Новини ▶ 6

БНТ получи право
на повече реклама
и на продуктово
позициониране

Петък

1 юли 2011, брой 123 (5183)

Новини ▶ 4-5

Пактът на Дянков в действие:
до 2% бюджетен дефицит

до 40% преразпределение

от държавата

USD/BGN: 1.35323

EUR/USD: 1.44530

Sofix: 413.77

BG40: 126.55

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.19%

+0.19%

-0.50%

+0.97%

Време е
за колелото
Придвижването с велосипед в София вече е малко
по-възможно в сравнение с близкото минало.
И макар че велоалеите все още са малко, плановете
са амбициозни и подобрението е видимо ▶ 8-9

Компании ▶ 11

“Адвал”
построи третия
по дължина
тунел в
Германия

Компании ▶ 14

Efacec откри
4-мегаватов
фотоволтаичен
парк до Ямбол

Компании ▶ 15

Мърдок
продаде
MySpace на
Джъстин
Тимбърлейк

цена 1.50 лева
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2 редакционна

Мнения

Печеливш
Ламберто Заниер

Губещ
Карсън Еюнг

Италианският дипломат беше избран за
генерален секретар на Организацията
за сигурност и сътрудничество в
Европа (ОССЕ). От 2002 до 2006 г. е бил
ръководител на центъра на ОССЕ за
предотвратяване на конфликти. Той ще
заеме поста от 1 юли 2011 г.

Собственикът на английския футболен
клуб “Бирмингам сити” е бил арестуван
в Хонконг по пет обвинения за пране на
пари. Сумата е повече от 92.5 млн. USD.
Ако вината му бъде доказана, може да бъде
осъден на до 14 години затвор и глоба в
размер до 640 хил. USD.

Коментар

▶ По темата:
Правителството
ще узаконява
незаконните писти
на “Юлен” в Банско
▶ “Чета и не вярвам
на очите си, а вчера
слушах и не повярвах
на ушите си. Вярно,
че ако започнат да
бутат съоръженията
по вече изсечените
склонове, е тъпо,
ама чак пък да
узаконяват това
безобразие, вместо
да санкционират
тази проява - това е
БЕЗУМИЕ.”
~мислещ
компании и пазари ▶ 12-13

ГЕРБ изпрати
„Български
пощи” по пътя на
приватизацията

Четвъртък

30 юни 2011, брой 122 (5182)

тема на деня ▶ 4-5

По-евтино
и по-facebook
Рекламният бизнес прогнозира по-малки бюджети за Избори 2011 и
очаква все по-голяма роля на социалните медии

USD/BGN: 1.35586

EUR/USD: 1.44250

Sofix: 415.84

BG40: 125.34

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-1.14%

+1.15%

+1.70%

цена 1.50 лева

-0.67%

Новини ▶ 7

Общината ще
прави конкурс
за парка около
Паметника на
съветската
армия
компании ▶ 11

„Инвестор.БГ”
придоби
сайтовете на
„Аз медиа”
технологии ▶ 19

▶6

Google
пуска своя
социална
мрежа
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Парламентът ще
гледа на второ
четене пакта на
Дянков. Пактът за
финансова стабилност
вече беше одобрен от
временната парламентарна комисия за поправки в конституцията.

2

Правителството
ще узаконява незаконните писти
на “Юлен” в Банско. Неправителствени
организации обвиниха
кабинета в прокарване
на корпоративни интереси.

3

ГЕРБ вади “Български пощи” от
забранителния
списък за приватизация. Целта е да се
оптимизира работата
на дружеството и да се
подобрят условията на
труд.

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

▶Природозащитници блокираха кръстовището на “Попа” в София в знак на протест срещу решението на правителството
да узакони незаконните писти на “Юлен” в Банско
Снимка Боби Тошев

За какво ни е природа, като си имаме закони
“Горда Стара планина, до ней
Дунава синей, слънце Тракия
огрява, над Пирина пламеней.”
Сигурно няма някой, който да
не разпознае българския химн,
така изпълващ с гордост и
вкарващ адреналин в кръвта.
Едва ли има българин, който
да не вярва, че страната ни има
уникални природни ресурси.
За какво ни е природата обаче,
като си имаме закони, които да
я пазят.
Ако си мислите, че в горното
изречение има грешка - не,
няма грешка.
В сряда за пореден път
управляващите доказаха, че
които и да са те, не дават и
пукната пара за спазването
на закона и опазването на
природата. Тези две твърдения
може би са верни поотделно,
но в пълна степен са верни и
взети заедно. Решението на
сегашното правителство да
предложи промени в Закона
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за концесиите, с които да
се узакони заграбването на
част от планината в района
на Банско от концесионера
“Юлен”, е, меко казано,
шокиращо.

Мирослав Иванов
miroslav.ivanov@pari.bg

Неадекватното поведение на
правителството и
безхаберието на обществото създават
условия за бруталното експлоатиране на природния
ресурс
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То е нелогично, неморално,
ненормално и незаконно.
Да, незаконно и нечестно е да
се обслужват корпоративни
интереси, каквито очевидно
прозират зад такова решение.
Нечестно е спрямо природата
и спрямо хората. Такова
предложение във всяка
нормална страна би било равно
на политическо самоубийство.
Защото спазването на закона
и отношението към природата
са сред основните измерители
на развитото общество.
Каква е реакцията у нас?
Никаква. Няма политическа
реакция. И как да има, като от
подписването на концесията
през 2001 г. досега се смениха
три правителства. Доста хора

са били в опасна близост до
нарушителите. Близост, от
която ние само може да гадаем
какви взаимоотношения са
произлезли. Единственото
сигурно е, че не са произлезли
разпорежданията на закона.
Единствените, които имаха
смелостта и желанието да
назоват проблема с истинското
му име - “обслужване на
корпоративни интереси”, бяха
малка група природозащитници.
Недолюбвани, понякога
обвинявани, че са механизъм
за лобизъм, очевидно те са
останали сред малкото свободни
хора с мнение.
Нормално ли е това? Не, не е и
колкото по-бързо обществото ни
го приеме като истина, толкова
по-бързо ще може да очаква и
адекватно управление. Защото
управлението по конституция
е в ръцете на народа. Стига
народът да го поиска.
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Число на деня

Изнасяме до границата с Гърция до 30
евро, а в Италия влиза на 95. Нашата
продукция. Образно казано, ако е
домат, ние имаме домат, цената в България
е 30 евро, а от Италия става 91 евро”
Премиерът Бойко Борисов по повод обсъждане на възможностите
за избягването на посредници при износа на ток от България за Италия

Сага

5%

▶ е предложението на ЕК за съкращения на персонала на евроинституциите. Другите реформи, които бяха обсъдени,
са да се увеличи работното време на служителите и да се
повиши пенсионната възраст от 63 на 65 години

ВСС повиши скандалния прокурор “с кънките”
Изборът на
председатели
на новите
специализирани
съдилища и
прокуратури даде
нов повод на БХК
да нарече съвета
безпринципен
Висшият съдебен съвет
(ВСС) продължава да предизвиква скандали в обществото, като този път повод
за това станаха изборите
на председатели на новите
специализирани съдилища
и прокуратури. С 15 гласа
“за”, един “против” и двама
въздържали се членовете на
съвета решиха спецпрокуратурата да бъде оглавена
от прокурора Светлозар
Костов, който вече две години не може да внесе обвинителния акт по делото
“Октопод”, а преди време беше и дисциплинарно
санкциониран. Причината
- непосредствено след края
на процеса срещу фигуриста Максим Стависки,
по чието дело Костов беше
прокурор, той беше заснет
на площадка за пързаляне
да размахва кънки с репликата “вързахме кънките на
Стависки”.
Пак компрометирани
личности

ВСС отложи и избора на
шеф за Апелативния специализиран наказателен съд,
като даде още една седмица
на единствения кандидат за
поста - Росен Русев, да преработи очевидно слабата си
концепция за работата на
новата структура. За Русев, който е председател на
Окръжния съд в Хасково,
също така има данни, че
е напускал страната със
служебния си автомобил и с
него е изминал 1700 км. Съ-

▶Светлозар Костов (вляво) бе избран за ръководител
на първоинстанционната специализирана прокуратура въпреки съмнителния му професионализъм. Борислав Сарафов (вдясно) ще оглави специализираната
апелативна прокуратура 
снимка емилия костадинова

дията отрича да е ползвал
служебния си автомобил за
лични цели.
Трима от членовете на
ВСС - Анелия Мингова,
шефът на Върховния касационен съд Лазар Груев и
главният прокурор Борис
Велчев, са отявлено срещу
избора на Русев за поста.
Главният прокурор заяви,
че е смутен от липсата му
на идеи за работата на специализирания съд. “Това не
е човекът, когото искам да
видя на тази позиция”, каза
Велчев.
Реакция

Решенията на ВСС за пореден път станаха причина
за остра реакция от страна
на Българския хелзинк-

ски комитет (БХК). “ВСС
взе поредното си - не-поправилата-а-по-”целесъобразност” - решение да
отложи избора на председател на апелативния
специализиран съд, за да
се подготвел кандидатът
по-добре. С други думи,
да му се даде възможност
да бъде избран, въпреки
че не е подготвен”, пише
в становище на организацията. Според тях ВСС
за пореден път е доказал
своята безпринципност
и е “счупен орган, който
ежеседмично сее разпад в
съдебната власт, като издига хора, които нямат нито
професионален капацитет,
нито личен интегритет да
са част от нея”. 

В броя четете още

Компании и
пазари ▶ 12-13

Weekend ▶ 22-23
Памет за паметниците

Краят на
традицията при
телекомуникациите

Печалбите на телекомите
от обичайните им услуги
се свиват, но войната за
новите сектори от пазара
едва сега започва

Ясно е, че
нищо не
ни е ясно,
затова да
погледнем
как се справят другите
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Първата част от Пакта
на Дянков е приета

Представители на бизнеса коментираха, че новите текстове
в Закона за устройството на държавния бюджет ще дадат
възможност за по-голяма предприемаческа инициатива
Част от Пакта за финансова
стабилност, който беше предложен в началото на годината
от финансовия министър Симеон Дянков, вече е приета.
Вчера депутатите одобриха
на второ четене промени в
Закона за устройството на
държавния бюджет. С тях се
фиксира дефицит до 2% от
брутния вътрешен продукт
(БВП) и ограничаване на преразпределителната роля на
държавата до 40%. За след
изборите остава втората част
от пакта, а именно - промените в конституцията. Идеята е
в основния закон да се запише, че преките данъци се определят с одобрението на 2/3
от народните представители.
Депутатите от управляващата партия са оптимисти, че
и тази идея ще бъде приета,
защото единственото искане
на ДПС например е било
дебатите по този въпрос да
бъдат след изборите.
В Закона за държавния бюджет се предвижда още и
нов начин за изчисляване на
бюджетното салдо, който е

по-близък до методологията
на Европейския съюз.
Продължаващите
спорове

Въпреки че дискусиите по
предложените от Дянков
промени се водят от началото на годината, по време
на обсъждането в пленарна
зала все още имаше противоречиви мнения. Според опозицията в тези действия няма
смисъл и логика, а промените
не са свързани с фискална
стабилност. Съпредседателят
на Синята коалиция Мартин
Димитров е привърженик на
направените промени. Той
подкрепя идеята още от самото начало, но според него
тези действия не са достатъчни. “Промените не решават
проблема с хроничния дефицит. Според тези разпоредби
ние може да имаме 10 последователни години с дефицит
2%”, обясни Димитров. Той
допълни, че с приетите текстове проблемът не се решава
докрай, но те са стъпка в
правилната посока.

Мнението на финансовия
министър е, че приетите промени са добри и чрез тях
се записват ясни правила за
предсказуема финансова политика. “Тези правила ще ни
предпазват от необмислени
ходове и ще гарантират условия за растеж и напредък”,
обясни Дянков.
Депутатът от ГЕРБ и зам.председател на комисията по
бюджет и финанси Димитър
Главчев коментира за в. “Пари”, че заложените параметри - 2 и 40% съответно за
дефицита и преразпределителната роля на държавата,
са решени след множество
дискусии. Те били компромисен вариант според искането
на различните партии, но в
същото време давали достатъчно гаранции. “Първоначалният вариант беше тези
проценти да са 3 и 37. Тези
2% обаче са буфер, защото
става въпрос за дефицита
на консолидирана основа.
Ако бяха останали 3%, лесно
можеше да се прехвърлят
Маахстрихтските критерии

от 3%”, обясни Главчев. Той
допълни, че ще се мисли
и за текст, в който да бъде
записано, че тези параметри
са свързани по някакъв начин
с икономическия цикъл, така
че да бъдат предотвратени
форсмажорни обстоятелства.
“Такава е и препоръката на
Българската народна банка”,
обясни Главчев.
Свобода за бизнеса

Според депутатите от управляващата партия тези промени ще гарантират стабилност
пред инвеститорите. Оказа
се, че и българският бизнес
ще бъде доволен. Главният
изпълнителен директор на
СИБАНК Петър Андронов
обясни, че като се записва, че
преразпределителната роля
на държавата може да е до
40% от БВП, бизнесът ще
има възможност за повече
предприемаческа инициатива.
А правото на избор?

Представители на опозицията изразиха съмнение, че чрез

тези промени се ограничава
правото на избор на гражданите, защото те насочват към
дясно ориентирано управление. Социологът Антоний
Гълъбов обаче обясни, че
това не е така. “Перспектива
за ляво правителство няма да
има най-малко за следващите
два управленски мандата. По
време на криза се търси дясно управление. Промените
ще имат положителен ефект

Чуждестранен
пример
Румъния
също променя
конституцията
▶ Северната ни съседка
Румъния също започва
процедура по ревизиране
и промени в конституцията.
▶ Те ще включват определяне на максимална
граница на бюджетния

от гледна точка на по-ефективното управление на публичните финанси”, обясни
още Гълъбов. Мнението му
обаче е, че чрез текстовете
на Закона за устройството
на държавния бюджет и решението за увеличаване на
минималната работна заплата, са противоречив сигнал
за избирателите, защото са
несъвместими.
Радослава Димитрова

дефицит от 3% от БВП, а
за държавния дълг 60% от
БВП.
▶ Промените са според
Маастрихтските критерии и са предложени от
президента на страната
Траян Бъсеску.
▶ Той вече внесе предложенията за промени в основния закон на страната.
▶ Според него това ще
накара правителствата
да подходят по-отговорно
към използването на парите, особено преди избори.
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Петър Андронов,
гл. изп. директор на СИБАНК

Промените ще се превърнат в универсална изтривалка
Дискусията вече е изчерпана. Промените в конституцията няма да минат през
пленарна зала. Приемането
на настоящите текстове и
влизането им от 1 януари
2012 г. е действие, лишено
от смисъл, след като няма
да влязат в сила заедно
с промените в конституцията. Това е абсолютно
безсмислена политика,
несвързана с реалната
икономическа обстановка в
страната.
Промените ще се превърнат в универсална

Фиксирането на
преразпределителната
роля на
държавата на
40% е добре
за бизнеса.
Частният бизнес
от край време
приветства
подобна стъпка.
Колкото помалко държава
има в частния
бизнес, толкова
по-голяма
възможност
има за
предприемаческа
инициатива

Приемането
на
настоящите
текстове е
едно действие,
лишено от
смисъл

Румен Овчаров,

депутат от Коалиция за България

изтривалка за всички
следващи правителства, за да може да се
оправдават защо се
проваля тази или онази
политика.

