на 236а позиция. Останалите
руски компании в Топ 500
на Financial Тimes са в областта на минното дело.
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консервативен
консервативен
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен

Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции
Райфайзен-Енергийни-Акции
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Райфайзен-Активни-Стоки
Райфайзен-Защита От Инфлация-Фонд

високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен

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

11,96
82,93
770,77
182,35
164,16
324,62
190,24
246,56
90,08
180,58
127,51
118,49
126,96

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

11,90
82,52
767,03
181,49
163,37
323,07
189,33
245,39
89,65
179,72
126,90
117,93
126,34

11,85
82,12
763,29
180,62
162,59
321,53
188,43
244,21
89,22
178,86
126,29
117,36
125,73

11,82
81,72
759,54
179,75
161,80
319,98
187,52
243,04
88,79
178,00
125,68
116,80
125,11

11,67
80,51
748,32
173,67
157,85
309,16
181,18
234,82
85,79
171,98
122,61
112,85
123,26

11,67
80,51
748,32
173,67
157,85
309,16
181,18
234,82
85,79
171,98
122,61
112,85
123,26

ЦОИ

От началото  
на годината
(не се анюализира)

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

за поръчки
над 20000 лв

за поръчки
от 2000 до 20000

4.9712
7.4219
10.3951

за поръчки
под 2000 лв

5.1444
7.6804
10.6512

след края
на 2-та год.

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

4.9465
7.3850
10.2415

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.3126
2.6592

2.3126
2.6592

фонд в акции
фонд в акции

0.6073
0.5731

                                 0.6013
до 1 месец
0.5703
                                         0.4218
до 180 дни
1093.3615

фонд в акции
0.4302
Фонд на паричен пазар 1095.0040
Фонд на паричен пазар 11.6965
Смесен - балансиран
11.0767
фонд в акции
110.3258

преди края
на 2-та год.

4.9465
7.3850
0.0000

11.6907
11.0216
10.2744

11.6732
10.9114
10.1203

4.8476
7.2373
0.0000

над 1 месец
0.5574
над 180 дни
1062.1539
11.6849
10.9665
10.1717

11.6849

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

11.6907
0.0000
0.0000

Валута
Currency
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
КАНАДСКИ ДОЛАР
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН
ЧЕШКА КРОНА
ДАТСКА КРОНА
БРИТАНСКА ЛИРА
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
ХЪРВАТСКА КУНА
УНГАРСКИ ФОРИНТ
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
РУСКА РУБЛА
ШВЕДСКА КРОНА
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
ТУРСКА ЛИРА
ЩАТСКИ ДОЛАР
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО

Код
Code
AUD
BRL
CAD
CHF
CNY
CZK
DKK
GBP
HKD
HRK
HUF
IDR
ILS  
INR
JPY
KRW
LTL
LVL
MXN
MYR
NOK
NZD
PHP
PLN
RON
RUB
SEK
SGD
THB
TRY
USD
ZAR
EUR

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

Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
месеца и публикуван този или на следващия ден,
който се използва през следващия календарен
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. Курсовете сa
валидни до 24.00 часа на 30.06.2011 г.

Доходност и Риск
Стандартно
отклонение

За последните
12 мес.

От началото
на публ. предл.
(анюализирана)

Начало на публ.
предлагане

Валута
Евро
Австралийски долар
Бразилски реал
Канадски долар
Швейцарски франк
Китайски ренминби юан
Чешка крона
Датска крона
Британска лира
Хонконгски долар
Хърватска куна
Унгарски форинт
Индонезийска рупия
Израелски шекел 
Индийска рупия
Исландска крона
Японска йена
Южнокорейски вон
Литовски литаc
Латвийски лат
Мексиканско песо
Малайзийски рингит
Норвежка крона
Новозеландски долар
Филипинско песо
Полска злота
Нова румънска лея
Руска рубла
Шведска крона
Сингапурски долар
Тайландски бат
Нова турска лира
Щатски долар
Южноафрикански ранд
Злато (1 трой унция)

Код
EUR
AUD
BRL
CAD
CHF
CNY
CZK
DKK
GBP
HKD
HRK
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
LTL
LVL
MXN
MYR
NOK
NZD
PHP
PLN
RON
RUB
SEK
SGD
THB
TRY
USD
ZAR
XAU

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

Стойност
1,96
1,43758
8,59705
1,39146
1,65063
2,12502
8,00192
2,62246
2,19830
1,76805
2,65366
7,27182
1,59660
3,98913
3,05713

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

1,70458
1,26847
5,66448
2,75741
1,15557
4,50247
2,51247
1,10643
3,15788
4,88664
4,63247
4,85992
2,12754
1,10868
4,45590
8,37543
1,37686
1,99495
2067,68000

Разлика
0
-0,01409
-0,01629
-0,00946
0,00735
0,00048
-0,02101
0,00025
-0,00285
0,00233
0,00133
0,01457
-0,00224
-0,01331
0,00033
0,00000
-0,01016
-0,00639
0,00000
0,00000
-0,00264
-0,01446
-0,00064
-0,01234
-0,00869
-0,01286
0,00219
-0,01382
-0,00295
-0,00278
-0,02717
-0,05233
0,00145
-0,00727
-15,96000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 28.06.2011 година.
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и референтните курсове на ЕЦБ
за съответния ден, и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.

▶ Валути спрямо евро
ВАЛУТА

Код

Купува

Продава

Hай-висока

Hай-ниска

Currency

Code

Buy

Sell

High

Low

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1,4276

1,4277

1,4277

1,4103

GBP

0,8925

0,8926

0,8935

0,8859

JPY

115,5500

115,5700

115,5700

113,8500

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1,1885

1,1887

1,1892

1,1810

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,7964

7,7988

7,8249

7,7750

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

9,1963

9,1992

9,2375

9,1884

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,4095

1,4098

1,4101

1,3966

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,3673

1,3676

1,3678

1,3504

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

268,3200

268,5100

269,7500

267,8900

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,3900

24,4050

24,5070

24,3610

-0.15%
-2.31%
0.59%

10.55%
10.72%
0.10%

6.46%
12.56%
1.22%

-18.54%
-8.46%
1.36%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

3.32%
1.44%

29.26%
25.84%

3.22%
0.10%

-48.09%
-42.29%

12.11.2007
12.11.2007

БРИТАНСКА ЛИРА

-1.63%
7.54%

13.24%
13.24%

9.85%
8.67%

-9.23%
-10.85%

17.04.2006
16.08.2006

ЯПОНСКА ЙЕНА

4.48%
2.41%

8.93%
13.24%

19.80%
5.25%

-20.73%
5.11%

10.10.2007
05.08.2009

1.91%
2.13%
2.25%

0.73%
10.84%
12.59%

5.29%
4.07%
6.61%

5.92%
3.67%
1.01%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

4.28%
4.95%
-12.06%
-3.11%
-2.94%
2.63%

7.16%
11.07%
13.69%
11.96%
11.88%
0.26%

7.17%
7.81%
-18.90%
1.29%
3.39%
6.55%

6.44%
-2.79%
-17.48%
-7.90%
1.79%
7.80%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