В текстовете има смисъл, но не решават проблема докрай
Промените не решават
проблема с хроничния
дефицит. Според тези
разпоредби ние може
да имаме 10 последователни години
с дефицит 2%. За
България бюджетният
дефицит е по-голям
проблем, отколкото за
други държави. Доверието много по-лесно
се разпада и трябва
много по-внимателно
да го управляваме.

За България
бюджетният
дефицит е поголям проблем,
отколкото за
други държави.
Доверието лесно
се разпада и
трябва много повнимателно да го
управляваме

В текстовете има смисъл, но те в никакъв
случай не решават
проблема докрай. Те

са стъпка в правилната посока. Дори и тя
има смисъл да бъде
извървяна.

Мартин Димитров,

съпредседател на Синята коалиция

Промените защитават националните интереси
Убеден съм, че тези
промени защитават
националните
интереси на
България. Те ни
представят и в една
по-добра светлина в
международен план,
защото страната ни
вече е записала ясни
правила за водене
на предсказуема,
ясна политика.
Тези правила
ни предпазват
от необмислени
ходове и гарантират
стабилни условия за
растеж.

Приетите
правила
ще предпазват
страната от
необмислени
ходове и
гарантират
стабилни
условия за
растеж

Симеон Дянков,

министър на финансите

Снимки емилия костадинова
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БНТ получи право на повече
приходи от реклама
Законови
промени дават
на обществените
медии варианти
за допълнителни
приходи
БНТ ще може да излъчва
повече реклама в праймтайма и ще предлага продуктово позициониране
в предаванията си. Това
предвиждат приетите на
първо четене промени в
Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). Според
новите текстове рекламното време на медията
се размества така, че в
часовете между 19 и 22
да може да се излъчват
до 12 минути реклама. В
момента медията може да
излъчва общо 5 минути
рекламни спотове в найгледаното телевизионно
време. Друга промяна
разрешава на БНТ и БНР
да предлагат продуктово
позициониране в своите
продукции. Сега от тази
опция се възползват успешно частните медии
и външните продукции.
Рекламният подход е забранен в новини и религиозни предавания и това
няма да бъде променяно.
Мотиви
за промените

Вносители на законопроекта са Таня Димитрова и
група народни представители от ГЕРБ. Според тях
промените ще “създадат
условия за допълнително
финансиране на Българската национална телевизия, която изпълнява
обществената си функция
при крайно ограничен финансов ресурс”. Според
тях така националната медия ще може да извърши
оптимизация на ресурсите
си и дори да инвестира
в нови технологии. “Така ще бъдат създадени
конкурентни и качествени продукти, каквито се
очакват от нея в процеса
на цифровизация”, се казва в мотивите към промените в ЗРТ. Според Атанас
Кацарчев, член на УС на
БНТ, законовите промени
ще подпомогнат финансите на медията, тъй като се
задълбочава влиянието на
рецесията и намалените
рекламни обеми. “В краткосрочен план обаче промените няма да се отразят
съществено. По този начин ще привлечем едва до
0.5% от рекламните обеми
на пазара, което е изключително малко”, допълни

Дефиниция
Продуктово
позициониране
▶ Участие на рекламен
продукт в сюжета на
предаване. Например
близък кадър върху
марка напитка, която
пият главните герои,
или споменаване на
конкретна фирма.
Самото рекламиране е
част от сюжетната
линия на предаването,
като между действието
се разясняват
предимствата на
въпросния продукт.

той. Бившият генерален
директор на БНТ Асен
Агов подкрепи промените
в качеството си на депутат
от Синята коалиция. Той
отбеляза, че в държавната
телевизия има сериозна
реформа, наблюдава се
повишаване на качеството
на програмата, но бюджетът не е достатъчен.
Финансови
показатели

Държавният бюджет предвижда субсидия за 2011 г.
за БНТ в размер на 60 млн.
лв., а за БНР - 49 млн. лв.
Според вносителите на законопроекта собствените
приходи на БНТ от реклама представляват под 10%
от разходите. Финансовите
резултати на телевизията
също говорят за нестабилното й състояние. Според
отчета за дейността на медията за периода 1 август
2010 до 31 януари 2011 г.
има отчетен ръст в рекламните приходи спрямо 2009
г. Въпреки това БНТ приключва 2010 г. с дългове в
размер на 5 млн. лв., и то
благодарение на намесата на Министерството на
финансите, което отпуска
допълнително финансиране в размер на 11 млн.
лв. през декември 2010 г.
По този начин успяват да
се покрият част от задълженията, които са основно
към БТК за използване на
преносната мрежа. Вносителите на законопроекта
прогнозират БНТ да привлече приходи от 10 до

▶БНТ приключва 2010 г. с дългове в размер на 5 млн. лв., и то благодарение на намесата на Министерството
на финансите, което отпуска допълнително финансиране в размер на 11 млн. лв. през декември 2010 г.
Снимка ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

16 млн. лв. вследствие на
новите разпоредби.
Реакции

Асоциацията на българските радио- и телевизионни
оператори (АБРО) все още
не е излязла с официална
позиция по въпроса и отказаха коментар за момента.
Очаква се до няколко дни
мнението им да бъде оповестено, като най-вероятно
АБРО ще се обяви против
облекчаването на рекламната политика. От години
се коментира, че обществените медии не бива като
цяло да имат приходи от
реклама заради държавната
им субсидия.
Ивана Петрова

Атанас Кацарчев,
член на УС на БНТ

В краткосрочен
план промените
няма да се
отразят съществено.
По този начин ще
привлечем едва до
0.5% от рекламните
обеми на пазара,
което е изключително
малко. Цените за
реклама се определят
чрез рейтинга на
предаването. След като
не заемаме водещите
позиции в този
компонент, заставаме
в неравностойно
положение. Приетият
закон е много малка
стъпка за подобряване
на състоянието на
медията
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Нови бланки за болничните
влизат в сила от днес

Болничните ще се
връщат от НОИ, ако
не са придружени
със задължителната
декларация от
осигурителя
От днес влизат в сила
променените бланки за
болнични листове, които
трябва да бъдат придружени от декларация (Приложение 15) от осигурителя
или самоосигуряващия се,
доказваща правото на парично обезщетение. Досега
данните на осигурителя
се вписваха на гърба на
болничния лист. Декларацията задължително трябва
да се прилага към всеки
представен след 30.06.2011
г. в Националния осигурителен институт болничен
лист - независимо дали е
първичен или за продължение на болничните, кога
е издаден и за кой период
се отнася.
Декларацията се прилага и в случаите, когато се
представя болничен лист,
който преди това е бил върнат за корекция. За лицата,
които се осигуряват по повече от едно правоотношение, към болничния лист се

прилагат отделни декларации за всяко от тях.
Подобрен контрол

Измененията се налагат поради промени в законодателството, най-вече в Наредбата
за медицинската експертиза, както и въвеждането на
личен идентификационен
номер на лекарите, обясняват от осигурителния
институт. Информацията е
структурирана по-прегледно
и опростено, което улеснява
обработката й.
Промените засилват и контрола срещу злоупотреби
с осигурителната система,
чрез въвеждане на допълнителна информация дали
осигурителните права на
болния са прекратени и дали
обезщетението се обжалва.
Новият болничен лист е и
по-добре пригоден за електронното обработване на
данните, което се предвижда
да бъде въведено в бъдеще.
Сегашните изменения не

Над
40 млн. лв. е
спестил НОИ
от началото
на годината
Разходите на Националния
осигурителен институт за
обезщетения за болест от
началото на годината до
май възлизат на 114 млн.
лв., което е с 40 млн. лв.
по-малко спрямо първите
пет месеца на миналата
година. Още през 2010 г.
НОИ отчете 20% спад в
болничните, след като в
средата на годината бяха
въведени промени, според които работодателите
вече трябва да плащат не
два, а три дни от отпуските
по болест. Това се случи,
след като само за първото тримесечие на 2010 г.
осигурителният институт
отчете скок в разходите за

обезщетения със 17 млн.
лв. и увеличение на болните със 160 хил. души.
До юли 2010 г. фирмите
плащаха само за първия
болничен ден, за който
обезщетяваха служителите на 100% от дневното
възнаграждение. След това НОИ поемаше 80% от
осигурителния доход. След
промените работодателят
изплаща 70% от заплатата
за първите три дни. Това
трябваше да е временна
мярка до края на годината,
но беше продължена и за
2011 г. За първите пет месеца на тази година НОИ са
спестили и около 1 млн. от
помощи за безработни.

▶Болните служители и работодателите им ще си спестят висенето по гишета,
когато бъдат въведени електронните болнични листове

предвиждат промяна в реда
за издаването на болничните
листове и предоставянето
им в НОИ.
Светлото
електронно бъдеще

Промяната на бланката е
първата стъпка за осъществяване на решението на
правителството от началото на февруари болничните

листове да станат изцяло
електронни.
За да се осъществи тази
идея, трябва да бъде изградена единна информационна
система, която да се ползва
от органите на медицинската
експертиза, осигурителите и
НОИ. Освен че ще спестява
време на болните и работодателите им, електронната
система ще прави невъзмож-

ни измамите с болнични. От
НСИ обаче не се ангажираха
с прогноза кога ще започне да действа електронната система за предаване на
болнични.
Нови професии

От днес влизат в сила и допълнения в Националната
класификация на професиите и длъжностите. По

СНИМКА МАРИНА АНГЕЛОВА

предложения от прилагащи
класификацията организации са включени 10 нови длъжности, сред които
изпълнителен продуцент,
спортен мениджър, данъчен
консултант и обслужващ кулинарен щанд. Длъжностите
с променени наименования
са 28, а 5 са длъжностите с
променени кодове.
Филип Буров
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Време е за колелото
Придвижването с велосипед в
София вече е малко по-възможно
в сравнение с близкото минало.
И макар че велоалеите все още са
малко, плановете са амбициозни и
подобрението е видимо
100 км велоалеи до края на
2013 г. Кой ли не е чувал това
обещание на столичния кмет
Йорданка Фандъкова и главния архитект Петър Диков.
За едни числото звучи впечатляващо, за други съвсем
не е - истината е, че България
е на светлинни години от лидерите в Западна Европа по
този показател като например
Холандия с нейните 17 хил.
км веломрежа. Но въпреки това трябва да признаем,
че Столичната община за
няколко години направи голяма крачка - от първите комични опити за "велоалеи",
нарисувани с криволичеща
жълта боя по тротоарите, до
факта, че велоалеите вече
присъстват в някои устройствени планове на София.
Разбира се, работата върви
бавно, средствата не достигат, мисленето се променя
трудно. Но придвижването с
велосипед в столицата вече е
с двадесетина километра поблизо до възможното.
Какво е
направено досега

След издънките с жълтата
боя, от които главният архитект на София Петър Диков се
разграничава и дори веднъж
нарече "порнография", днес
общината има съвсем друга
визия - да изгражда качествени инфраструктурни съоръжения. За три години са
построени около 17 км велоалеи, а за още един проект до
седмици ще бъде
избран изпълнител. Няколко други проекти чакат
ред.
И макар че едва
ли заветните
сто километра ще
бъдат
достигнати до
2013а, хубавата
новина
е, че за
велосипедната мрежа вече се мисли в
перспектива.
На идейно
ниво тя е
предвидена като
алтернати-

вен транспорт в общия устройствен план на града, а с
по-голяма конкретика маршрутите са заложени и в някои
подробни устройствени планове на столичните райони.
В общинското предприятие
"Софпроект" усилено се работи поне по четири конкретни проекта, някои от които
са за цели квартали - като
"Люлин" например.

1% 255 1.5
▶приблизително от хората
в София карат колело

▶км велоалеи до 2030 г.
предвижда Столичната
община

▶млн. лв. струват
чисто новите близо 8 км
велоалеи в столичния кв.
"Младост"

Промяна в мисленето

"С чиста съвест казвам, че в
общината вече срещаме не
само разбиране, но наистина има хора, които работят
усърдно велоалеите да станат факт", казва Радостина Петрова от сдружение
"Велоеволюция". По думите
й има сериозен напредък в
нагласите и на общината, и
на самите потребители. То
идва от повишената информираност за този модерен,
лесен и екологичен начин за
придвижване. От друга страна пък влияние оказва и все
по-тесният досег на общината с европейски партньори и
институции.
"Започнаха да си дават
сметка, че веломрежата не
е глезотия, а необходимост и
дори малко ги е срам, че няма
какво да покажем и да презентираме в чужбина. Европа
очаква от нас да работим
за модерен транспорт", казва Радостина Петрова. Още
повече че той носи толкова
много предимства - бърз,
здравословен и екологичен
начин за придвижване,
който не причинява задръствания, не отделя
вредни емисии и не ни
струва почти нищо.
Пропуски

Все още обаче
маниерът да се
работи на парче
е тук. Затова и
към момента
още липсват
дългите трасета. Причините
са в ограничените финанси,
липсата на опит,
а понякога са и
съвсем обективни - например има редица
големи кръстовища, които
е изключ и -

снимка боби тошев

телно трудно да бъдат адаптирани за преминаване с велосипед. Такъв пример е надлез
"Надежда" - препъникамък
за проектирането на иначе
удобната и бърза веловръзка
между квартала и центъра на
София.
От "Велоеволюция"
призна-

ват и че понякога се работи през пръсти. "Най-лесно
велоалеи се правят, когато
текат реконструкции на улици и булеварди. Много пъти
сме говорили с общината
това да се взима предвид. И
все пак има случаи, когато
просто не се случва - без
обективна причина, просто
има, да речем, лоша комуникация", разказва Радостина
Петрова.
Малките неща

Проблем за велосипедистите
остава и допълнителната инфраструктура. Масово по
готовите вече
алеи липсват
адекватна
маркировка,
информационни табели,
пътни знаци.
Това затруднява както тях,
така и пешеходците, които често

дори не забелязват, че вървят
по велоалея. Отделен е проблемът с ниската обществена
култура и безочливите шофьори, които паркират върху
велоалеите и ги съсипват.
В момента като паркинг се
ползва и чисто новата алея
в "Младост", затова и общината предвижда да постави
ограничителни колчета.
Общината има смели бъдещи идеи за велосипеди под
наем, каквито сме виждали в
Лондон и други европейски
столици, но към момента
велосипедистите биха се радвали повече на някои мерки за сигурност - например
охранителни камери около
стойките за велосипеди. С
развитието на инфраструктурата обаче ще се повишава
и културата на хората. Посоката е правилна и може би
след няколко години София
ще бъде по-чист, по-спокоен
и лесен за придвижване град.
Пожелаваме си го.
Ани Коджаиванова
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Къде да караме
Завършени велоалеи
София

•От Руски паметник по протежение
на бул. "Цар Борис III" - 5 км
•От НДК по бул. "Евлоги Георгиев"
до парк "Заимов" - 2.7 км

Бургас

•4 велоалеи в централните части на града с обща дължина 5 км
•2 велоалеи по Приморския парк - 2.85 км

На финалната права
София

•От жк "Младост 4"
до метростанция "Младост 1"
на бул. "Андрей Сахаров" - 7.8 км
•По бул. "Ломско шосе" - 2 км
•Бул. "Гоце Делчев" - 4 км - връзка между
Южния парк и велоалеята по
бул. "Цар Борис III" - (обществената
поръчка приключва в понеделник)

На ниво проект
София

•Проект от стадион "Юнак"
до метростанция "Интерпред"
•Проект от кв. "Люлин" до бул. "Христо
Ботев" по "Тодор Александров"
•Веломрежа в кв. "Люлин"
Бургас

•17 км градска мрежа

Приоритетите са върху
довеждащите алеи - тези,
които водят към станциите на
метрото. Целта е да се разтовари
движението в столицата и да има
интеграция между различните
видове транспорт
Ангел Янев,
проектант в "Софпроект"

Блиц Михаела Райкова от сдружение "Велоеволюция"

Все повече и повече хора
избират велосипеда
Трябва да се обръща
повече внимание
на детайлите
по велоалеите повече маркировка,
указателни табели,
мерки за безопасност
▶Михаела, може ли
човек спокойно да се
придвижва на велосипед
в София?

- Зависи с каква цел.
Карането за отдих в парка
е донякъде възможно. Все
още липсват такива алеи.
Мнозина си мислят, че няма нужда. Истината е, че в
парковете има много хора,
семейства с деца. А хората на колело се движат
бързо. Не е приятно нито
за едните, нито за другите
да си пресичат пътя. Що
се отнася за велосипеда
като транспорт - за работа
например, хубавото е, че
вече общината започна
да мисли по-мащабно и
да гледа на велоалеите като част от транспортните
схеми. В програмата на
Столичната община има
предвидени и скоростни
отсечки, които свързват
кварталите с центъра, но
това са доста сложни проекти и те все още не са
факт.
Най-много се работи по
т. нар. довеждащи алеи
- до спирки на метрото,
които целят да разтоварят
градския транспорт. Това
вече е факт в "Младост".
▶По ваши наблюдения
как върви работата с
изграждането на алеи?

- Те вече са залегнали в
някои устройствени планове на София, макар и
да не са задължителен
елемент, но главният архитект е отворен към идеята, за което се радваме.
Проблемът е, че работата
върви бавно и все още не
се виждат резултатите.

Хората не усещат промяната като цяло. Това
обаче ще се промени с
времето.
▶Къде има най-много
нужди от велоалеи?

- На това би могло да
се отговори с изследване.
В европейските столици
правят доста сериозни
проучвания на градското
движение, които позволяват да се види колко хора
във всеки район на града
ползват транспорт, какви
видове, колко често и т. н.
Така може да се разбере
колко хора ползват велосипеден транспорт, колко
други са склонни да го
ползват, ако има подходящата инфраструктура,
и така вече да се приоритизира изграждането на
алеите. Но в София такова
цялостно проучване не е
правено.
▶Колко хора в София

Колко струва
И кой плаща
за алеите
▶ Велоалеите съвсем не
са евтини съоръжения според спецификата на
терена, обема работа,
настилките и допълнителната инфраструктура цената на километър може и да надхвърли 500 хил. лв.
▶ От няколко години насам Столичната
община отделя средства от бюджета си и с
общински пари са изградени около 10 км отсечки, като например тази
от бул. "Мадрид" до НДК
струва около 1.2 млн.
лв., а по бул. "Цар Борис
▶"Жълтият период" на велоалеите отпреди няколко години, когато бяха очертани с боя по централните улици. Пешеходците сякаш не ги виждат, а и велосипедистите не ги броят за истински алеи. От общината днес казват, че са се
поучили и не мислят да повтарят грешките си
снимка емилия костадинова

- Признавам, че има
хора, които работят много,
за да станат факт алеите.
Като цяло има промяна в
мисленето в положителна

посока - започват да се
о съзнават ползите от
велосипедния транспорт.
В с е о щ е о б ач е и м а
трудности в по-мащабното
планиране-не п р о с т о
отделни алеи, а мрежа
от такива. Има пропуски,
но като цяло нещата се
развиват.
Има нужда да се обръща и повече внимание на
детайлите - повече маркировка, указателни табели
и т. н. Трябва да се помисли и за сигурността, и за
мерки срещу тези, които
паркират върху велоалеите. Не е само това, че ни
пречат. Автомобилите са
твърде тежки и може да
нацепят настилките, защото те не са създадени
за такава тежест. Ние сме
на мнение, че много би
помогнало, ако в общината се назначи постоянен
отговорник за велодвижението. Засега обаче явно
няма такава възможност.

III" - около 1 млн. лв.
▶ През 2010 г. обаче се
оказа, че в бюджета
няма средства за велоалеите в "Младост". Така
вече готовите 8 км в
квартала бяха финансирани от столичния
приватизационен фонд.
Договорът е на стойност малко над 1.5 млн.
лв.
▶ Тази година средства
от бюджета на столицата са предвидени за
алеята по протежение
на бул. "Гоце Делчев",
както и за свързващата алея между метростанциите на стадион
"Юнак" и "Интерпред".
▶ В дългосрочен план
обаче за изграждането

на цялостната градска мрежа общината
ще търси финансиране
с европейски средства
по оперативните програми.
▶ Такива възможности
дава например "Регионално развитие". С
проект за интегриран
градски транспорт по
нея вече се изграждат
алеи в Бургас - готови са
малко под 4 км, а до края
на 2013 г. в морския град
трябва да има над 20
км, които ще струват
общо около 3.7 млн. лв.
Отделно общината е
инвестирала и около 650
хил. лв. собствени средства в още 4 км велоалеи.

карат колело?

- Много е трудно да се
каже, но може би става дума за около 1% от
жителите. Трябва да отбележим обаче, че броят
им осезаемо расте всяка
година и се разнообразява профилът им. Вече
има всякакви хора - от
възрастните господа до
млади момичета, които
отиват на работа или в
университета с градски
велосипеди, по рокли, по
чехли. Колело в София
вече не карат само приключенски настроени младежи. И колкото повече
инфраструктура се прави,
толкова повече хора се
качват на колело.
▶Работите ли добре с
общината?
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Полша поема председателството на ЕС
Бившата
социалистическа
държава има
амбицията
да възроди
евроентусиазма
и да подкрепи
приемането на нови
членове
Полша поема шестмесечното ротационно председателство на Европейския
съюз от днес. За своето
първо председателство
след присъединяването
си към съюза през 2004
г. Варшава обяви амбициозни планове, които включват активната
“промоция” на обединена
Европа. Сред обявените
намерения на Полша е да
остави вратите отворени
за нови членове на блока
и да натиска за бюджетни
промени, които ще стимулират икономическия
растеж.
Евровъзраждане

Полските управници се
надяват да върнат ентусиазма за изграждане на
обединена Европа в съюз,
който се опитва да взема спешни решения по
въпроси като спасяването на страни, затънали в
дългове, и преодоляване

на напрежението между страни членки заради
прилива на бежанци от
Северна Африка. “Основите на Европа са застрашени, необходими са нови
лидери. Полското председателство ще възроди
вярата в необходимостта
от съществуването на европейските институции”,
заяви неотдавна полският
премиер Доналд Туск.
Полша е една от страните,
където евроскептицизмът
не е популярен, а подкрепата за членството в
ЕС е солидна - над 80%.
“Европа очаква нов мощен импулс от полското
председателство”, заяви
и бившият полски премиер, а сега председател на
Европейския парламент
Йежи Бузек.
Мечти и реалност

Смелите планове на
Полша обаче може да се
окажат прекалено амбициозни за реалните
правомощия на председателството, отбелязват
международните агенции. Основните задачи
на страната включват
определянето на приоритетите при дебати по
политиката в различни
области и гладкото протичане на стотици срещи
и заседания.

Полша
се надява
ЕС да подпише
споразумение за
асоцииране на
Украйна

Полските лидери може
да бъдат отклонени от амбициите си във връзка с
председателството на ЕС
и от парламентарните избори през есента. Центристката партия на Туск
- “Гражданска платформа”,
има всички шансове да
остане на власт, но кампанията със сигурност ще
отклони голяма част от
вниманието й.
По време на председателството, което Полша поема от Унгария, се
очаква Хърватия да подпише споразумение за присъединяване към ЕС. Освен
това Полша се надява ЕС
да подпише споразумение
за асоцииране с Украйна,
което ще позволи да се
разшири икономическото сътрудничество като
компонент от по-широката
програма за развитие на

▶ Полското председателство ще възроди вярата в необходимостта от съществуването на европейските институции, заяви полският премиер Доналд Туск
(вдясно)

демокрацията по източните граници на ЕС.
“Зелени”
притеснения

Еколозите се притесняват, че
Полша, която силно зависи
от богатите си находища на

каменни въглища, няма да
действа достатъчно активно
по “зеления дневен ред”.
Те вече дори активизираха лобистките си действия
във Варшава. Активисти
на “Грийнпийс” призоваха полският премиер да

подкрепи различни каузи,
свързани с околната среда. Полша е единствената
страна в ЕС, която е против
поемането на дългосрочни
ангажименти от страна на
ЕС за намаляване на въглеродните емисии. 

Бундестагът одобри поетапното затваряне на
всичките ядрени централи в Германия до 2022 г.

снимки bloomberg

Долната камара на германския парламент (Бундестага) одобри пакет от
закони, които ще доведат
до поетапното затваряне на
всички ядрени централи в
Германия до края на 2022 г.
Депутатите одобриха спирането на 8 от по-старите
германски реактори, които
са извън мрежата от март,
и поетапното затваряне на
оставащите девет до края
на 2020 г. На 8 юли пакетът
закони се очаква да бъде
приет и от горната камара
на германския парламент
(Бундесрата).
Най-голямата икономика
в Европа да удвои дела на
енергията, произвеждана
от вода, вятър, слънце и
биогаз, до най-малко 35%.
До тази година на ядрената
енергия се падаше малко
под една четвърт от енергоснабдяването в Германия.
След ядрената катастрофа
във Фукушима канцлерът
Ангела Меркел промени на
180 градуса позицията си.
Първоначално тя беше твърдо “за” ядрената енергетика
и “против” затварянето на
АЕЦ.
Въпреки че Зелените
са доволни от решението
на германския парламент,
германският бизнес е
скептично настроен. Според
него затварянето на АЕЦ в
Германия може да доведе до
проблеми в електроснабдяването следващите години и
дори до режим на тока.
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Компании
и пазари

631.4

▶ хил. лв. от оборота на извънрегулирания пазар на
борсата донесе сделка за 82 000 акции от “Слънце Стара
Загора-Табак” АД

“Адвал” построи третия по
дължина тунел в Германия
Това е и най-дългият
жп тунел от нова
високоскоростна
отсечка на Deutsche
Bahn
Българската компания
“Адвал” АД и германската Ed. Zublin AG откриха
“Блессберг” - третия по
дължина тунел в Германия
след Landruckentunnel и
Munderer. Това е и найдългият прокопан тунел за
специализираната в тази
дейност “Адвал”, която е и
изпълнител на голяма част
от тунелното строителство
при разширението на софийското метро.
Най-най

С дължина от 8314 метра новооткритият тунел
“Блессберг” е най-дългият
от общо 22-та железопътни
тунела от новата високоскоростна отсечка на германските железници (Deutsche
Bahn) между градовете
Ебенсфелд и Ерфурт. Той
е и най-дългият и от общо
27-те тунела на 500-километровата експресна линия
между Мюнхен и Берлин,
която се очаква да бъде
завършена през 2017 г. Раз-

ходите по изграждането на
съоръжението възлизат на
около 200 млн. EUR.
Неразделна част от общия
проект - тунел “Блессберг”,
беше и прокопаването на
тунел “Голдберг”. Той е с
дължина 1120 м и беше прокопан от декември 2008 до
август 2009 г. Общото количество земна маса, изкопана
от двата тунела, е повече от
1.150 куб. м. За укрепването
им бяха използвани около
120 000 кв. м шприцбетон,
съобщиха от компанията.
Германският опит

“Адвал” АД е специализирано основно в тунелно
строителство и укрепващи
конструкции. Дружеството работи от 90-те години
на миналия век в Германия - самостоятелно и като
партньор. По същите схеми
работи и в Испания, Гърция
и в България. За по-малко
от 20 години “Адвал” АД е
построило над 50 км метро,
магистрални, железопътни

▶ Тунелът “Блессберг” е дълъг 8314 метра

и хидротехнически тунели.
Дружеството е първото в
България, което строи тунели по Новоавстрийския тунелен метод. При него земните маси чрез подходящи
крепежни средства стават от
натоварваща съоръжението
среда в носещ елемент.
Най-широкият
европейски тунел

От 2008 г. компанията е и

основен изпълнител в строителството на метрото в София. Само за тази година ще
изгради над 2 км тунели.
“Адвал” е част от групата на
“Евро алианс инженеринг”
заедно със “Стройинжект”.
Двете компании скоро приключиха прокопаването на
най-широкия тунел в Европа, който е част от софийското метро. Съоръжението е с
дължина 108 м и сечение 258

кв. м. То е осмата метростанция - при ЦУМ. Тя е част от
втория диаметър на метрото
между жк “Надежда” и бул.
“Черни връх”. Метростанцията е под археологическите
находки и слиза на 22 м под
земята. Съоръжението струва около 30 млн. лв. Още 16
млн. лв. ще бъдат осигурени по Оперативна програма
“Регионално развитие” за
изграждането на античен

комплекс с експозиция на
находките.
Изграждането на метрото
между жк “Надежда” и бул.
“Черни връх” се финансира
по Оперативна програма
“Транспорт”. Стойността
е 185 млн. EUR. Вече са
извършени 66% от строителните работи. Проектът
трябва да е готов през есента на 2012 г.
Красимира Янева
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Краят на традицията при
телекомуникациите
Печалбите на телекомите
от обичайните им услуги се
свиват, но войната за новите
сектори от пазара едва сега
започва
Телекомуникационните
оператори са изправени
пред една неизбежна реалност - традиционните
им източници на приходи
изчезват и никога вече
няма да са толкова доходоносни, колкото в миналото. Става въпрос за
преноса на гласови данни
през фиксирани и мобилни мрежи - основното
перо в приходите на всеки телеком до момента.
През последната година
обаче два от трите основни телекомуникационни
оператора у нас - “МобилТел” и “Глобул” - отчитат спад на приходите
си от преноса на гласови
данни. Третият голям телеком “Виваком” от своя
страна отбеляза ръст на
мобилните си абонати,
но спад при фиксирана
телефония.
Това сочат данните от
Проекта за годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията
за състоянието на българския телекомуникационен
пазар. По този проект
свое становище е дала и
Комисията за защита на
конкуренцията, в което се
отчита, че през миналата година конкурентната
среда на този пазар значително се е подобрила.
Подобрение на
конкуренцията

За пръв път в доклада на
КРС от 2010 г. фокусът
е изместен от вида на
мрежите, съществуващи
на пазара, към вида на
предоставяните през тях
услуги. Информацията за
структурата на пазара на
електронни съобщения,
предоставяна в проекта
за доклад, се различава
от предходните години,
като новите сегменти на
пазара обхващат 6 основни групи електронни съобщителни услуги.
Приходите от достъп при
предоставяне на пакетни
услуги например са обособени в отделен пазарен
сегмент, който съставлява
3.2% от обема на пазара,
докато през предходните
години конвергентните са
били част от съответните
сегменти по услуги.
Според мнението на
КЗК положително влияние върху конкуренцията
и потребителите оказват