-1.50%
0.08%
-2.05%

1.01%
1.80%
0.98%

1.21%
4.37%
-3.40%

-4.05%
-11.16%
-9.88%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

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

14.2709
8.4609
3.8491
7.7888
10.9395
12.5910

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

81.2978
49.0146
63.2990

14.1296
8.3771
3.8110
7.5619
10.6209
12.5910
до 2 г.
81.0133
48.4695
62.9825

фонд в акции
Смесен - балансиран

94.3561
73.8289

92.9513
72.7297

-3.97%
-6.89%

2.89%
1.31%

-8.51%
-11.42%

-1.49%
-7.73%

04.01.2007
25.06.2007

РУСКА РУБЛА

RUB

40,3557

40,4142

40,3884

39,9027

фонд в облигаци
1.35806
Смесен - балансиран
1.12526
фонд в акции
0.79209
Смесен - консервативен 0.77037
Смесен - консервативен 1.07710

1.35534
1.11852
0.78033
0.76577
1.07388

2.50%
2.51%
2.65%
2.02%
1.93%

0.64%
3.70%
7.90%
2.96%
0.32%

5.09%
6.80%
9.32%
5.99%
3.33%

5.62%
2.08%
-4.46%
-7.66%
3.43%

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

3,9905

3,9928

4,0086

3,9807

Смесен - балансиран
100.7132
Смесен - балансиран
103.3074
фонд в акции
85.2129
Фонд на паричен пазар 128.8425
Смесен - консервативен 95.7045
Смесен - консервативен 111.2841
фонд в акции
102.7645

99.7110
102.2794
83.9443
128.8425
95.3221
110.8394
100.7295

0.86%
-0.83%
0.69%
3.31%
0.92%
2.96%
1.23%

5.99%
5.78%
8.19%
0.32%
1.92%
0.28%
N/A

0.81%
-2.93%
N/A
7.58%
2.95%
5.88%
N/A

0.04%
0.52%
-1.53%
7.17%
-1.31%
5.46%
2.85%

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

фонд в акции

111.1729
101.4926

5.0614

4.67%

7.93%

13.22%***

5.09%

08.07.1999

1.0062

7.56%

13.60%

12.45%***

0.42%

01.06.2009

Смесен - консервативен 10.0626
Смесен - балансиран
18.5776
фонд в акции
11.5185

10.0424
18.4480
11.3583

0.42%
5.33%
6.38%

0.25%
7.53%
8.99%

0.53%
7.54%
7.37%

0.53%
9.65%
0.53%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.1114
0.7943
1.0375

-0.87%
-4.09%
-3.03%

9.33%
14.63%
9.34%

-5.58%
2.44%
12.77%

0.80%
-4.76%
1.03%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

132.9670
14.2734
0.7372

1.00%
0.67%
-2.28%

3.04%
7.96%
14.83%

2.75%
1.04%
4.85%

5.69%
1.90%
-5.75%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

фонд в акции

5.0918
до 100 000 лв
1.0188

111.1729
101.7470

над 2 г.
81.2978
49.0146
63.2990

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

1.1281
0.8062
1.0531
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
133.4324
Смесен - балансиран
14.4161
фонд в акции
0.7519

1.0137

1.0112

над 100 000 лв.
133.2329
14.4161
0.7446

Смесен - балансиран
фонд в акции

853.9172
759.1867

847.5288
753.5070

4.06%
3.11%

3.84%
4.06%

9.52%
8.72%

-4.99%
-8.49%

09.05.2008
09.05.2008

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

11.8592
131.2400
7.8253
10.8155

11.8592
131.2400
7.8253
10.8155

2.75%
5.27%
8.33%
3.94%

0.97%
5.86%
10.82%
3.54%

6.56%
13.69%
22.85%
9.20%

3.20%
3.36%
-4.43%
3.31%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

фонд в акции

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.5486
Смесен - балансиран
0.7556
Смесен - консервативен 1.0297
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.3185
фонд в облигаци
1.3322
Смесен - балансиран
0.8705
фонд в акции
0.6197
Смесен - балансиран
0.7389
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0740

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

1.2086
1.0480

за поръчки над 100 000 лв
0.5459
0.7530
1.0282
над 50 000 лв / 40000 USD
1.3165
1.3282
0.8670
0.6166
0.7360
0.0000
1.0729

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5432
0.7504
1.0267

-2.99%
-0.86%
2.08%

9.29%
4.38%
1.11%

8.64%
3.42%
4.53%

-15.47%
-7.58%
0.78%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.3145
1.3242
0.8635
0.6135
0.7331

2.64%
2.03%
-0.02%
-2.94%
2.45%

0.12%
0.38%
3.70%
6.46%
5.99%

5.76%
4.72%
1.08%
-3.00%
0.03%

5.35%
5.53%
-2.67%
-8.76%
-8.70%

0.0000
1.0193

N/A
2.41%

N/A
0.20%

N/A
5.28%

N/A
5.05%

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

1.2086
до 90 дни
1.0324

1.46%
0.36%

0.16%
3.14%

3.31%
3.20%

3.71%
0.65%

15.11.2005
12.09.2005

6.54%
3.80%
-10.93%
-6.46%

7.97%
9.08%
10.63%
5.06%

17.76%
12.27%
-5.74%
6.94%

-3.57%
-6.88%
-26.82%
-0.49%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

над 90 дни
1.0428

Смесен - балансиран
8.2393
8.2393
фонд в акции
6.8411
6.8411
фонд в акции
2.6691
2.6691
Смесен - консервативен 9.8751
9.8751
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
0.7473
0.7437
0.7418                                     0.7363                0.7363
0.7400
0.7216
фонд в акции
0.4028
0.4008
0.7418                                   0.3968                 0.3968
0.3988
0.3889
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
Цена
фонд в акции
105.5971
104.2998                                                                                                                           103.5214
фонд в облигаци

-2.82%
-4.94%

9.72%
11.24%

0.38%
-1.66%

-5.82%
-19.94%

22.05.2006
02.05.2007

-9.04%

13.14%

0.90%

3.32%

03.05.2010

Смесен - балансиран
фонд в акции
Смесен - балансиран

317.9191
13.5741
12.3168
8.9898
21.2165

316.9667
13.3066
11.9545
8.7254
21.2165

1.27%
2.51%
2.23%
2.21%
1.73%

3.51%
3.26%
5.94%
9.68%
5.35%

-0.48%
2.30%
2.33%
9.55%
4.04%

6.20%
5.43%
3.49%
-2.19%
1.60%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
фонд в облигаци

6.8075
8.2109
12.4096

6.7735
8.1698
12.3787

-2.04%
-2.47%
4.58%

6.16%
6.19%
1.72%

6.18%
5.75%
9.53%

-9.02%
-4.73%
5.77%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
    

1.2421
1.1363

1.2172
1.1250

1.58%
4.37%

5.63%
5.09%

7.27%
10.82%

4.65%
4.30%

18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)  

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 27 .06.2011 г.