няколко събития през миналата година, сред които
налагането на ценови ограничения за ползването
на каналната мрежа на
БТК, финализирането на
правилата за преносимост
на номерата, намаляването на цените за разговори
с мрежи, различни от тази
на потребителя, и др.
Пазарни дялове

Приходите от традиционните услуги на операторите обаче спадат.
“МобилТел” за 2010 г.
губи 1.6% от пазарния си
дял при мобилните гласови телефонни услуги на
база приходи, а “Глобул”
- 1.1%. “Тенденцията за
спад в приходите от гласови услуги не е феномен, характерен само за
България, а се наблюдава
в целия свят”, казват за
в. “Пари” от “Глобул”.
Единствено “Виваком”
успява да увеличи пазарния си дял с 2% на
база абонати и 2.7% на
база приходи. Това може да бъде отдадено на
по-късното навлизане на
компанията на този пазар. “Компанията отчита
17% ръст в приходите от
мобилни услуги за първото тримесечие на 2011
г. спрямо същия период
на 2010 г.”, заявяват от
“Виваком”.
“Пазарният дял на мобилните оператори измерва и карти, които не
се използват активно от
п от р е б и т е л и т е , ко е то
изкривява статистиката”, предупреждава Красен Йотов, анализатор
в Industry Watch. “Само
телекомите знаят каква
част от клиентите им са
активни”, допълва той.
Интернет
доставчици

По данни на КРС през 2010
г. броят на интернет доставчиците се е увеличил с
11%, достигайки 592 предприятия. Преди седмица
изпълнителният директор
на “Виваком” Бернар Москени каза, че по негови
данни броят на интернет
доставчиците надхвърля
1000, като около 40% от
тях работят в сивия сектор.
“Трудно е да се установи
точният брой на интернет
доставчиците, тъй като в
по-малките населени места

буквално всеки квартал има
различен доставчик”, твърди и Красен Йотов. Броят
на потребителите на интернет също се е увеличил
с 14% и в момента в глобалната мрежа сърфират 1.135
млн. българи. През миналата година найголям е делът
на абонатите на LAN
достъп
(41.55%),
следвани
от абонатите на ADSL
(24.52%) и
абонатите
на мобилен достъп
до интернет
(18.5%).
Интернет през
телефона

Може би най-силното
оръжие на телекомите ще
е мобилният достъп до
интернет. Там съревнованието между първите три
се нажежава практически
ежедневно, а споровете за
това чия мрежа за пренос
на данни е най-добра се
ожесточават непрекъснато. Според КРС активните
абонати на трите мобилни
оператора, които ползват
пакети за достъп до интернет през 3G мрежа,
са 265 хил. души, 120%
ръст спрямо предходната
година.
Приходите от мобилен интернет започват
да стават все по-важен
фактор за “Виваком” и в
момента генерират около
20% от постъпленията от
мобилни услуги в компанията при под 15% преди
година. “Част от стратегията на оператора включва предлагането на още
по-достъпни крайни устройства, като пример за
това е текущата кампания
за промоциране на смартфони на цени, започващи
от 1 лев на месец”, казват
от “Глобул”.
Според Красен Йотов
въпреки влиянието на
кризата през миналата и
тази година развитието
на мобилния достъп до
интернет изглежда незасегнато. Именно това се
очерта да бъде основното
бойно поле във войната за
надмощие на мобилния
пазар.
Пламен Димитров

1.6% 2%
▶ е спадът на пазарния дял на “МобилТел” през
миналата година

Тенденцията на спад в
приходите от гласови
услуги не е феномен, характерен
само за България, а се
наблюдава в целия свят
“Глобул”

Отчитаме 17% ръст в
приходите от мобилни
услуги за първото тримесечие
на 2011 спрямо същия период
на 2010 г.
“Виваком”

Комбинираните услуги тип
Triple Play и Quadruple Play са
световна тенденция и заемат
важно място в стратегията за
развитие на всички големи
оператори
“МобилТел”

▶ ръст на пазарния дял е
през миналата година

На интерн
по-малко
Ако погледнем структурата на пазара в
други страни, тенденцията на увеличаване
на дела при мобилните
услуги на “Виваком”
ще продължи, но не с
много бързи темпове.
Опитът показва, че
първият оператор на
пазара задържа голям
дял, обикновено около
една трета. Промяната
в пазарните дялове
обаче зависи от други
фактори, като евентуалното включване
в пазара на четвърти
телеком и др. Преместването на потребители поради преносимостта би трябвало да
продължи.
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Пакетните услуги са
бъдещето за телекомите
През миналата
година абонатите в
този сегмент са се
увеличи двойно
Бъдещият бизнес модел
за телекомуникационните
оператори са пакетните
услуги. Според Красен
Йотов от Industry Watch
стратегията на големите
оператори ще се върти
около тях. Трите най-големи телекома у нас са
наясно с тази тенденция
и от месеци обогатяват
арсенала си от предложения. “Комбинираните
услуги тип Triple Play и

Quadruple Play са световна
тенденция и заемат важно място в стратегията за
развитие на всички големи
оператори”, казват от “МТел”. “Пакетното предлагане на няколко услуги
- фиксирана телефония,
мобилна телефония, интернет и телевизия, дава
възможност на клиентите
да получат повече услуги
от един оператор на по-атрактивна цена”, допълват
от оператора с най-много
абонати у нас.
Основната стратегия, на която залага “Виваком”,
е да предоста-

вя максимално количество услуги за съответния
абонамент, неограничен
достъп до интернет във
всичките си пакети, които
включват тази услуга и
пълна свобода на избор на
потребителя. Компанията
нееднократно заяви желанието си да се отърси от
образа на “бившия държавен телеком”. По данни от
проектодоклада на КРС
броят на абонатите на пакетни услуги през 2010 г.
е бил над 639 хил. души.
Това е два пъти повече,
отколкото през 2009 г., и
седем пъти повече, отколкото през 2008 г.

18.5%

▶от интернет
потребителите
сърфират през
мобилна мрежа

161

▶хил. души са се
възползвали от
възможността за пренос
на номера към май 2011 г.

Пренесени
номера

отчетен от “Виваком”

1.1%

икономист и анализатор в
Industry Watch

Големият
ръст при
мобилния
интернет е
свързан с
покупката на
смартфони

души.
▶ Това представлява
тройно увеличение на
броя на пренесените
номера след
въвеждането на
преносимостта
на “едно гише”.
Конкурентната
ситуация става все потежка и на пазара за
доставка на достъп до
интернет.

▶ по-малък пазарен дял е имал “Глобул” през 2010 г.

нет пазара трябва да има
оператори
Красен Йотов,

▶ Преразпределението
на пазарни дялове от
по-големите играчи
към най-малкия
свидетелства за
подобряването на
конкурентната среда
в сектора, казват от
КЗК.
▶ Това подобрение се

дължи на олекотените
условия за услугата
“преносимост на
номерата”, допълват
от антимонополната
комисия.
▶ Преди дни от
Комисията за
регулиране на
съобщенията
съобщиха, че от тази
услуга към май т.г. са се
възползвали над 161 хил.

На пазара на
интернет е трудно да
се установи точният
брой на интернет доставчиците, тъй като
в по-малките населени места буквално
всеки квартал има
различен доставчик.
Очакваме сегашните
участници на пазара
да увеличат дела си и
да има известно окрупняване на пазара
не само в София, но и
в по-големите областни градове. Пазарът в
момента определено
не е в равновесно
положение, на него
трябва да има помалко оператори.
Има голям ръст и при

мобилния интернет,
но трябва да се има
предвид, че той е
свързан с покупката
на смартфони.
Със сигурност
стратегията на
големите оператори
ще се върти около пакетните услуги. Това
си личи от големия
брой придобивания
на малки компании
от страна на големите. В София дори помалките доставчици
започват да предлагат
пакетно телевизия
заедно с интернет
достъпа. Това ще е
бизнес моделът на
бъдещето.

“Инвестор.БГ” e купил Imoti.net
и “Аз Медиа” за 910 хил. лв.
По сделките е
платено в брой и чрез
акции от капитала
на публичното
дружество
Близо 1 млн. лв. са коствали на “Инвестор.БГ”
сделките по придобиването
на сайта Imoti.net и “Аз
Медиа” ЕООД. Това стана
ясно от съобщение на публичната компания. Общата
цена на двете покупки е 910
хил. лв. “Плащанията към
продавачите са извършени
чрез пари в брой, както и
чрез прехвърляне на акции
от капитала на “Инвестор.
БГ”, се казва в съобщението.
Договорка

До решението за обявяване

на цената се е стигнало
след тристранни разговори между Imoti.net, “Аз
Медиа” ЕООД и Инвестор.
БГ АД.
“Вярваме, че цената, която сме платили, отразява справедливата пазарна
стойност. Сигурни сме, че
с новите покупки ще увеличим синергията в нашия
портфейл от сайтове, се
казва в официалното съобщение на изпълнителния
директор на “Инвестор.БГ”
АД Стюарт Тил. Очаква
се тези две сделки да спомогнат за увеличаването на
приходите на “Инвестор” с
12% на годишна база. След
двете покупки сайтовете на
“Инвестор.БГ” АД вече достигат до 55% от интернет
аудиторията в България,
твърдят от компанията.

Капитал

Похарчените от компанията средства по придобиванията се равняват
на почти 1/3 от привлечените в дружеството в
резултат от увеличение
на капитала. В края на
март в “Инвестор.БГ” АД
приключи подписката за
увеличение на капитала,
в която бяха записани
над 99% от предложените акции, а по сметките
на дружеството влязоха
2.97 млн. лв. Тогава беше обявено, че привлеченият ресурс ще бъде
използван за придобиването на нови сайтове и за
изкупуване на соствени
акции, които да бъдат използвани като разменен
механизъм за плащане
при сделките. 
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Efacec откри 4-мегаватов
фотоволтаичен парк до Ямбол
Португалската
компания планира и
нови инвестиции,
най-вероятно ще
се насочи към
екологични проекти
Нови 4 мВт мощности вече
са включени към електрическата мрежа на страната.
Португалската компания
Efacec е инвестирала 13
млн. EUR в изграждането
на фотоволтаичен парк в
землището на с. Безмер
край Ямбол. Компанията е
100% собственик на мощностите у нас. Обектът е
бил завършен за няколко
месеца - от края на ноември
2010 до март 2011 г.
Да хванеш
последния влак

Проектът на португалските инвеститори има огромен късмет, тъй като
е завършен преди приемането на новия Закон за
възобновяемите енергийни
източници (ЗВЕИ). Това
съответно гарантира на

компанията подписване
на договор за преференциално изкупуване на енергията при старите цени
- малко под 700 лв./мВтч
произведена енергия. Преди дни Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране определи нови и значително по-ниски
цени за изкупуването на
енергия, произведена от
фотоволтаични централи, които влизат в сила от
днес. Сега цената на електричеството, произведено
от соларни мощности над
200 киловатпика, е 485 лв./
мВтч произведен ток.
Възвръщаемост

Фотоволтаичният парк в
Безмер ще произвежда 5
хил. кВтч електроенергия
годишно, заяви при откри-

▶Фотоволтаичният парк в Безмер ще произвежда 5 хил. кВтч електроенергия годишно 

ването на обекта Анждело
Солареж, търговски директор на Efacec. Той коментира, че това ще осигури
на инвеститорите годишни
приходи в размер на 4 млн.
лв. Разчетите на инвеститорите показват, че годишните експлоатационни раз-

ходи ще са около 160 хил.
EUR. По-голямата част от
използваното оборудване е
на компанията инвеститор,
като соларните панели са
произведени в Китай.
Бъдещи проекти

Фотоволтаичният парк

край Ямбол не е единственият проект на Efacec
у нас. Компанията изпълнява проект за рехабилитация на 400-киловолтови
подстанции на НЕК. Системата за обработка на
багаж на Терминал 2 на
софийското летище също

снимки авторът

е нейна. От ръководството на Efacec възнамеряват
да развиват работата си
у нас и занапред. Планира се изграждането
на ветроенергиен парк и
участието в екологични
проекти.
Елина Пулчева

Интервю Руи Кардозо, регионален директор за Централна и Източна Европа

Новият закон е предизвикателство
за всички участници на пазара
България и Румъния
се присъединиха към
ЕС и това ги превърна
в идеално място за
инвестиции
▶ Г-н Кардозо, кое ви
накара да изберете
България за инвестиции в
областта на ВЕИ?

- Като международна
компания, присъстваща
в Европа, Африка и Америка, през това време не
сме имали сериозно присъствие в Централна и Източна Европа. България и
Румъния се присъединиха
към ЕС и това ги превърна
в идеално място за инвестиции. Не само заради
финансирането от ЕС, но
и заради добрата икономическа и политическа
обстановка. Освен това
Efacec има точните технологии, за да отговори на
нуждите на българските
потребители.
▶ След като вече сте
стъпили на пазара,

как оценявате реално
България като място за
инвестиции?

- България е страна, в
която се чувстваме добре,
има добра основа. Международните компании не
могат да се установят в
чужда страна, без да имат
местни партньори. Това е
начинът, по който действаме на всеки международен
пазар, комбинираме се с
местни партньори. Все
пак, ако нямахме благонадеждни партньори, надали
щяхме да успеем с проектите си тук.
▶ Колко местни партньори имате у нас?

- Не сме ангажирани
твърдо с конкретни фирми.
Изградихме добри отношения с 5-6 компании и при
развитието на допълнителен бизнес ще създадем и
още контакти с български
фирми. Обикновено търсим
фирми, които имат опит с
местния инженеринг, закони, стандарти и изисквания.

▶ Може ли да кажете
още малко за другите си
проекти?

- Тези два проекта не са
инвестиции на Efacec. Поскоро сме изпълнители на
проекти, обявени чрез обществени поръчки.
▶ Планирате ли нови
проекти у нас, няма ли да
попречи новият закон за
ВЕИ на плановете ви?

- Освен ВЕИ проектите и
въпреки новоприетия закон
за ВЕИ съм сигурен, че
ще можем да работим във
вашата страна. С нашите
технологии, инженеринг и
оптимизация на разходите
ще успеем да се адаптираме и да оптимизираме
проектите, така че все пак
да се постигне нормална
работа. Мисля, че новият
закон е предизвикателство
за всички участници на
пазара и ние го приемаме.
Efacec има намерение да
започне работа по екологични проекти - във водния
сектор или в този на отпадъците. 

Петък 1 юли 2011 pari.bg
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Мърдок продаде 17 пъти
по-евтино MySpace
Купувачите на
рекламната агенция
Specific Media и
певецът Джъстин
Тимбърлейк платиха
само 35 млн. USD

▶Успехът на News Corp. да надделее при наддаването
за MySpace се смяташе за голям успех за Мърдок, но
сега той продаде сайта с голяма загуба  снимка bloomberg

News Corp. е продала
MySpace за 35 млн. USD
- малка част от сумата, която компанията плати за
социалната мрежа преди
шест години. Купувачите са
рекламната агенция Specific
Media и певецът Джъстин
Тимбърлейк. Притежаваната от Рупърт Мърдок
медийна корпорация се
раздели с 580 млн. USD за
сайта през 2005 г. По това
време, MySpace беше сред
най-популярните сайтове в
глобалната мрежа. Успехът
на News Corp. да надделее
при наддаването над другия
желаещ купувач Viacom се
смяташе за голям успех за
Мърдок.

Промяна на
нагласите

Оттогава обаче Facebook
задмина по-старата социална мрежа по популярност
и сделката се превърна в
суров урок за това какво се
получава, когато традиционните медии се опитат да
наложат волята си на онлайн
компания. Тя също показва
колко бързо се променят
вкусовете на потребителите
и инвеститорите в света на
социалните мрежи. Сделката от четвъртък силно
контрастира с успехите на
други социални компании
като LinkedIn, Groupon и
Twitter, които се радват на
силен интерес от страна на
инвеститори, търсещи следващата успешна компания.
Друга от новостартиралите
социални компании - Zynga,
планира да събере 2 млрд.
USD по време на първично
публично предлагане, което
да вдигне пазарната й оценка
до 20 млрд. USD.

Цената

Сделката ще позволи на
News Corp. да задържи миноритарно участие в сайта.
Specific Media, които се занимават с дигитални реклами,
не са разкрили финансовите
условия на договорката. Те
обаче обявиха, че Тимбърлейк - който участва в “Социалната мрежа”, филмът,
посветен на Facebook - ще
има “водеща роля” при разработката на стратегия за
MySpace. Източник, запознат
със сделката, е казал, че тя е
на стойност 35 млн. USD,
които ще бъдат смесица от
пари в брой и акции. Според
същия източник News Corp.
ще запазят 5% от дела си в
сайта. Освен това повече от
половината от сегашните
500 служители на MySpace
ще бъдат уволнени.
История на провала

Сделката се осъществява
след четиримесечен период
на наддаване, през който се

появиха голям брой вероятни купувачи. News Corp. се
надяваха да получат около
100 млн. USD за сайта,
който по време на своя пик
през 2008 г. имаше над 80
млн. потребители само в
Съединените щати - двойно
повече от Facebook. Основана през 2003 г., MySpace
беше замислена като мрежа, в която приятели да се
срещат онлайн и да обсъждат любимите си музикални
групи. Сайтът бързо стана
популярен сред младежи,
които можеха да прекарат часове в изработка на
персонализирана страница
със свои дигитални тапети,
снимки и други елементи.
Растежът на компанията
беше прекалено бърз и скоро сайтът започна да отчита отлив на потребители.
През първото тримесечие
на 2011 г. News Corp. отчете загуби в размер на 165
млн. USD главно заради
MySpace.

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

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

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ
„Главен сътрудник по управление на европейските проекти
и програми” – 1 щ. бр. в сектор „Програмиране”, отдел
„Програмиране, информация и публичност” и „Главен сътрудник
по управление на европейски проекти и програми” – 3 щ. бр. в
отдел „Управление и мониторинг на изпълнението”, дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност”,
съгласно Заповед № РД-16-510/12.05.2011 г.
на министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
1. За длъжността ” Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми” – 1 щ. бр. в сектор „Програмиране”,
отдел „Програмиране, информация и публичност” основните
задължения са:
- Участва в разработването на критерии за избор на операции по
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 и на Насоките за кандидатстване и пакета
документи по процедурите, основно по Приоритетна ос 1 „Развитие на
икономиката базирана на знанието и иновационните дейности”;
- Участва в кампании за разясняване и популяризиране на програмните
документи и възможностите за кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007
– 2013, основно по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономиката базирана
на знанието и иновационните дейности”;
- Обработва и анализира информация относно политиката на ЕС и
добрите практики в областта на научно-изследователската и развойна
дейност и прави предложения по програмирането и изпълнението на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 и съпътстващите я документи;
- Участва в координацията на дейностите по изготвяне на годишни
доклади и окончателен доклад за напредъка по изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007 – 2013 основно по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономиката базирана на знанието и иновационните дейности”
- Разработва експертни становища, писма, доклади, отчети и други,
свързани с програмирането и изпълнението на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007
– 2013 основно по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономиката базирана
на знанието и иновационните дейности”;
Минимални и допълнителни изисквания за длъжността “ Главен
сътрудник по управление на европейски проекти и програми”
- Минимална образователна степен: “магистър”;
- Професионална област – икономика, социология, статистика,
международни отношения, право, технически специалности, публична
администрация;
- Професионален опит: 5 години по специалността.
- Отлични компютърни умения: работа с MS Office, електронна поща,
Internet;
- Отлично познаване на ОП „Развитие на конкурентоспосбността на
българската икономика” 2007-2013 и конкретно Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности”;
- Познаване на националната и европейската нормативна уредба в
областта на иновациите;
- Познаване на състоянието, проблемите, нуждите и/или тенденци-

ите на развитие на българската иновационна система и про-иновационната инфраструктура;
- Владеене на английски език.
2. За длъжността ” Главен сътрудник по управление на европейски
проекти и програми” – 3 щ. бр. в отдел „Управление и мониторинг
на изпълнението”, основните задължения са:
- Участва в изпълнението, мониторинга, контрола и отчитането на
проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013, управлявани от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”;
- Осъществява предварителен, текущ и последващ контрол по
прилагането на процедури за избор на изпълнител (поддоговаряне), по
проекти, съфинансирани от структурните фондове на ЕС, провеждани
от бенефициенти, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4
и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата
за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП);
- Дава становища по отношение осигуряването от бенефициентите
на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на
средствата за определяне на изпълнители по сключените договори
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирани от
структурните фондове на ЕС;
- Обработва и анализира информация, свързана с проекти, съфинансирани от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013;
- Изготвя обобщена документация - писма, доклади, отчети и други,
свързани с изпълнението и управлението на проектите, съфинансирани
от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013;
- Отговаря за определяне на размера на финансовите корекции при
нарушения на реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните
фондове на ЕС, за случаите, когато бенефициентът не се явява възложител по смисъла на чл.7 и чл.14, ал.4 и 5 от ЗОП и чл.1, ал.4 от НВМОП
на обществена поръчка (Постановление № 55 на Министерския съвет
от 2007 г.) в съответствие с ПМС №134 от 5.07.2010 г. за приемане на
Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат
спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми,
съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския
фонд за рибарство.
Минимални и допълнителни изисквания за длъжността “ Главен
сътрудник по управление на европейски проекти и програми”
- Минимална образователна степен: “магистър”;
- Професионална област – право, икономика, международни отношения,
финанси, технически науки, хуманитарни науки, публична администрация;
- Професионален опит: 5 години в областта на управление на програми
и проекти, съфинансирани от предприсъединителните и Структурните
фондове на ЕС, и други международни донори, в това число опит и в
областта на прилагане на процедури за избор на изпълнител (поддоговаряне), съгласно изискванията на ПМС55/12.03.2007г за условията и реда
за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена
безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, Съвместната оперативна програма за трансгранично
сътрудничество „Черно море 2007-2013 г.” и от Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство и/или Закона за обществените поръчки (ЗОП), Наредбата за възлагане на малки обществени
поръчки (НВМОП);
- Отлични компютърни умения: работа с MS Office, електронна поща,
Internet;
- Познания по управлениe на програми и проекти, съфинансирани от
предприсъединителните и структурните фондове на ЕС и/или други
международни донори.Познаване на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.;

- Отлично владеене на английски език.
Ние Ви предлагаме:
- Индивидуална основна месечна заплата за длъжността „Главен сътрудник по европейски проекти и програми”, в размер до 1450 лв.;
- Фиксирано работно време от 9.00 ч. до 17.30 ч.
- Добра работна среда;
- Работа в екип;
Провеждането на обявените подбори ще се осъществи чрез тест,
практически изпит за установяване нивото на владеене на английски
език и интервю.
Допълнителна информация:
Свободните длъжности са определени за заемане по трудово правоотношение, като възнагражденията на служителите се финансират по
проект № BG161PO003-5.0.01-0003 “Ефективно управление на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на оперативната програма, съгласно изискванията на чл. 30, ал. 3 от Устройствения
правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма.
Разходите за възнаграждения на лицата по трудово правоотношение
се определят пропорционално на отработеното време за дейности по
Оперативната програма, доказано с месечен отчет и по ред, определен
от работодателя.
Свободните длъжности се заемат за определен срок до приключване на
програмата или до изчерпване на средствата по техническата помощ, в
т. ч. 6 месеца изпитателен срок по чл. 70 от Кодекса на труда.
Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в подбора (по образец);
- автобиография;
- мотивационно писмо;
- декларация (по образец) от лицето за неговото гражданство, както
и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение,
не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване
от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност и че е запознато с изискванията определени в чл. 107а
от Кодекса на труда;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се
признават след легализирането им от Министерството на образованието, младежта и науката при условия и по ред, определени с наредба
на министъра на образованието, младежта и науката;
- копие от документи, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит (трудова книжка; и / или служебна книжка; и / или
осигурителна книжка; и / или официален документ на български език,
доказващ извършване на дейност в чужбина).
Необходимите документи се подават в деловодството на министерството на икономиката, енергетиката и туризма в сградата на ул.
”Леге” №4.Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до
12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.
Срок за подаване на необходимите документи: до 15 – тия работен
ден, от публикуване на обявата.
Съобщенията във връзка с обявените подбори ще се обявяват на
информационните табла във фоайетата на сградите на Министерство
на икономиката, енергетиката и туризма – ул. “Славянска” №8 и ул.
“Леге” №4.
Информацията за подборите е публикувана и на Интернет страницата
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (www.
mее.government.bg), на интернет страницата на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (www.
opcompetitiveness.bg) и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България (www.eufunds.bg).
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източник: БФБ

29.06.2011 г.

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

��.��.��

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

USD/б
���

Валута
Currency
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
���
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
КАНАДСКИ ДОЛАР
���
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН
ЧЕШКА КРОНА
��.��
��
ДАТСКА КРОНА
БРИТАНСКА ЛИРА
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
��
ХЪРВАТСКА КУНА
УНГАРСКИ ФОРИНТ
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.�� �.��.��
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
източник: БФБ
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
до 15.00 ч. на 29.06.2011 г.
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
11,92
11,86
11,80
11,78
11,63
11,63			
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ
81,65
81,25
80,86
80,46
79,27
79,27			ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
769,22 765,49
761,76
758,02
746,82
746,82			
ПОЛСКА ЗЛОТА
185,79
184,90
184,02
183,13
176,94
176,94			
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
РУСКА РУБЛА
166,75
165,95
165,15
164,35
160,34
160,34			
ШВЕДСКА КРОНА
326,41
324,86
323,30
321,75
310,87
310,87			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
189,33
188,42
187,52
186,62
180,31
180,31			
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
ТУРСКА ЛИРА
248,00 246,82
245,64
244,46
236,19
236,19			
ЩАТСКИ ДОЛАР
89,95
89,53
89,10
88,67
85,67
85,67			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
184,74
183,86
182,98
182,10
175,94
175,94			
����.� ���

�� ���
���.����

���

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR 129,52
EUR 117,81
EUR 127,60

128,90
117,25
126,98

128,28
116,69
126,36

127,65
116,13
125,74

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

124,54
112,20
123,88

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

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

124,54			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
112,20			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
123,88			
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 31.07.2011 г.

▶ Котировки на взаимните фондове
Фонд
Аврора Капитал АД
Аврора кепитъл - балансиран
Аврора кепитъл - global commodity fund
ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа
Актива Асет Мениджмънт АД
Дф Актива Високодоходен
ДФ Актива Балансиран
„Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД 1
Алфа Индекс Имоти
Алфа Индекс Топ 20
Алфа Избрани Акции
Алфа Паричен Пазар
Астра Асет Мениджмънт АД
ДФ Астра Кеш
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Плюс
БенчМарк Асет Мениджмънт АД
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ
БенчМарк Фонд-6 Паричен
Болкан Капитал Мениджмънт АД
ДФ БКМ Балансиран Капитал
ДФ Европа
ДФ Балкани
Варчев Мениджинг Къмпани ЕАД
ДФ Варчев високодоходен фонд
ДФ Варчев Балансиран фонд
ДСК Управление на активи АД
ДФ ДСК Стандарт
ДФ ДСК Баланс
ДФ ДСК Растеж
ДФ ДСК Имоти
ДФ „ДСК Евро Актив”
Елана Фонд Мениджмънт АД
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд
ИД Елана Високодоходен Фонд
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар
ДФ Елана Долар Фонд
ДФ Елана Еврофонд
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Златен Лев Капитал АД
ИД Златен лев
ДФ Златен лев Индекс 30
Капман Асет Мениджмънт АД
ДФ Капман Фикс
ИД Капман Капитал
ДФ Капман Макс
Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
ИД Адванс Инвест
ДФ Адванс Източна Европа
Адванс IPО Фонд
КД Инвестмънтс ЕАД
ДФ КД Облигации България
ИД КД Пеликан
ДФ КД Акции България
КТБ Асет Мениджмънт АД
КТБ Балансиран Фонд
КТБ Фонд Акции
ОББ Асет Мениджмънт АД
ДФ ОББ Платинум Облигации
ИД ОББ Балансиран Фонд
ДФ ОББ Премиум Акции
ДФ ОББ Патримониум Земя
Оверон Финанс АД
ДФ Оверон ПРЕСТО
ПФБК Асет Мениджмънт АД
ДФ ПИБ-Авангард
ДФ ПИБ-Класик
ДФ ПИБ- Гарант
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
Райфайзен (България) Фонд Облигации
Райфайзен (България) Балансиран Фонд
Райфайзен (България) Фонд Акции
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд
Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро
Свободен период от 03.06.2011 до 12.06.2011
Лимитиран период” от 13.06.2011 до 10.09.2011
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
Стандарт Асет Мениджмънт АД
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
Статус Капитал АД
Статус Нови Акции
Статус Финанси
ДФ Статус Глобал ETFs
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
ИД Ти Би Ай Евробонд
ДФ Ти Би Ай Комфорт
ДФ Ти Би Ай Хармония
ДФ Ти Би Ай Динамик
ДФ Ти Би Ай Съкровище
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
ЦКБ Лидер
ЦКБ Актив
ЦКБ Гарант
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
ДФ Юг Маркет Максимум
ДФ Юг Маркет Оптимум

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

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.6145				 0.6083				
-0.47%
13.24%
10.10%
-9.01%
фонд в акции
0.5793				до 1 месец		над 1 месец		
8.71%
13.24%
10.45%
-10.64%
					 0.5765		
0.5635						
фонд в акции
0.4589				 0.4499				
11.44%
8.93%
27.85%
-19.31%
Фонд на паричен пазар 1095.4336				до 180 дни		над 180 дни		
2.45%
13.24%
5.23%
5.01%
					1093.7904		 1062.5706						

17.04.2006
16.08.2006

Смесен - балансиран
101.2491				
Смесен - балансиран
103.6060				
фонд в акции
85.8208				
Фонд на паричен пазар 128.9066				
Смесен - консервативен 95.7700				
Смесен - консервативен 111.3294		
111.2182		
фонд в акции
102.9172		
101.8982		

100.2417				
102.5750				
84.5430				
128.9066				
95.3873				
110.8845		
111.2182		
100.8792		
101.6435		