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
обратно
на активите на
стойност
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 28/06/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,261159
€ 1,286382
€ 1,254853
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,893858
€ 0,911735
€ 0,889389
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,824999
€ 0,841499
€ 0,820874
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 23/06/2011 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 28/06/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,166589 лв.
1,166589 лв.
1,166589 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 28/06/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 27.06.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0480 лв.

Сентинел - Рапид

1,2086 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0324 лв.

1.0428 лв.

1,2086 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
0,36 %

3,20 %

1,46%

3,31 %

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 24 юни 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 28.06.2011 г.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ:

Ти Би Ай  Евробонд
(Емисионна
ст-ст)

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

Ти Би Ай Динамик
(Емисионна
ст-ст)

N/A
13.5540
12.2987
8.9765
Ти Би Ай Евробонд
318.5540
N/A
12.2564
8.9457
Ти Би Ай Комфорт
320.1412
13.4404
N/A
8.9016
Ти Би Ай Хармония
320.1412
13.4404
12.1961
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.

Вторник 28 юни 2011 pari.bg

пазари 17
Регионални
индекси

Основният индекс на БФБ
се оцвети в червено

Sofix: 407.35

-0.40%

Македонският бенчмарк отбеляза
понижение

MBI10: 2580.10

-0.51%

Основният сръбски индекс завърши с
увеличение

BELEX15: 757.66

+0.21%

Число на деня

Световни индекси Повишение
Американските акции започнаха сесияDeutsche Telekom
та с повишение

Обем

Понижение
Commerzbank

Dow Jones: 12 021.46

71 102
▶ акции на “Холдинг Пътища” АД бяха изтъргувани на
борсата, като цената на книжата се понижи с 2.52% до
0.464 лв. за брой при затваряне

+0.73%

Германският индекс отбеляза лек спад

DAX: 7114.68

-0.09%

Японският измерител регистрира
понижение

Nikkei 225: 9578.31

-1.04%

1.20% 4.07%
▶ до 10.50 EUR се повишиха
акциите на германската
телекомуникационна
компания

▶поевтиняха акциите
на германската банка и
достигнаха 2.78 EUR за
брой

Суровините поевтиняха до
най-ниското си ниво от пет месеца
След последното
понижение на цените поскъпването
им спрямо миналата
година е само 1%

Суровините продължиха
двуседмичната си тенденция на спад на цената, достигайки най-ниското си
ниво от януари насам. Това
стана, след като регулаторните органи увеличиха
капиталовите изисквания
за най-големите кредитори
в света и преди Гърция да
гласува новите мерки за
ограничаване на дефицита.
Суровият петрол поевтиня
с 1.5% до 89.82 USD за
барел, а медта понижи цената си с 1.1%, достигайки
стойност от 8942.25 USD
за тон. Златото с незабавна доставка достигна це-

на 1491.20 USD за унция,
или с 0.8% по-малко. Това
е най-ниската му цена от
20 май. Индексът на суровите материали GSCI на
Standard&Poor’s спадна с
цели 1.5% до 638.27 пункта, което е най-слабото му
представяне от 28 януари.
Нови изисквания

Вчера гръцките законодатели започнаха тридневни
дебати за нов спасителен
пакет от 78 млрд. EUR. Те
ще трябва да гласуват нов
петгодишен план за съкращаване на бюджетния дефицит, чието одобрение е
необходимо за получаване
на допълнителна международна финансова помощ.
Същевременно комитетът
за банков надзор от Базел
повиши изискванията за
наличност на капитал. Вче-

рашният спад понижи ръста
в цените на суровините до
едва 1% спрямо миналата
година според измерванията на GSCI.
Отключване
на резерви

Цената на суровия петрол
с доставка през август намаля с 0.7% до 90.57 USD
за барел на стоковата борса
в Ню Йорк. Най-активният
контракт е загубил 12% от
цената си този месец и се е
насочил към най-слабото си
представяне от май 2010 г.
насам. Това стана, след като
Международната агенция
по енергетика обяви, че е
готова да пусне на пазара
още от резервите, за да стабилизира цените. На 23 юни
агенцията обеща да пуска
по 2 млн. барела на ден за
30 дни.

СНИМКИ BLOOMBERG

Доларът поскъпна
срещу еврото преди
вота в Гърция
Американската валута
взе чувствително
предимство и срещу
японската йена

Американският долар намери широка подкрепа в
понеделник и поскъпна в основните си кросове, включително и срещу еврото. Още в

първата сесия за седмицата
пазарните участници отиграха предстоящия гръцки вот
по отношение на готвените
непопулярни мерки от страна на управляващата партия.
Премиерът Георгиус Папандреу ще потърси подкрепа от
парламента за увеличаване
на данъците, допълнително
свиване на разходите и при-

ватизация.
Много е вероятно ограниченията да бъдат гласувани,
но това няма как да се случи
без сериозни дебати и заплахи от страна на опозицията.
Това е и причината текущите
пазарни настроения да са
насочени срещу единната
валута.
Доларът взе чувствително

предимство и срещу японската йена. Двойката USD/
JPY е изключително чувствителна на движенията на
пазара на облигации, тъй
като японските инвеститори
са сред най-големите притежатели на американски дълг.
Заради страховете около
Гърция и възстановяването на щатската икономика
интересът към активите с
нисък рисков профил все
повече се увеличава, а лихвите по ценните книжа с
фиксиран доход продължават да падат.
С по-голям интерес днес
ще следим данните за брутния вътрешен продукт на
Великобритания за първото
тримесечие, както и стойностите на потребителското
доверие в САЩ за юни. Тези новини имат потенциал
да раздвижат финансовите
пазари и да дадат по-ясна
преценка за инвеститорските настроения.
Петър Кръстев,
дилър международни финансови пазари,
ИП “БенчМарк Финанс” АД

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

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

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление №
55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от
страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ
от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество
„Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство,
„СИЛОМА” АД
със седалище в гр. Силистра и адрес на управление и кореспонденция:
ул. „Индустриална зона”, № 22, тел.: +359 86 820 024, факс: +359 86 820 010,
интернет адрес: http://www.siloma-bg.com, лице за контакт: инж. Огнян
Димитров Енчев, на длъжност IT мениджър, тел.: +359 86 820 024, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №
2ТММ-02-96/18.02.2011 г. обявява процедура за определяне на изпълнител
– открит избор с обект: „Доставка и инсталиране на технологично
оборудване и софтуер” със следните обособени позиции:
- Обособена позиция 1 - Машина за разкрой на листов стоманен прокат
– комбинирана, плазмена и газоплазмъчна установки;
- Обособена позиция 2 - Абкант хидравличен;
- Обособена позиция 3 - Гилотина хидравлична;
- Обособена позиция 4 - Софтуер за машинно проектиране, 3D моделиране и изготвяне на конструктивна документация.
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: 7500 гр. Силистра, ул. „Индустриална
зона” № 22 от понеделник до четвъртък, включително от 9:00 ч. до
16:00 ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет
адреси:
1. http://www.ibsme.org - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен
портал за обща информация за управлението на Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от
Заключителните разпоредби)
3. http://www.siloma-bg.com - (интернет адреса на възложителя в
случай, че има такъв)
Оферти се подават на адрес: 7500 гр. Силистра, ул. „Индустриална зона”
№ 22 до 16:00 ч. на 12.07.2011 г.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „СИЛОМА” АД и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.

Поради техническа грешка в брой 119 от 27.06.2011г. на в.Пари, датата
за подаване на оферти е 12.07.2011г. вместо 23.06.2011г.

специално издание

ДОБИВНА

ИНДУСТРИЯ
С поглед в бъдещето
В добивната индустрия се готви стратегия, която да гарантира
икономическата устойчивост на сектора. Много компании обаче
вече сами прилагат световните практики
Разумното, пълно и ефективно използване на подземните
богатства е в основата на
устойчивото развитие на добивната индустрия. Това е
особено важно, тъй като от
достъпа до суровини зависят
повечето сектори на икономиката. Освен това минерално-суровинната индустрия е
определяща за цели общини
в страната, тъй като осигурява много работни места
и финансира редица местни
проекти.
България има неусвоен
потенциал да задоволява
нуждата си от ресурси. В
същото време страната ни
разполага с квалифицирани
специалисти и използва наймодерните технологии. Това
обяснява присъствието на
големи световни инвеститори в сектора и е добра предпоставка за икономическата
му устойчивост.
Търсенето
ще нараства

Търсенето на минерални суровини се очаква да нараства
с развитието на икономиката
в Европа и останалата част от
света. Рециклирането на материалите е един от начините
частично да се задоволи увеличеното търсене, но обемът
на рециклираните материали
едва ли ще надвиши 10% от
общото потребление в средносрочен план, се посочва в
Мадридската декларация за
суровините. Затова трябва
да съществува ясна визия
за бъдещето на добивния
сектор, за нуждите на ико-

Стъпка по
стъпка
Нормативна
уредба и
устойчивост
▶ Според Закона за
подземните богатства
титулярите на
разрешенията за
търсене и проучване и
концесионерите водят
пълна документация за
геоложките изследвания
и другите дейности
по проектите си
или концесиите и
предоставят междинни
отчети и окончателен
доклад за резултатите.
▶ При регистрирането
на търговско
откритие се прави

Иглика Филипова

iglika.philipova@pari.bg

стратегическите интереси на
държавата и ще помогне на
инвеститорите при изготвянето на инвестиционните им
програми.
Отвъд законовите
изисквания

номиката и за залежите, на
които човечеството може да
разчита.
Предизвикателство

Крачка в тази посока в България е подготвяната Национална стратегия за подземните богатства, която се обляга
на принципа на устойчивото
развитие на миннодобивната
индустрия. Такъв документ
се изготвя за първи път и
експертите го определят като
голямо предизвикателство. В
работна група представители
на държавата и на бизнеса
съгласуват основните принципи на стратегията. На базата на стратегията ще бъде
изготвен и новият Закон за
подземните богатства, който
се очаква да е готов до края
на годината.
Стратегията трябва да гарантира свободната конкуренция, да подобри контрола
и да определи нуждите на
икономиката и приоритетите
на държавата при издаването
на разрешения за проучване и концесии за добив на
полезни изкопаеми. Това
ще бъде съобразено както с
подготвяните инфраструктурни проекти, така и със
технико-икономическа
оценка на запасите,
на качествените
характеристики
на подземните
богатства и се
описват предлаганите
технологии за добив.
▶ Инвеститорът
изготвя инвестиционно
предложение за добив и
първична преработка
на подземните
богатства, на което
се прави оценка на
въздействието върху
околната среда (ОВОС),
ако подлежи на такава.
▶ След това при
управлението на
минните отпадъци
трябва да се използват
или доизвличат
съдържащите се в тях
полезни компоненти,

По инициатива на Българската минно-геоложка камара
(БМГК) в момента се разработва и доброволен стандарт
за устойчиво развитие на
добивната индустрия. Той
ще включва най-добрите
световни практики и ще гарантира, че компаниите в
сектора работят с мисъл за
околната среда, обществото и бъдещите поколения.
"Това е наша доброволна
инициатива и ангажимент
да надхвърлим законовите
изисквания и да се опитаме
да осигурим допълнителна
стойност за общността",
казва изп. директор на камарата Иван Андреев.
Добри практики

Реализираните проекти в
редица добивни предприятия в България спокойно
може да бъдат пример за
добри практики при изготвянето на стандарта.
Компаниите инвестират
значителни средства в
оборудване и технологична модернизация, което
подобрява ефективността
при добива и преработката
на суровините, води до
по-пълното извличане на
подземните богатства и
икономическата устойчивост на индустрията.
така че добивът да е
максимално ефективен.
С тази цел, а и за
безопасното съхранение
на минните отпадъци,
предварително се
изработва план за
управлението им.
▶ Концесионерът
трябва да предвиди
програми за обучение и
за откриване на нови
работни места, както и
финансово обезпечение
за запазването и
рекултивацията на
миннодобивния обект.
Изрично изискване на
закона е доказването на
финансови възможности
и управленски опит за
предоставянето на
разрешения за търсене
и концесии за добив.
▶ Министерският съвет

Иновативен проект за
извличане на медта от бедните руди беше завършен
наскоро в "Асарел-Медет".
Компанията пусна инсталация за екстракция и
електролиза на катодна
мед от руднични води, която позволява извличане
на почти 100% от полезния компонент, а крайният
продукт е мед с чистота
99.99%.
Друг пример за устойчивост в индустрията е "Челопеч майнинг", където
беше сменена системата за
добив от т. нар. подетажно
обрушаване към камерна
система със запълнение.
По старата технология под
земните недра оставаха
около 20-30% от полезния
компонент, а с новата система "загубата" е между 3
и 5%. Това десетократно
подобрява добива на злато
и осигурява дългосрочна и
екологосъобразна експлоатация на рудника.
За бъдещето

Ефективното оползотворяване на подземните богатства не е само в интерес
на добивните компании.
Като се има предвид, че
ресурсите на Земята са
ограничени, а нуждите от
минерали и суровини постоянно растат, използването с мисъл за бъдещето
е единственият начин това
бъдеще да го има. Добрата
новина е, че компаниите в България го осъзнават и работят
точно така - устойчиво.
предоставя концесията
по мотивирано
предложение на
министъра на
икономиката,
придружено с
правен, финансовоикономически,
екологичен и социален
анализ и съгласувано
със заинтересованите
министерства.
▶ По данните,
предоставени от
изпълнителите на
обществени поръчки за
геоложки изследвания,
от титулярите на
разрешения за търсене
или проучване и от
концесионерите, се
изготвя Националният
баланс на запасите и
ресурсите на подземни
богатства.