1.39%
-0.55%
1.41%
3.37%
0.99%
3.00%
1.38%

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

1.43%
-2.47%
0.78%
7.53%
3.02%
5.86%
N/A

0.13%
0.57%
-1.41%
7.17%
-1.29%
5.46%
3.06%

фонд в акции

5.1095 				 5.0789 				
5.03%
7.92%
13.94%***
5.12%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
1.0414
1.0363 		 1.0337
1.0285 				
9.95%
13.60%
14.68%***
1.48%
													
Смесен - консервативен 10.0647				 10.0445				
0.45%
0.25%
0.55%
0.55%
Смесен - балансиран
18.6102 				 18.4804 				
6.65%
7.53%
7.62%
9.67%
фонд в акции
11.5474				 11.3868 				
5.51%
9.02%
7.79%
2.54%
													
фонд в акции
1.1344 				 1.1176 				
-0.31%
9.40%
1.14%
0.88%
фонд в акции
0.8056 				 0.7937				
-4.17%
14.63%
5.39%
-4.76%
фонд в акции
1.0499 				 1.0344				
-3.32%
9.61%
14.58%
0.94%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
133.5013		
133.3018		 133.0357				
1.05%
3.04%
2.95%
5.69%
Смесен - балансиран 14.5002		
14.5002		 14.3566				
1.26%
7.96%
2.48%
1.99%
фонд в акции
0.7564		
0.7490		 0.7416				
-1.70%
14.82%
6.92%
-5.63%
													
Смесен - балансиран 865.1150				 858.6428				
5.42%
3.99%
10.37%
-4.58%
фонд в акции
773.0223				 767.2391				
4.99%
4.23%
10.26%
-7.94%
													
фонд в облигаци
11.8694				 11.8694				
2.84%
0.97%
6.50%
3.21%
Смесен - балансиран 132.9081				 132.9081				
6.61%
5.86%
15.08%
3.56%
фонд в акции
8.0064				 8.0064				
10.83%
10.82%
25.81%
-4.02%
фонд в акции
11.0117				 11.0117				
5.83%
3.54%
11.00%
4.07%
											
фонд в акции
7.8919				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
за поръчки до 100 000 лв		
за поръчки над 100 000 лв
фонд в акции
0.5500		
0.5473		 0.5446				
-2.75%
9.29%
10.91%
-15.38%
Смесен - балансиран
0.7567		
0.7541		 0.7515				
-0.72%
4.38%
4.00%
-7.53%
Смесен - консервативен 1.0313		
1.0298		 1.0283				
2.25%
1.11%
4.70%
0.82%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3193		
1.3173
1.3153				
2.70%
0.12%
5.73%
5.35%
фонд в облигаци
1.3323		
1.3283
1.3243				
2.04%
0.38%
4.58%
5.51%
Смесен - балансиран
0.8698		
0.8663
0.8628				
-0.10%
3.70%
1.16%
-2.68%
фонд в акции
0.6191		
0.6160
0.6129				
-3.04%
6.46%
-2.52%
-8.75%
Смесен - балансиран
0.7408		
0.7378
0.7348				
2.70%
5.99%
0.71%
-8.60%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0746		
1.0735
1.0198				
2.46%
0.20%
5.26%
5.04%
Фонд на паричен пазар 1.2087			
1.2087				
1.47%
0.16%
3.25%
3.71%
Смесен - балансиран
1.0519			
до 90 дни		
над 90 дни		
0.73%
3.14%
3.81%
0.72%
				
1.0362		
1.0467						
							
Смесен - балансиран
8.2344			
8.2344				
6.47%
7.97%
16.30%
-3.58%
фонд в акции
6.8373			
6.8373				
3.74%
9.14%
11.25%
-6.88%
фонд в акции
2.6801			
2.6801				
-10.56%
10.71%
-2.94%
-26.70%
Смесен - консервативен 9.8647			
9.8647				
-6.56%
5.12%
6.56%
-0.53%
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
0.7436
0.7399
0.7381
0.7326
0.7326
0.7363		 0.7179
-3.31%
9.72%
2.58%
-5.91%
фонд в акции
0.4072
0.4052
0.7381
0.4012
0.4012
0.4032		 0.3932
-3.88%
11.24%
1.60%
-19.69%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена		
					
фонд в акции
106.3019		
104.9960		
104.2124			
-8.44%
13.16%
3.41%
3.86%
								
фонд в облигаци
318.0057				 317.0531				
1.30%
3.51%
-0.44%
6.20%
13.6583				 13.3892				
3.15%
3.26%
3.10%
5.54%
Смесен - балансиран
12.4651				 12.0985				
3.46%
5.94%
3.97%
3.71%
фонд в акции
9.1514				 8.8823				
4.05%
9.68%
12.71%
-1.88%
Смесен - балансиран 21.4709				 21.4709				
2.95%
5.35%
5.91%
1.92%
													
фонд в акции
6.9178				 6.8832				
-0.45%
6.16%
7.68%
-8.64%
Смесен - балансиран
8.3567				 8.3149				
-0.74%
6.19%
7.16%
-4.31%
фонд в облигаци
12.3691				 12.3383				
4.24%
1.72%
8.97%
5.66%
													
фонд в акции
1.2466				 1.2217				
1.94%
5.63%
7.94%
4.72%
Смесен - балансиран
1.1354				 1.1240				
4.29%
5.09%
10.95%
4.25%

Код
За
Стойност
EUR
1
1,96
AUD
1
1,45037
BRL
10
8,65373
CAD
1
1,40193
CHF
1
1,62027
CNY
10
2,09368
CZK
100
8,03381
DKK
10
2,62221
GBP
1
2,16700
HKD
10
1,73890
HRK
10
2,64237
HUF
1000
7,34971
IDR
10000
1,57761
ILS
10
3,95605
INR
100
3,02938
ISK			
JPY
100
1,68243
KRW
1000
1,26739
LTL
10
5,66448
LVL
1
2,75741
MXN
10
1,15208
MYR
10
4,48318
NOK
10
2,51150
NZD
1
1,11966
PHP
100
3,12338
PLN
10
4,90146
RON
10
4,60900
RUB
100
4,84116
SEK
10
2,13195
SGD
1
1,10119
THB
100
4,40701
TRY
10
8,32268
USD
1
1,35323
ZAR
10
1,98422
XAU
1
2036,18000

Разлика
0
0,01067
0,03280
0,00859
-0,00471
-0,00406
-0,00099
0,00017
-0,00663
-0,00325
-0,00662
0,02588
0,00198
0,00296
0,00744
0,00000
0,00978
0,00826
0,00000
0,00000
0,00128
0,01036
0,00579
0,00580
0,00751
0,01030
-0,03613
-0,00264
0,00713
0,00235
0,00486
0,03667
-0,00263
0,00556
-11,28000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 1.07.2011 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
Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
5.0717
5.0971		 5.2746
5.0717
4.9703			
2.38%
10.55%
10.88%
-17.91%
фонд в акции
7.4972
7.5347		 7.7971
7.4972
7.3473			
-0.83%
10.72%
17.16%
-8.04%
фонд в акции
10.2428
10.3964		 10.6525
0.0000
0.0000			
0.61%
0.10%
1.22%
1.36%
													
фонд в акции
2.3504				 2.3504				
5.01%
29.26%
4.95%
-47.37%
Смесен - балансиран
2.6990				 2.6990				
2.96%
25.84%
1.69%
-41.59%

Фонд на паричен пазар 11.7015		
11.6957		 11.6782
11.6899
11.6899
11.6957
1.95%
0.73%
5.25%
5.91%
Смесен - балансиран
11.1891		
11.1334		 11.0221
11.0777		
0.0000
3.16%
10.84%
4.92%
4.05%
фонд в акции
10.5128		
10.4605		 10.3036
10.3559		
0.0000
4.11%
12.59%
8.25%
1.68%
													
Смесен - балансиран
14.3716				 14.2293				
5.01%
7.16%
7.30%
6.56%
фонд в акции
8.4445				 8.3609				
4.75%
11.07%
7.86%
-2.82%
фонд в акции
3.7767				 3.7393				
-13.71%
13.69%
-20.82%
-17.76%
фонд в акции
7.9503				 7.7187				
-1.10%
11.14%
5.36%
-7.33%
фонд в акции
10.9906				 10.6705				
-2.49%
11.36%
5.49%
1.93%
Фонд на паричен пазар 12.5968				 12.5968				
2.68%
0.26%
6.48%
7.79%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран 81.8044				 81.5181		
81.8044		
-1.08%
0.91%
2.04%
-3.95%
фонд в акции
49.5040				 49.2565		
49.5040		
1.42%
1.72%
6.01%
-10.96%
фонд в акции
63.5371				 63.2194		
63.5371		
-1.65%
0.97%
-1.99%
-9.75%
													
фонд в акции
94.5428				 93.1352				
-3.78%
2.89%
-8.33%
-1.44%
Смесен - балансиран
74.3291				 73.2225				
-6.26%
1.31%
-10.82%
-7.53%
													
фонд в облигаци
1.35803				 1.35531				
2.50%
0.64%
5.01%
5.62%
Смесен - балансиран
1.12823				 1.12149				
2.78%
3.70%
7.29%
2.13%
фонд в акции
0.79523				 0.78342				
3.05%
7.90%
10.40%
-4.38%
Смесен - консервативен 0.77451				 0.76987				
2.56%
2.96%
6.40%
-7.50%
Смесен - консервативен 1.07735				 1.07412				
1.96%
0.32%
3.27%
3.43%

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)

12.11.2007
12.11.2007

10.10.2007
05.08.2009
06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008
14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008
20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

ВАЛУТА
Код
Купува
Продава
Hай-висока
Hай-ниска
Currency
Code
Buy
Sell
High
Low
ЩАТСКИ ДОЛАР
USD
1,45
1,45
1,45
1,44
БРИТАНСКА ЛИРА
GBP
0,9
0,9
0,91
0,9
ЯПОНСКА ЙЕНА
JPY
116,98
117
117,05
116,13
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
CHF
1,22
1,22
1,22
1,2
НОРВЕЖКА КРОНА
NOK
7,79
7,79
7,8
7,76
ШВЕДСКА КРОНА
SEK
9,15
9,16
9,18
9,14
КАНАДСКИ ДОЛАР
CAD
1,4
1,4
1,4
1,39
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
AUD
1,35
1,35
1,36
1,35
УНГАРСКИ ФОРИНТ
HUF
265,22
265,5
266,15
264,43
ЧЕШКА КРОНА
CZK
24,32
24,33
24,35
24,22
РУСКА РУБЛА
RUB
40,42
40,45
40,61
40,32
ПОЛСКА ЗЛОТА
PLN
3,98
3,98
4
3,98
Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 30.06.2011 г.

УД „Инвест Кепитъл” ЕАД
Нетна стойЦена за
Емисионна
ност на активиобратно
стойност
те на един дял
изкупуване
в лв.
(НСАД) в лв.
в лв.

Договорен Фонд

04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009
07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

към 27.06.2011 г.
ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен

9,9089

9,9089

9,9089

Цените са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на горепосочената
дата. Включените в цените разходи са както следва: при емитиране
няма разходи, при обратно изкупуване - 0,5% от НСАД.

08.07.1999
01.06.2009
01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006
10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007
04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006
09.05.2008
09.05.2008
30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009
25.06.2009

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 1/07/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,269807
€ 1,295203
€ 1,263458
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,912270
€ 0,930515
€ 0,907709
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,837084
€ 0,853826
€ 0,832899
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 28/06/2011 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 1/07/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,166822 лв.
1,166822 лв.
1,166822 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 1/07/2011 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

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

15.11.2005
12.09.2005
01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008
22.05.2006
02.05.2007

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 30.06.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0519 лв.

Сентинел - Рапид

1,2087 лв.

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007
18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)

до 90 дни

над 90 дни

1.0362 лв.

1.0467 лв.

1,2087 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
0,73 %

3,81 %

1,47%

3,25 %

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 29 юни 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 1.07.2011 г.

03.05.2010
17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

Цена на обр. изк.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ:

Ти Би Ай Евробонд
(Емисионна
ст-ст)

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

Ти Би Ай Динамик
(Емисионна
ст-ст)

N/A
13.6382
12.4468
9.1380
Ти Би Ай Евробонд
318.6408
N/A
12.4040
9.1066
Ти Би Ай Комфорт
320.2284
13.5238
N/A
9.0617
Ти Би Ай Хармония
320.2284
13.5238
12.3429
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.

Петък 1 юли 2011 pari.bg

пазари 17
Регионални
индекси

Бенчмаркът на БФБ отбеляза
понижение

Sofix: 413.77

-0.50%

Основният македонски индекс отчете спад

MBI10: 2594.10

-0.19%

Основният сръбски индекс
се оцвети в червено

BELEX15: 747.96

-0.57%

Число на деня

Световни индекси Повишение
Щатският индекс се повиши
Deutsche Telekom
в началото на сесията

Обем

Понижение
K+S

Dow Jones: 12 394.39

731 143

+1.08%

Германският индекс регистрира ръст

DAX: 7361.62

+0.93%

Японският измерител се оцвети в
зелено

▶ акции на "Еврохолд България" АД бяха изтъргувани на
БФБ, като цената на книжата намаля с 0.33%

Nikkei 225: 9816.09

+0.19%

1.94% 1.38%
▶ до 10.78 EUR поскъпнаха
акциите на германската
телекомуникационна
компания

▶се понижиха акциите
на германския химически
производител и
достигнаха 52.96 EUR

Анализатори прогнозират поскъпване на медта
Пазарите се успокоиха,
след като гръцкият
парламент одобри
новия пакет мерки
Цената на медта в Ню Йорк се
очаква да се повиши и така да
ограничи отчетения през второто тримесечие спад. Прогнозата се дължи на успокояването на пазарите, след като
гръцкият парламент одобри
пакета с допълнителни икономически мерки, съобщи
Bloomberg. Това намали притесненията, че евентуален
фалит на южната ни съседка
може да дестабилизира бан-

ковата система.
Допълнителен стимул за
поскъпването на метала за
първи път от четири месеца
насам е и слабият долар. Това
засилва търсенето на стоки като алтернативна инвестиция,
коментират анализатори.
На пазара

Медта с доставка септември
поскъпна с 0.2% до 9347
USD/т в ранните часове на
борсата в Ню Йорк. Тримесечните фючърси поевтиняха
с 0.1% до 9315 USD/т на
Лондонската борса за метали. През второто тримесечие
на 2011 г. цената на медта на

Comex се понижи с 1.7%.
През юни обаче цената се
увеличи с 1.4%, като редуцира отбелязания от началото
на годината спад до 4.8%.
Валути

Индексът U.S. Dollar Index,
който измерва силата на щатския долар спрямо кошница
от шест валути, се понижи
с 0.6%, отчитайки спад за
четвърти пореден ден. Еврото пък поскъпна заради
индикации, че следващата
седмица Европейската централна банка може отново
да вдигне лихвата заради инфлацията.