▶Компаниите инвестират значителни средства в
при добива и преработката на суровините, води до
устойчивост на индустрията

Сивият сектор
материали
Обмисля се
инкриминирането на
незаконния добив на
подземните богатства
Незаконният добив на
инертни материали е от
порядъка на 30-40%, а
положението при скалнооблицовъчните материали
е още по-сериозно, сочат
оценките на Българската
минно-геоложка камара
(БМГК). За някои групи
полезни изкопаеми, като
гнайси и шисти например,
сивият сектор достига 7090%.
"Нашата сметка за инертните материали специално е, че за три години
държавата е загубила над
130 млн. лв. от неплатени
концесионни такси, но
това е най-малкото. При
незаконната дейност не
се плащат данъци, не се
плащат осигуровки, не се
плаща ДДС", казва изп.
директор на БМГК Иван
Андреев. Освен това има
случаи на нарушаване на
инфраструктурни обекти
- мостове, пътища, което създава опасност от
наводнения заради разрушаване на коритата на
реки.

Проблем №1

Сивият сектор при добива
на инертни и скалнооблицовъчни материали е един
от най-големите проблеми
за компаниите в бранша.
От една страна, той създава нелоялна конкуренция
и подбива цените на легалните предприятия. От
друга, незаконният добив
е в ущърб на държавата и
на цялата икономика, тъй
като фирмите не плащат
концесионни такси, данъци и осигуровки и нанасят
щети на околната среда.
Особено с ериозен е
ефектът на сивия сектор
върху устойчивото развитие на бизнеса, тъй като
нелегалните фирми изоставят находищата, без да
рекултивират терена и да
възстановят екологичното
равновесие. Затова найефективната мярка, която
се обсъжда в момента за
справяне с този проблем,
е инкриминирането на незаконната дейност.
Дъмпинг

Законният бизнес също
търпи огромни щети.
Спадът при строителните
материали например се
дължи не само на спада
в строителството, но и
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Новата
структура
На едно гише
▶ С промените в Закона за
подземните богатства
от декември 2010 г.
беше създаден единен
орган за управление
на подземните

богатства в лицето
на Министерството
на икономиката,
енергетиката и туризма.
Цялата работа на този
орган е концентрирана
в дирекция "Природни
ресурси и концесии". Беше
въведен и задължителен
съгласувателен режим
с кметовете на

общини, а местните
власти получиха лост
за въздействие върху
процеса.
▶ Дирекцията има пет
отдела - "Разрешения",
"Концесии", "Контрол",
"Бази данни, карти и
регистри" и "Минни
отпадъци". Целта
на тази структура

е обслужването да
се извършва на едно
гише и по-бързо да се
придвижват всички
процедури.
▶ Работата на
отделите "Разрешения"
и "Концесии" включва
всичко от приемането
на заявлението до
сключването на

самия договор. Към
момента има около
700 висящи преписки
за предоставяне на
разрешение за търсене
и проучване и около 500
процедури за концесии.
▶ Отдел "Контрол"
отговаря за контрола
на приблизително 400
обекта и 200 разрешения.

След промените в
закона кметовете
също имат право да
констатират нарушения
и да сигнализират, а
дирекцията съставя
актовете. Регионалните
инспекции по околната
среда също имат
функции на контролен
орган.

Не може да пишем закон,
без да имаме стратегия
Подготвяната стратегия
за добивната индустрия
е нужна. Не може да пишем закон, без да имаме стратегия. Тъй като
пред нас стои задачата до
края на годината да сме
написали новия закон, в
момента работим върху
принципите на стратегията заедно с представители
на бизнеса.
Идеята е първо да не се
ограничава конкуренцията, да има еднакви
правни условия за всички. Целта ни също е да
засилим контрола върху
действащите разрешения
и концесии и контрола
върху тези, които неправомерно добиват полезни
изкопаеми, така че те да
бъдат спрени. От трета
страна, прави се анализ

оборудване и технологична модернизация, което подобрява ефективността
по-пълното извличане на подземните богатства и икономическата

при някои
достига 90%
на сивия сектор. Компаниите, добиващи скалнооблицовъчни материали,
практически са в безизходица, защото не може
да оцелеят при дъмпинговите цени на незаконно добитите материали.
Големите чуждестранни
компании са принудени
да свалят цените си, за
да са конкурентни, докато малките български
предприятия не може да
си позволят това и проблемът е особено тежък за
тях. Това може да доведе
до отлив на капитали и до
фалити.
Нямат ангажимент

Освен върху икономическата сивият сектор има
сериозен негативен ефект
и върху екологичната устойчивост на бизнеса.
"Ако от десет компании
девет работят незаконно,
това означава, че девет
кариери няма да бъдат
рекултивирани", посочва
Андреев. Легалните компании са задължени по
закон и по условията на
концесионните си договори всяка година да заделят
средства за екологични
проекти и рекултивация.
След изземване на полез-

ното изкопаемо те трябва
да възстановят екологичното
равновесие на терена. "При
90% незаконен добив това
не се случва в 90% от случаите", коментира Андреев.
Труден контрол

Досега БМГК е подала 50
сигнала за незаконен добив,
но обичайният отговор е,
че няма достатъчно доказателства за образуване на
производство. Вероятно найфрапиращият случай е на
фирма, която е осъдена, и
докато обжалва решението,
продължава да добива незаконно материали. Досега
дирекцията "Природни ресурси и концесии" към икономическото министерство,
която осъществява контрол
върху добива на полезни
изкопаеми, е издала няколко
наказателни постановления.
Някои глоби, които започват
от 50 хил. лв., дори са платени, а други се обжалват.
От дирекцията обясняват,

снимка марина ангелова

че ресурсът, с който разполагат, е недостатъчен, за да
бъде контролът максимално
ефективен. Отдел "Контрол"
отговаря за около 400 обекта
и още 200 дадени разрешения, обяснява директорът
Диана Янева.
Инкриминиране

Колкото и солени да са глобите за незаконните фирми
обаче, явно материалните
санкции не са спирачка за
тях. Затова в момента се
обсъжда инкриминирането на незаконния добив по
смисъла на Наказателния
кодекс. Това може да стане
в подготвяния нов Закон за
подземните богатства, който
се очаква да бъде готов до
края на годината. "Когато
директорът на едно предприятие знае, че носи персонална наказателна отговорност,
няма да допуска подобни
действия, защото го грози
затвор", смята Янева.
Иглика Филипова

30-40%
▶ е делът на незаконния добив на инертни материали по
оценки на минно-геоложката камара

Диана Янева, директор на
"Природни ресурси и концесии" към
министерството на икономиката

Добивът на
металните
полезни изкопаеми със сигурност
трябва да се стимулира
каква е суровинната база
на България. Това ще позволи да се види какви са
запасите и за какъв период
занапред и да се прецени

има ли нужда да се издава
този огромен брой разрешения.
За строителните материали например сме правили анализи, че имаме
запаси за 100 години напред. Тъй като в момента
се строят магистрали, се
казва, че трябват материали за тях. Т.е. изследваме
и тези взаимовръзки, за да
преценим да стимулираме
ли добива на различните
материали или не.
Например добивът на
металните полезни изкопаеми е нещо, което
със сигурност трябва
да се стимулира. Нефтът и газът, разбира се,
са стратегически, за тях
не може да става дума
за ограничение.
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Добивната индустрия
осигурява 5% от БВП
България
има
неусвоен
потенциал
сама да
задоволява
нуждите
си от
суровини
Добивната индустрия има
решаващо значение за икономиката на България. Тя
не само осигурява голяма
част от брутния вътрешен
продукт, но е и в основата
на почти всички останали
отрасли. Освен това е важен
фактор за икономическата
устойчивост и енергийната
независимост на страната,
както и за развитието на общините, където се добиват
полезни изкопаеми. Всичко
това определя стратегическото място на отрасъла.
Място в икономиката

Минерално-суровинната индустрия осигурява около 5%
от БВП на България. В нея
пряко са заети близо 30 хил.
души, а още 120 хил. работят
в обслужващите бранша сектори. По данни на Българската минно-геоложка камара
(БМГК) продукцията, която
добивната индустрия изнася, е за над 300 млн. USD.
Близо 55% от произведената
електроенергия в страната се
падат на топлоелектрически
централи, захранвани от български въглища, а 100% от
варовика за сероочистващите
инсталации на тецовете се
добиват в страната.
В България са установени
близо 600 находища, като
една трета от тях са на метални полезни изкопаеми.

Свързаност
70% от
производството
зависи от
суровините
▶ С добивната
промишленост са свързани
и редица други индустрии
- като се започне от
металургичната и
химическата, мине се
през строителството и
транспорта и се стигне
до машиностроенето,
електротехниката и
високите технологии.

20%
▶ от компаниите, които
формират 70% от бранша, по
време на кризата са инвестирали в
нови технологии и оборудване

Въгледобивът държи найголям дял в бранша - около
40%, а запасите на въглища
в България се оценяват на 2
млрд. т.
Неусвоен потенциал

Износът на продукти на
минерално-суровинната
промишленост нараства
устойчиво от 2000 г. насам,
показват данни на Националния статистически институт. Докато през 2000
г. са изнасяни предимно
въглища, след 2007 г. се
регистрира сериозен ръст в
износа на метални полезни
изкопаеми и индустриални
минерали. По предварителни данни за 2010 г. продуктите на минерално-суровинната индустрия заедно с
основните метали формират
малко над 5 млрд. лв., което
▶ Индустриите, които
зависят от достъпа до
суровини, са генерирали
32.8 млрд. лв. добавена
стойност и са осигурили
работа на близо 2 млн.
души през 2009 г., показват
данните на Националния
статистически
институт.
▶ Подобна е ситуацията
и във всички страни,
в които има подземни
богатства. В Европа
свързаните с добивната
промишленост
индустрии създават
1.3 трлн. EUR добавена
стойност годишно
и заетост на

Икономическата
среда е много
добра и може да
се очакват нови
инвеститори в
сектора
▶ Иван Андреев,
изп. директор на Българската
минно-геоложка камара

представлява най-високият
принос към общия износ на
страната в сравнение с другите индустрии. Въпреки
това вносът почти двукратно надвишава износа, което
показва неусвоен потенциал
на страната да задоволява
приблизително 30 млн.
души.
▶ Около 70% от
производството в
Европейския съюз зависи
от добива на минерални
суровини, пише в
Мадридската декларация
за суровините. Страните
на Стария континент
се нуждаят от над 3
млрд. т природни ресурси
годишно. Нещо повече,
търсенето на такива
суровини се очаква да
нарасне значително през
следващите години,
дори и ако се повиши
рециклирането на
материали.
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▶ млрд. лв. е износът на
продуктите на минералносуровинната индустрия заедно
с основните метали за 2010 г.

▶ хил. души са пряко заети
в добивната индустрия,
а общо 120 хил. работят в
обслужващите сектори

нуждите си от суровини
чрез собствен добив.
След кризата

Индустрията продължава да
се възстановява от последствията от световната криза,
след като през 2009 г. беше
отчетен спад от 18.5%. През
миналата година се наблюдава ръст при въгледобива,
добива на индустриални минерали и рудодобива. Това
са и секторите, при които
се очаква увеличаване на
производството през 2011 г.
Подбраншовете, свързани с
осигуряването на суровини
за строителството - добив
на инертни и скалнооблицовъчни материали, продължават да изпитват проблеми. Именно в някои такива
предприятия, предимно за
скалнооблицовъчни материали, се наблюдава намаляване
на производството с до 50%
и съкращаване на персонала
с до 25%. Съответно тези
компании имат и негативни
очаквания за 2011 г.
Продължават да
инвестират

Въпреки тежката ситуация
немалка част от предприятията са продължили да инвестират и по време на кризата.
Около 20% от компаниите,
които обаче формират 70%
от бранша, са направили вложения в нови технологии и
оборудване, казва изп. директор на БМГК Иван Андреев.
Освен това над 20% от тях
са инвестирали в развитие
на човешкия ресурс - и в по-

Нагласи
Компаниите
са оптимисти
за 2011 г.
▶ Очакванията
на добивните
компании за тази
година са предимно
положителни,
показва последната
анкета на
Българската минногеоложка камара сред
членовете й.
▶ Общо 63% от
компаниите са с

вишаване на квалификацията
на работниците, и в по-безопасни условия на труд.
Прогноза

Икономическата среда е много добра и може да се очакват
нови инвеститори в сектора, прогнозира Андреев. С
промяната на нормативните
актове, свързани с подземните богатства, се установиха
ясни правила и се намали
бюрократичната тежест.
Ефектът от тези промени ще
се усети още по-пълно след
изработването на Националната стратегия за подземните богатства и новия Закон
за подземните богатства до
края на годината. Освен това
България има дългогодишни
традиции в минното дело
и много добре подготвени

позитивни нагласи,
а по-малко от
една четвърт
имат негативни
очаквания.
▶ Една пета от
предприятията
имат намерение
да увеличат
производството си
през 2011 г.
▶ Освен това 18%
смятат да разширят
инвестиционната
си програма, а 13%
възнамеряват да
увеличат броя на
персонала.

специалисти, а човешкият
ресурс е важен фактор, който
кара инвеститорите да дойдат в България.
Много важно е обаче държавата да се пребори с незаконния добив, който е
сериозен проблем, особено
при инертните и скалнооблицовъчните материали, категоричен е Андреев. Интерес
от това на първо място има
държавата, тъй като нелегалните компании не плащат нито концесионни такси,
нито данъци и осигуровки.
Справянето с този проблем
е много важно и за бизнеса,
тъй като сивият сектор подбива цените на законните
компании и застрашава бъдещето им, а от това държавата
отново губи.
Иглика Филипова
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Интервю Иван Андреев, изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара

Компаниите в бранша
изпълняват устойчиви проекти
Минерално-суровинната индустрия е един от малкото отрасли на икономиката
у нас, където производителността на труда се доближава до средната за Европа
Устойчивото развитие
означава да правиш
нещата правилно не само за себе
си, но и за другите, и за тези,
които идват след теб

снимка боби тошев

▶Господин Андреев,
какви са предимствата
на промените в Закона
за подземните богатства, които влязоха в
сила в края на 2010 г., и
как те ще помогнат за
развитието на индустрията?