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

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

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ
„Старши сътрудник по управление на европейски проекти и
програми” – 1 щ. бр. в отдел „Предварителен контрол, административни актове и процедури по договаряне” и „Старши
сътрудник по управление на европейските проекти и програми”
– 1 щ. бр. в сектор „Финансов контрол”, отдел „Финансово планиране, контрол и плащания”, дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност”, съгласно Заповед № РД-16-508/12.05.2011 г
на министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
1. За длъжността „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” – 1 щ. бр. в отдел „Предварителен
контрол, административни актове и процедури по договаряне”
основните задължения са:
- Участва в проверката и одобрението на документите, съставени
от бенефициентите относно спазване изискванията на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове, свързани с
прилагането му, по делегирани и неделегирани приоритетни оси на ОП
„Конкурентоспособност”;
- Участва в подготовката и провеждането на обществени поръчки,
при изпълнение на проекти по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”
на ОП „Конкурентоспособност”, в случаите, когато за конкретен
бенефициент на помощта е определен Управляващия орган (УО) на ОП
„Конкурентоспособност”.
- В случаите по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП участва съвместно с АОП
при осъществяване на предварителен контрол върху процедурите за
обществени поръчки, провеждани от конкретните бенефициенти по
приоритетни оси 4 и 5 на ОП „Конкурентоспособност”.
- Подготвя документи за предварително съгласуване с министъра
на финансите на планираната държавна помощ, в случаите, когато
същата попада в обхвата на груповото освобождаване.
- Подготвя документация относно предварителното уведомление
чрез министъра на финансите до Европейската комисия (включително
и чрез системата SANI) за всяко намерение за предоставяне на нова
държавна помощ при изпълнението на проекти, съфинансирани от
Структурните фондове на ЕС.
- Подготвя информация до министъра на финансите за отпуснати
помощи de minimis по проекти, съфинансирани от Структурните
фондове на ЕС.
- Участва в последващия контрол, осъществяван от страна на
Управляващия орган върху делегираните функции и задачи на ИАНМСП,
в качеството й на Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма.
Минимални и допълнителни изисквания за длъжността „Старши
сътрудник по управление на европейски проекти и програми”
- Минимална образователна степен: „магистър”;
- Професионална област – право;
- Професионален опит: 4 години в областта на системите за
управление и изпълнение на програми и проекти, съфинансирани от
Структурните и/или предприсъединителните фондове на ЕС, правото,
международните отношения, и публичната администрация;

- Добри компютърни умения;
- Познания по управление на програми и проекти, съфинансирани от
Структурните фондове на ЕС и други международни донори.
- Познаване на общата нормативна уредба, свързана със Структурните
фондове на ЕС.
- Познаване на нормативната уредба в областта на обществените
поръчки.
2. За длъжността „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” – 1 щ. бр. в сектор „Финансов контрол”,
отдел „Финансово планиране, контрол и плащания”, основните
задължения са:
- Осъществява финансови проверки, верификации и контрол върху
изпълнението на приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.;
- Координира работата и подпомага експертите от сектор „Финансов
контрол” в процеса на финансови проверки, верификации и контрол върху
изпълнение на договорите, споразуменията и други приложими документи
по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.;
- Периодично организира обучение и запознаване на експертите от
сектор „Финансов контрол” с извършените от ДСЦ дейности, както и
със своята оперативна работа;
- Участва в разработване и предлагане на експертни оценки и решения
по проблемите, свързани с осъществяването на контрол върху дейността на холдинговия фонд, финансовите посредници, бенефициентите,
както и по отношение на приложимите документи по приоритетна ос
3 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013 г.;
- Извършва проверки на място в съответствие с одобрени правила;
- Изпълнява други, присъщи на управляващия орган функции, в съответствие с уреждащите тези функции регламенти и други актове на
ЕС, както и на приложимите национални актове и правила.
- Спазва изискванията на глава втора от Общите насоки за избягване
на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 и
за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните
и Кохезионния фондове на ЕС, разгледани на заседание на Съвета за управление на средствата от ЕС от 05.02.2010 г. и одобрени от министърпредседателя.”
Минимални и допълнителни изисквания за длъжността „Старши
сътрудник по управление на европейски проекти и програми”
- Минимална образователна степен: „бакалавър”;
- Професионална област – финанси, икономика;
- Професионален опит: 4 години в областта на финансите, свързан с
управление на финанси;
Отлични компютърни умения: работа с MS Office, електронна поща,
Internet;
- Задълбочени познания по управление на програми и проекти, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС, и други международни донори;
- Отлично владеене на английски език.
Ние Ви предлагаме:
- Индивидуална основна месечна заплата за длъжността „Старши сътрудник по европейски проекти и програми”, в размер до
1300 лв.;
- Фиксирано работно време от 9.00 ч. до 17.30 ч.
- Добра работна среда;
- Работа в екип;
Провеждането на обявените подбори ще се осъществи чрез:
За длъжността в отдел „Предварителен контрол, административни

актове и процедури по договаряне” – тест и интервю.
За длъжността в сектор „Финансов контрол”, отдел „Финансово планиране, контрол и плащания” - тест, практически изпит за установяване
нивото на владеене на английски език и интервю.
Допълнителна информация:
Свободните длъжности са определени за заемане по трудово правоотношение, като възнагражденията на служителите се финансират
по проект № BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”
на оперативната програма, съгласно изискванията на чл. 30, ал. 3 от
Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Разходите за възнаграждения на лицата по трудово правоотношение
се определят пропорционално на отработеното време за дейности
по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013”, доказано с месечен отчет и по ред,
определен от работодателя.
Свободните длъжности се заемат за определен срок до приключване на
програмата или до изчерпване на средствата по техническата помощ, в
т. ч. 6 месеца изпитателен срок по чл. 70 от Кодекса на труда.
Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в подбора (по образец);
- автобиография;
- мотивационно писмо;
- декларация (по образец) от лицето за неговото гражданство, както
и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение,
не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване
от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност и че е запознато с изискванията, определени в чл. 107а
от Кодекса на труда;
- копие от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се
признават след легализирането им от Министерството на образованието, младежта и науката при условия и по ред, определени с наредба
на министъра на образованието, младежта и науката;
- копие от документи, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит (трудова книжка; и / или служебна книжка; и / или
осигурителна книжка; и / или официален документ на български език,
доказващ извършване на дейност в чужбина).
Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в сградата на ул.
„Леге” №4. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до
12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.
Срок за подаване на необходимите документи: до 15 – тия работен
ден, от публикуване на обявата.
Съобщенията във връзка с обявените подбори ще се обявяват на
информационните табла във фоайетата на сградите на Министерство
на икономиката, енергетиката и туризма – ул. „Славянска” №8 и ул.
„Леге” №4.
Информацията за подборите е публикувана и на Интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
(www.mее.government.bg), на интернет страницата на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” (www.opcompetitiveness.bg) и на интернет страницата на
Единния информационен портал за обща информация за управлението на
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България
(www.eufunds.bg).
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Standard&Poor’s ще намали рейтинга на
САЩ, ако лимитът за дълга не бъде вдигнат
Споровете в Конгреса
може да лишат
Съединените щати от
високия им кредитен
рейтинг
Международната рейтингова агенция Standard&Poor’s
допуска намаляването на
държавния рейтинг на Съединените щати до найниското ниво - “D”. Това
ще се случи, ако се стигне
до неплатежоспособност
при провал на преговорите
за увеличаване на лимита
на държавния дълг, заяви
Джон Чеймбърс, председател на комисията за суверенен рейтинг.
Чеймбърс твърди, че
компанията ще ревизира
рейтинговата категория на
САЩ дори ако страната
само за кратко спре да изплаща задълженията си.
Според него промяната
би се основавала само на
суровите факти, което е

стандартната политика на
агенцията.
Оптимизъм

“Ние вярваме, че таванът
за дълга ще бъде вдигнат
и няма да се стигне до неплатежоспособност, иначе
нямаше да даваме рейтинг
ААА на американското
правителство. Засега ситуацията се развива според
очакванията ни”, коментира още Чеймбърс, цитиран
от Bloomberg.
Причини и следствия

Републиканците използват
преговорите за увеличаване на лимита за държавния
дълг от сегашните 14.3
трлн. USD, за да оказват
натиск за намаляване на
разходите. Търговците на
деривати настояват за повисоки цени, за да осигурят държавните ценни
книжа срещу просрочване
с проточването на кризата
между Конгреса и администрацията на Обама.

Разходите за застраховане срещу просрочване за
една година са се повишили до 51 базисни пункта
на 28 юни от 24 базисни
пункта на 16 май, когато
САЩ достигна заемния си
лимит. Кредитните дефаут
суапове (CDS) изплащат
на купувача номиналната
стойност на книжата, ако
кредитополучателят не
успее да покрие задълженията си.
Консенсус

Служители на друга международна рейтингова
агенция - Moody’s, също
заявиха, че САЩ рискуват
да не си възвърнат скоро най-високия рейтинг ААA, ако казусът с лимита
на дълга доведе дори до
кратко просрочване на задълженията. Според Стив
Хес от Moody’s неплатежоспособност, произтичаща от лимита на дълга
и политическата конфигурация, би означавала, че

Снимка bloomberg

подобна ситуация може
да се повтаря и занапред.
“Такъв риск не е съвместим с рейтинг Aaa” заяви
Хес.

Пре з април Standard
&Poor’s предупредиха американското правителство, че
ще загуби своя топрейтинг,
ако политиците не се спо-

разумеят за изпълнение на
план, чрез който до 2013
г. да бъдат съкратени бюджетният дефицит и националният дълг. 

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

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

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ
„Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми” – 2 щ. бр. и „Старши сътрудник по управление на европейски
проекти и програми” – 2 щ. бр. в отдел „Вътрешен контрол и управление на риска”, дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, съгласно Заповед
№ РД-16-509/12.05.2011 г.
на министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
1. За длъжността ” Главен сътрудник по управление на европейски
проекти и програми” – 1 щ. бр. в отдел „Вътрешен контрол и управление на риска”,, основните задължения са:
- Извършва предварителен контрол на договорните досиета;
- Извършва предварителен контрол на извършваните промени по
сключените договори по неделегираните приоритетни оси на ОП „Конкурентоспособост”;
- Осъществява и други задачи, свързани с упражняването на предварителен контрол по отношение на договарянето и изпълнението по ОП
„Конкурентоспособност”;
- Участва в процеса на верификация на междинни и финални отчети по
сключените договори по ОП „Конкурентоспосбност”;
- Извършва предварителна документална проверка (в частта доставено
оборудване);
- Извършва проверки на място (при доставено оборудване);
- Изготвя доклади и становища, свързани с доставено оборудване.
Минимални и допълнителни изисквания за длъжността “ Главен сътрудник
по управление на европейски проекти и програми”
- Минимална образователна степен: “магистър”;
- Професионална област – техническо образование – машиностроене, уредостроене, енергомашиностроене, машинно-технологичен, автоматика;
- професионален опит: 5 години по специалността.
- Отлични компютърни умения: работа с MS Office, електронна поща,
Internet;
- Познания по управление на програми и проекти, съфинансирани от
предприсъединителните и Структурните фондове на ЕС, и други международни донори;
- Познаване на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013 г.;
- Владеене на английски език на работно ниво.
- Добро познаване и опит в работата със съответните нормативи, свързани с техническите характеристики на машините (кандидатите следва да
посочат информация за подобен опит в автобиографията си).
2. За длъжността ” Главен сътрудник по управление на европейски
проекти и програми” – 1 щ. бр. в отдел „Вътрешен контрол и управление на риска”,, основните задължения са:
- Извършва предварителен контрол на договорните досиета;
- Извършва предварителен контрол на извършваните промени по
сключените договори по неделегираните приоритетни оси на ОП „Конкурентоспособост”;
- Обработва и анализира информация, свързана с програми и проекти,
съфинансирани от предприсъединителните и/или структурните фондове
на ЕС;
- Извършва предварителна документална проверка в частта строителномонтажни работи (СРМ);
- извършва проверки на място (при СМР);
- Изготвя доклади и становища, свързани със СРМ.
Минимални и допълнителни изисквания за длъжността “ Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми”
- Минимална образователна степен: “магистър”;
- Професионална област – техническо образование – строителство на
сгради и съоръжения, транспортно строителство, хидростроителство;

- Професионален опит: 5 години по специалността.
- Отлични компютърни умения: работа с MS Office, електронна поща,
Internet;
- Познания по управление на програми и проекти, съфинансирани от предприсъединителните и Структурните фондове на ЕС, и други международни
донори;
- Познаване на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013 г.;
- Владеене на английски език на работно ниво.
- Познаване на ЗУТ и прилежащите му подзаконови актове, опит в прилагането им (кандидатите следва да посочат информация за подобен опит в
автобиографията си).
3. За длъжността ” Старши сътрудник по управление на европейски
проекти и програми” – 1 щ. бр. в отдел „Вътрешен контрол и управление на риска”,, основните задължения са:
- Извършва предварителен контрол на договорните досиета;
- Извършва предварителен контрол на извършваните промени по сключените договори по неделегираните приоритетни оси на ОП „Конкурентоспособост”;
- Обработва и анализира информация, свързана с програми и проекти
съфинансирани от предприсъединителните и/или структурните фондове
на ЕС;
- Извършва предварителна документална проверка в частта изготвяне
на маркетингови анализи и стратегии;
- Изготвя доклади и становища, свързани с маркетингови стратегии и
анализи.
Минимални и допълнителни изисквания за длъжността “ старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми”
- Минимална образователна степен: “бакалавър”;
- Професионална област – икономическо образование – маркетинг; икономист по маркетинг за фирми, организации и кооперации, които осъществяват стопанска дейност;
- Професионален опит: 4 години по специалността.
- Отлични компютърни умения: работа с MS Office, електронна поща,
Internet;
- Познания по управление на програми и проекти, съфинансирани от предприсъединителните и Структурните фондове на ЕС, и други международни
донори;
- Познаване на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013 г.;
- Владеене на английски език на работно ниво.
- Опит в изготвянето и оценката на маркетингови стратегии на предприятия от стопанската сфера (кандидатите следва да посочат информация
за подобен опит в автобиографията си).
4. За длъжността ” Старши сътрудник по управление на европейски
проекти и програми” – 1 щ. бр. в отдел „Вътрешен контрол и управление на риска”,, основните задължения са:
- Извършва предварителен контрол на договорните досиета;
- Извършва предварителен контрол на извършваните промени по сключените договори по неделегираните приоритетни оси на ОП „Конкурентоспособост”;
- Обработва и анализира информация, свързана с програми и проекти
съфинансирани от предприсъединителните и/или структурните фондове
на ЕС;
- Извършва предварителна документална проверка в частта закупуване
на хардуер и сортуер;
- Извършва проверки на място, свързани със закупуването на хардуер и
софтуер;
- Изготвя доклади и становища, свързани с хардуер и софтуер.
Минимални и допълнителни изисквания за длъжността “ старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми”
- Минимална образователна степен: “бакалавър”;
- Професионална област – информатика, информационни технологии,
електронен инженер, компютърни системи и технологии, информационни
технологии и приложно програмиране;
- Професионален опит: 4 години по специалността.
- Отлични компютърни умения: работа с MS Office, електронна поща,
Internet;
- Познания по управление на програми и проекти, съфинансирани от предприсъединителните и Структурните фондове на ЕС, и други международни
донори;