- Основната промяна
в Закона за подземните
богатства е създаването
на единен орган за управление и контрол на
подземните богатства в
страната. За бранша това е много важна крачка
напред в посока хармонизиране на българската с

европейската практика.
Преди това за индустрията отговаряха три
министерства - на икономиката, на регионалното
развитие и на околната
среда. Административната тежест, забавянето
на преписки за търсене
и проучване и на концесиите за добив доведе до
това да има чакащи от
2001 г. насам документи и
до отлив на инвеститори.
В този смисъл ползите за
индустрията са премахване на бюрократичната
тежест и въвеждане на
европейския принцип за

Стратегията е важна, защото
с нея се надяваме да се
гарантира ефективното използване
на подземните богатства съгласно
принципите на устойчивото
развитие

обслужване на едно гише,
придвижване на голяма
част от чакащите преписки и засилване на контрола върху подземните
богатства.
Сигналите, които получаваме от компаниите
членки на камарата, са
много обнадеждаващи. В
анкетите, които провеждаме всяка година, през
2010 и 2009 г. 30 и повече
процента от компаниите
посочваха, че има корупция при издаването на
разрешителните. А тази
година само 3% казват,
че участват в корупция,
което е сериозно намаление.
Има още едни промени към закона, които ще
влязат в сила от 1 юли. Те
засягат разпределението
на концесионното възнаграждение. До момента
то беше 30:70 съответно
за общините и държавата, а сега ще стане 50:50.
Освен това концесион-

ното възнаграждение за
скалнооблицовъчните и
инертните материали ще
отива 100% в общините.
▶Кога се очаква да бъде
готова стратегията
за подземните богатства и защо тя е важна
за сектора?

- Предвижда се стратегията да бъде готова през
юли, но изготвянето й
включва анализ на сериозен обем от информация и
вероятно по-реалистичен
срок е краят на септември.
Стратегията е важна, защото с нея се надяваме да
се гарантира ефективното
използване на подземните
богатства съгласно принципите на устойчивото
развитие. Минералните
суровини са в основата
на почти всички останали
отрасли и са неразделна
част от ежедневието ни.
Без тях означава да се
върнем в каменната епо-

Визитка
Кой е Иван
Андреев
▶ Инж. Иван Андреев е
работил последователно в МДК (сега “Аурубис
България”) като асистент по контрола на
качеството и в “Челопеч майнинг”, където
има професионален
стаж от 12 години като
главен маркшайдер
(специалистът, който
извършва инженерните
и геодезичните измервания и дейности при
проучването, строителството и добива
на полезни изкопаеми,
в промишленото строителство, изграждането на транспортни и
хидротехнически съоръжения).
▶ Андреев е бил в ръководството на “Геосолве” и на “Тайсей Кор-

порейшън - България”,
където е участвал като
инженер маркшайдер
по прокарването на
метрото в центъра на
София.
▶ Завършил е Минно-геоложкия университет
“Св. Иван Рилски” с професионална квалификация “Минен инженер по
маркшайдерство и геодезия”. Специализирал е
мениджмънт в Нов български университет.
▶ Член е на Асоциацията на маркшайдерите,
председател е на Регионалната колегия на
София-област и е член
на управителния съвет
на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Той е
българският делегат в
Генералната асамблея
на Комитета на европейските геодезисти
и финансов одитор на
организацията.
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Страната ни наистина има
съвременна минералносуровинна индустрия. Това
неконтролирано изземване на
подземните богатства, което
беше на мода преди 20 години,
вече го няма

ха, но дори и тогава е добиван и използван камък
за изработка на оръдия
на труда.
Освен това минералносуровинната индустрия
формира 5% от БВП, осигурява сериозна заетост и
е важен фактор за енергийната независимост на
страната. Затова е важно
да има стратегия за отрасъла. Чрез нея държавата
ще определи от какви
полезни изкопаеми има
нужда, ще се планира
кадровото осигуряване на
отрасъла и ще има ясна
визия поне за следващите
20 години. Това е важно
за инвеститорите, за да
разработят инвестиционните си програми.
▶Къде са българските
компании в сравнение
със световните по
отношение на технологиите и практиките,
които осигуряват поефективното и дългосрочно използване на

2011

подземните ресурси?

- Страната ни наистина
има съвременна минерално-суровинна индустрия
и се прилагат водещи
технологии. Това неконтролирано изземване на
подземните богатства, което беше на мода преди
20 години, вече го няма.
Компаниите инвестират
повече в оборудване и
правят технологични проекти с цел по-пълно да се
изземват ресурсите при
добива, а след това при
преработката по-голям
процент от подземните
богатства да бъде извлечен и преработен в краен
продукт.
Чудесен пример в тази насока e проектът на
“Асарел-Медет”, където
наскоро беше пусната в
експлоатация много иновативна инсталация за
екстракция и електролиза
на катодна мед, в която се
произвежда продукт с висока добавена стойност.
Друг сериозен проект бе-

ше изпълнен от “Челопеч
майнинг”, където изцяло
беше сменена системата
за добив на руда, което
подобри ефективността и
намали загубите от добива 10 пъти. Тези проекти
имат сериозен ефект за
устойчивото развитие на
предприятията и на индустрията.
Благодарение на развитието на технологиите са
открити и нови находища
със значителни количества от качествени и разнообразни минерални суровини. Трябва да се има
предвид, че минералносуровинната индустрия е
един от малкото отрасли
на икономиката у нас, където производителността
на труда се доближава до
средната за Европа. Българското минно дело има
сериозни традиции. Към
това се добавя и ноу-хауто, което носят сегашните
инвеститори.
▶Какво ще представлява подготвяният от
вашата камара доброволен стандарт за
устойчиво развитие на
минната индустрия?

- Нашата амбиция е да
идентифицираме показателите, които да гарантират устойчивото развитие
на индустрията и регионите, в които тя оперира,
и в трите стълба - икономически, социален и
екологичен. Целта ни е

чрез изследването на найдобрите налични практики да дадем инструмент
на минните компании за
подобряване на икономическите резултати, но с
грижа за околната среда и
обществото. Това е наша
доброволна инициатива и
ангажимент да надхвърлим законовите изисквания и да се опитаме да
осигурим допълнителна
стойност за общността.
Доброволният стандарт
за устойчиво развитие
ще помогне много на нашите компании, защото
смятам, че този, който
не следва принципите на
устойчивото развитие,
няма бъдеще. Най-общо
казано, устойчивото развитие означава да правиш
нещата правилно, и то не
само за себе си, но и за
другите, и за тези, които
идват след теб.
▶Екологичните организации често атакуват
добивните компании
за замърсяванията,
свързани с дейността
им. Дискутирате ли
проблемите с тях и
помагат ли ви техните
предложения?

- Когато една организация, независимо дали
екологична или друга, е
коректна в действията
си и в мисията си, ние я
приемаме веднага. Защото тя реално е коректив на
това дали правим нещата

правилно.
Даваме си сметка за
обществената значимост
на минното дело и продуктите му и затова се
стремим да предоставяме
максимално информация
и да бъдем открити за
проектите, които планираме и реализираме. За
съжаление много често се
случва да се води монолог от някои организации
само чрез медиите, като
се отправят нападки и
се дезинформира обществото чрез непроверени
факти. За нас е странно
това, при положение че
винаги сме проявявали
готовност да отговаряме
на въпроси или да проведем срещи.
Българската минерално-суровинна индустрия
няма от какво да се притеснява. Не се страхуваме от проверки, защото
единственото, за което
сме настоявали, е европейско законодателство и
условия за бизнеса. Това

е вероятно един от отраслите, който е подложен
на най-много законови
регламентации. Преди
осъществяването на добива се изискват изключително много документи,
доказващи безопасното и
устойчиво управление на
минния проект. Същевременно минните оператори
се проверяват непрекъснато от компетентните
органи, така че обществото наистина може да бъде
спокойно.
Искам да поканя всички, които имат някакви
притеснения, свързани с
индустрията, да задават
своите въпроси и да ни
потърсят за повече информация. Ние приемаме
разумните и обосновани
предложения, откъдето
и да идват те. Важното
обаче е зад думите да
има факти. Иначе лесно
се правят сензации, особено когато се използва
страхът на хората.

30%

Иглика Филипова

▶ от компаниите в БМГК до миналата година са посочвали, че има корупция при издаването на разрешителните.
Сега този дял е само 3%
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▶ хил. посетители е имало
на първия ден на Loop
Elevation по неокончателни
данни на организаторите

Двудневни
билети
Къде се връщат*
▶ Eventim
София
ул. Доспат 43, ет. 1
тел.: 02/961 53 70
За връщане на пари по
банков път трябва да
изпратите билетите,
като посочите трите
си имена, ЕГН, номер на
банкова сметка (IBAN),
адрес и телефон за
връзка.
▶ Ticketstream и
магазините на M-Tel
ул. Николай Хайтов 2,
вх. А, ет. 7, ап. 13
тел.: 02/989 71 91
▶ BGBileti.com
тел.: 02/944 03 21,
0889 108 770
* Според местата на закупуване

Loop Elevation ще възстановява
пари само срещу касова бележка
Организаторите на фестивала Loop Elevation в Разлог
обявиха, че хората ще получат обратно парите за неизползваните билети само
срещу касови бележки или
друг платежен документ.
Loop Elevation Festival
трябваше да се проведе на
24 и 25 юни в покрайнините
на Разлог, но вторият ден
се провали заради силен
вятър. Това дойде, след като в първия ден на феста
участието на хедлайнъра
Jamiroquai беше отменено
заради навехнатия глезен на
фронтмена Джей Кей.
Кой, къде, какво

Хората могат да получат
обратно пълната сума за
еднодневните си билети, а
това може да се случи на

от

4 до 31

▶ юли ще се връщат пари за неизползваните билети

местата, откъдето са купени. На тези с двудневни билети ще бъде възстановена
50% от цената, но само в
софийските офиси на фирмите Eventim, Ticketstream
и bgbileti (виж адресите в
карето), а не в търговските
обекти, които са част от
тяхната мрежа и където се
продаваха. Парите за купените от мрежата на Eventim
билети ще може да се въз-

становяват и по банков път,
след като билетите бъдат
върнати на адреса на компанията (виж карето).
За билетите, купени от
сайта на фестивала или от
Ticketpro, парите ще се връщат на адрес, който тепърва
ще бъде обявен на elevation.
bg. На същия адрес ще се
връщат и неизползваните
Eleva, талоните за пазаруване от баровете на фес-

▶ Stereo MCs бяха първата чужда група на основната сцена на Elevation в петък и
успяха да раздвижат позаспалата публика
снимkи Loop Elevation

тивала, които се купуваха
на място.
Голямото НО

За да може да ви възстановят парите, трябва задължително да пазите касовите
бележки за билетите си,
както и за талоните Eleva.
Това вся смут у присъстващите на пресконференцията вчера, които не
бяха само журналисти, и
предизвика огромна вълна
от негативни коментари и
обиди към организаторите
онлайн. Оправданието на
Алекс Евтимов, един от организаторите на фестивала,
бяха правилата на фирмите, които продават билети,
както и със законите на
България.
Отмяната на Ден 2

Организаторите споделиха,
че вторият ден е отменен
след събирането на кризисен щаб, който е решил, че
не може да има фестивал.
Иван Градинаров от Joker
Media каза, че сцената отговаря на всички стандарти,
но вятърът е бил прекалено
силен. Това се потвърди и
от видеоматериали, които
пуснаха организаторите, на
които се виждаше как вятърът къса винили на сцената
и клати техниката.
Неприятностите за организаторите започнаха още
на първия ден от фестивала,
когато основният хедлайнер
Jamiroquai отмени участието си, защото фронтменът

▶ Вокалът на
Morcheeba - Skye
Edwards - призова
всички фенове
да прескочат
оградите и да
отидат във
фензоната пред
сцената

на групата Джей Кей е навехнал крака си по време на
концерт в Загреб. Джей Кей
дори пристигна в България
и е бил в софийска болница, където лекарите са
му забранили да излезе на
сцената. Освен с крака той
е имал проблеми и с гласа си. Jamiroquai отмениха
и концерта си в Турция.
Организаторите на феста
заявиха желанието си все
пак концерт на групата в
България да има, но все още
не е ясно дали и кога това
може да стане.
И все пак се получи

Като цяло първият ден на
Loop Elevation мина в духа
на истински голям фестивал на открито. С над 10
хил. посетители, три сцени,
бънджи, делтапланери и
много други фестивалът
даваше възможност за за-

бавления до край. Основна
вина имаха и невероятните
изпълнения на Morcheeba,
Hurts, Stereo MCs и Parov
Stelar, които бяха на главната сцена, както и страхотният звук, който не е традиция
на българските концерти.
В събота, макар вече да
бяха пристигнали в България, заради силния вятър край Разлог не успяха
да свирят групи като 30
Seconds to Mars, Cypress
Hill, Delinquent Habits и др.
Организаторите изразиха
желанието си да организират техни концерти. Дали обаче ще стане, зависи
както от групите, така и от
графиците им. На въпроса
дали да очакваме фестивал
догодина, отговорът беше,
че ще се реши, след като се
пресметнат “жертвите” от
провала на тазгодишния.
Илия Темелков