- Познаване на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013 г.;
- Владеене на английски език на работно ниво.
- Опит в изготвянето на оценка на софтуерни продукти и програми и
на хардуерно оборудване (кандидатите следва да посочат информация за
подобен опит в автобиографията си).
Ние Ви предлагаме:
- Индивидуална основна месечна заплата за длъжност „Главен експертен
сътрудник по европейски проекти и програми”, в размер до 1450 лв. и за длъжност „Старши експертен сътрудник по европейски проекти и програми”, в
размер до 1300 лв.;
- Фиксирано работно време от 9.00 ч. до 17.30 ч.
- Добра работна среда;
- Работа в екип;
Провеждането на обявените подбори ще се осъществи чрез тест,
практически изпит за установяване нивото на владеене на английски език
и интервю.
Допълнителна информация:
Свободните длъжности са определени за заемане по трудово правоотношение, като възнагражденията на служителите се финансират по проект
№ BG161PO003-5.0.01-0003 “Ефективно управление на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 20072013” по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на оперативната програма,
съгласно изискванията на чл. 30, ал. 3 от Устройствения правилник на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Разходите за възнаграждения на лицата по трудово правоотношение
се определят пропорционално на отработеното време за дейности по
Оперативната програма, доказано с месечен отчет и по ред, определен от
работодателя.
Свободните длъжности се заемат за определен срок до приключване на
програмата или до изчерпване на средствата по техническата помощ, в т.
ч. 6 месеца изпитателен срок по чл. 70 от Кодекса на труда.
Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в подбора (по образец);
- автобиография;
- мотивационно писмо;
- декларация (по образец) от лицето за неговото гражданство, както и за
обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода
и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност и
че е запознато с изискванията определени в чл. 107а от Кодекса на труда;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование
или професионална квалификация издадени от други държави се признават
след легализирането им от Министерството на образованието, младежта
и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката;
- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и / или служебна книжка; и / или осигурителна
книжка; и / или официален документ на български език, доказващ извършване
на дейност в чужбина).
Необходимите документи се подават в деловодството на министерството на икономиката, енергетиката и туризма в сградата на ул. ”Леге”
№4. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от
14.00 ч. до 17.00 ч.
Срок за подаване на необходимите документи: до 15 – тия работен ден,
от публикуване на обявата.
Съобщенията във връзка с обявените подбори ще се обявяват на информационните табла във фоайетата на сградите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – ул. “Славянска” №8 и ул. “Леге” №4.
Информацията за подборите е публикувана и на Интернет страницата
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (www.
mее.government.bg), на интернет страницата на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (www.
opcompetitiveness.bg) и на интернет страницата на Единния информационен
портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС в Република България (www.eufunds.bg).
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Денонощието на смелите

Audi R18 TDI

Двигател дизелов V6; Работен обем 3700 куб. см; Мощност 540 кс; Трансмисия шестстепенна Xtrac секвенциална; Тегло 900 кг;
Максимална скорост 340 км/ч.

“24 часа на Льо Ман”
те предизвиква
да надвиеш себе си
Драгомир Попов

Има едно автомобилно състезание, само едно, което предлага
вълнение, каквото организмът отказва да забрави цяла година. Не, това не е “Гран при” на Бразилия във Формула 1, нито
Рали Швеция в Световния рали шампионат. То се провежда
само веднъж годишно, винаги на едно и също място, и така
от 1923 г. насам. Там няма скандали, няма смяна на писти,
няма място за извинения и оправдания. Ако участваш, си
привилегирован джентълмен, който дори да спука гума и
да отпадне в първия завой, ще бъде уважаван само заради
безразсъдната смелост, която е проявил, и заради това, че е
бил допуснат да се състезава в “24 часа на Льо Ман”.
Предистория

Най-чаканото денонощие в годината е изключително неблагодарно. Всяка година състезанието се провежда на около 200
км западно от Париж. Някъде там се намира градчето Льо
Ман, в покрайнините на което е пистата “Сарт”. Асфалтовото трасе е дълго 13 629 м, отворено е през 1923 г., част от
него се използва и от обикновени автомобили, пораженията
от които допълнително затрудняват пилотите. За сравнение
една стандартна писта от календара на Формула 1 е дълга 4-5
км, а цялата надпревара отнема около два часа.
В Льо Ман времето се движи много по-бавно заради напрежението, което се наслоява у участниците и техните екипи
през цялата година. Една сериозна грешка и край, всички
надежди умират, всички безсънни нощи в подготовка се
обезсмислят, всички корпоративни интереси пропадат. Ако
по някаква случайност, въпреки че случайности в Льо Ман
не се допускат, спечелите, вие няма да успеете дори да се
зарадвате. Тялото ви ще произведе адреналин колкото да
вдигнете гигантската купа и да поемете лавровия венец, а
след това батериите ви ще паднат от изтощение. Това е “24
часа на Льо Ман” - постоянна борба с елементите, машината
и най-вече със себе си.
Много хора не харесват маратонското състезание в Льо
Ман, защото не го разбират. В него участват четири класа,
които най-общо се делят на прототипи и туристически
автомобили. Всеки един от тях е в битка с автомобилите от
неговия клас, защото другите са или прекалено бързи, или

прекалено бавни за него. Това често прави ориентацията
на зрителя цял подвиг, с който се бори постоянно усъвършенстващата се организация на състезанието.
Войната

Най-вълнуващи са най-бързите прототипи от LMP1, там са
замесени най-големите пари, най-влиятелните фирми. Войната между Audi и Peugeot е толкова напечена, че отборите
дори преценяват начина, по който техните машини ще бъдат
заснети в началото и края на състезанието, когато зрителският интерес е най-голям. Да кажем, че едното Audi е очевиден
победител три обиколки преди финала, а другите две са 3-4
обиколки след него. Тогава от бокса нареждат на пилотите си
да се групират, за да влязат в един кадър на финала, с което
да се внуши на зрителя, че това са трите машини от подиума.
Това е и шанс на някой от по-малките отбори буквално да се
вмести в историческия кадър и да зарадва спонсорите си.
Много е важно кой стартира пръв, кой е пръв в първия завой,
как се движи по време на първите 10 обиколки. Всяко нещо
се следи от шефове и рекламодатели. Място за грешки няма,
защото следващото състезание е чак след 12 месеца. Да, световната федерация организира цял шампионат по издръжливост, но никой не го интересува кой е спечелил шампионата,
важно е единствено кой е вдигнал купата в Льо Ман.
Всеки от двата производителя Audi и Peugeot участва с три
прототипа, всеки с трима пилоти, които се сменят на известен интервал от време. Натоварването както за техниката,
така и за човека е грандиозно. Само си представете пулсът
на пилот, в която и да е машина в “24 часа на Льо Ман”, е
средно 140 удара в минута. При това с уточнението, че има
пилоти, които държат да правят по-дълги смени от по 4-5
часа, за да поддържат ритъма си. Сега добавете към всичко
това тъмнината. Във Формула 1 също има “нощни състезания”. Да, така е, само че тук обстановката наистина е нощна,
така че не очаквайте никаква изкуствена светлина в голяма
част от пистата. И всичко това при скорост до 345 км/ч на
правата Мулсан, във втората половина на която коловозите
от товарните машини може да те запратят директно в гората.
И така цели 350 обиколки.
През миналата година и трите заводски машини на Peugeot
плюс четвъртата частна на Oreca Matmut буквално отстъпиха
победата на Audi заради технически проблеми. Това беше
абсолютен маркетингов срив за французите, които се опитаха
да отмият срама през тази година. В провелото се преди две
седмици състезание това така и не стана. Въпреки разрушителните катастрофи на два от прототипите на Audi германците все пак взеха победата с третата си машина, оставяйки
френските болиди на второ и трето място. Споменах ли, че
изглеждащите като батмобили коли всъщност са дизели?

Писта “Сарт”

▶ Дължина 13 629 км
▶ Завои 38
▶ Настилка Асфалт
▶ Победител 2011 Андре Лотерер (3:25.289)
▶ Най-много победи 8 (Том Кристенсен)
▶ Рекорд 3:19.074 (Лоа Дювал)
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Next Generation
Мениджър в
корпоративна среда

Next Generation
Предприемач

Даниел Йорданов, 30 г.,
заместник-директор
по производствените и
техническите въпроси,
“Ескана” АД

Петър Каракашев, 34 г.,
съсобственик и генерален
мениджър на “ИТА
България” ООД

Руслан Папазян (35 г.) е изпълнителен
директор на завода за електроразпределители “АББ Авангард” АД (Севлиево). На
сегашната позиция е от 14 месеца. Преди
това е мениджър бизнес развитие в “AББ
България - Power Technologies”. От 2000
г. работи в звеното за изследвания в AББ в
Швеция, а от 2005 до 2008 г. е ръководител
проекти в отдела. Завършил е електроенергетика в Техническия университет в София
и има докторска степен по електроинженерство от Кралския технологичен институт в
Стокхолм.

От 2007 г. Даниел Йорданов е заместникдиректор по производствените и техническите въпроси в “Ескана” АД - компания
за добив и търговия с инертни материали,
в която работят 272 служители. В същата
година ръководи проект за разширение
на депото за твърди битови отпадъци на
Варна, а през последните три години под
негово ръководство във фирмата са направени инвестиции в нови инсталации и
оборудване за над 17 млн. лв.

Петър Каракашев е съсобственик и генерален мениджър на фирмата за европалети и
дървообработване “ИТА България” ООД.
Фирмата произвежда и изнася дървени
къщички за птици. Преди това е спедитор
специални транспорти в “Шенкер” ЕООД
и специалист инфраструктурна логистика
в “Космо България Мобайл”. Има магистърска степен по телекомуникации от
Техническия университет в София.

В момента
България дава
много възможности
за кариерно развитие.
Чувството, че има много да се
прави, е много положително

Познавам проблемите
на хората си, но и знам
къде могат да се скрият
да поспят

Дори в криза птиците
имат нужда от къщи.
Бизнесът се разви доста
сериозно. Миналата година
продавахме предимно на
австрийския пазар. Тази година
само австрийският ни пазарен
дял е два пъти и половина поголям спрямо база 2010 г.

Next Generation
Мениджър 2011
Пълна стипендия за EMBA
обучение в City College/
University of Sheffield
Руслан Папазян, 35 г.,
изпълнителен директор,
“АББ Авангард” АД
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Стипендии за EMBA обучение
в City College/University of Sheffield

Next Generation
Специална награда
за устойчив бизнес
Елена Маринова, 33 г.,
президент и съдружник,
“Мусала Софт”
Елена Маринова е президент и съдружник в
“Мусала Софт”. Тя е бакалавър по икономика и магистър по стратегическо управление
от Софийския университет. Елена Маринова
е вицепрезидент на Българската асоциация
на софтуерните компании (БАСКОМ) за
периода 2005-2009 г. и е активно ангажирана
с дейности, посветени на популяризиране и
подпомагане на развитието на българския
бизнес климат и брандиране, ИТ образование, наука и иновации и развитие на
младите таланти. Маринова е почетен член
на Европейския парламент на предприятията 2010.

На България са
нужни иновативно
мислещи хора,
отлични професионалисти с
мултидисциплинарни умения
и предприемачески дух

50% стипендия
за EMBA обучение
в City College/
University of
Sheffield

50% стипендия
за EMBA обучение
в City College/
University of
Sheffield

35% стипендия
за EMBA обучение
в City College/
University of
Sheffield

Константин Андонов,
34 г.
F&B Manager, Member
of Excom, “Кемпински
Хотел Зографски”, София

Ивайло Христов,
28 г.
Основател и директор
бизнес развитие, “Комфо
България”

Виктория Малканова,
34 г.
Генерален директор,
Altius Bulgaria

Константин Андонов е мениджър “Храни и напитки” в “Кемпински Хотел
Зографски”, София. Член е
на изпълнителния съвет на
хотела. Има 9 години опит
на мениджърски позиции.
Сред основните си постижения сочи стартираната от
него програма за развитие на
таланти, чрез която създава
добре обучени мениджъри
вътре в компанията, като по
този начин увеличава ефективността и най-вече финансовите резултати на своя
отдел.

Ивайло Христов е основател
и директор бизнес развитие
на “Комфо България” и член
на борда на Комфо Global и
Fanbooster, Норвегия. За три
години екипът “Комфо” реализира успешно партньорство с гиганта Facebook и
успява да развие иновативни
маркетингови продукти за
социалните мрежи и за клиенти като Ikea, Nike, Sony,
Toyota, Seat.

Виктория Малканова е генерален мениджър на Altius
Bulgaria от създаването на
компанията през октомври
2005 г. Задълженията й са
разнообразни и включват
всички аспекти от работата на организацията. Сред
основните й постижения
са установяването на компанията като втория POS
дистрибутор в страната, разрушаването на монопола
в бранша, създаването на
клиентска база от 15 банки
и, разбира се, увеличение
на пазарния дял само с 12%
само за една година.

На България
са нужни
иновативно
мислещи
хора, отлични
професионалисти с
мултидисциплинарни
умения и
предприемачески дух

Устойчиво
развитие
в бизнеса
означава да
създадеш стойност
за потребителя и
обществото

През годините
имах
проблеми със
служителите си само
заради това, че съм
по-млада от тях и че
съм жена. Беше доста
трудно да променя
отношението им
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Памет за
паметниците
Ясно е, че нищо не ни е ясно, затова да
погледнем как се справят другите
Малкото ясни спомени от
детството ми са свързани
с десетките митинги пред
“Александър Невски”, които гледахме през прозореца на дома ни на улица
“Московска”.
Седмици преди да взривят мавзолея - знаеше се
какво предстои - родителите ми ме заведоха в изоставената сграда. Бродихме из тъмните, порутени
и плячкосани подземия.
Намерихме чудни трофеи
- пожълтели карирани тетрадки, в които по няколко
пъти дневно са записвали всякакви атмосферни
данни, дори видяхме залата, където са сваляли
със специален подемник
непогребаната мумия на
Учителя Георги Димитров
- да я препарират и соанират всекидневно. Рискувахме някоя от вратите на
подземията да се захлопне
безвъзвратно зад гърба ни,
но родителите ми държаха
да ми покажат нелепостта
на миналото, за да я запомня.
Тези дни този тлеещ, полузагаснал конфликт пламна с нова сила, този път
подклаждан от свеж, леко
комичен заряд - въпроса за
правото на съществуване
на Паметника на съветската армия. Всъщност въпросът е доста сериозен и
разделя българското общество поне на две (по-точно
на две по две по две). От
едната страна са онези,
които имат отношение към
съществуването му, от другата - онези, които дори
не знаят на коя армия е
посветен.
Първата част на свой
ред се дели пак на две:
едните, които смятат, че
паметникът няма място
в съвременната градска
среда, и другите, за които той символизира едно
действително героично
минало. Групата на противниците отново се разделя
на две: хора, които лично
биха платили, за да бъде
унищожен паметникът, и
такива, които смятат, че
въпреки амбивалентността
на миналото той е символ
на една епоха и трябва да
бъде запазен заради културната си стойност, но все
пак, ако може, не на пъпа
на града. Има и една малка
подгрупа, която мисли, че
няма нищо по-хубаво от
един шарен паметник, и
иска да го превърне в инсталация.
Процентите на тези групи са обект на спекулации,
но е много вероятно да
ни изненадат. Днес тези,

Теодора Мусева

teodora.mousseva@pari.bg

които най-често виждат
Паметника на съветската
армия, просто го подминават на скейтборда си или
се подпират на основите
му с бира в ръка. Какво
значение има той за тях?
Комично. А все пак смисълът на паметниците е в
тяхното значение.
Кой трябва да реши този конфликт - не е ясно.
Вариантите може да са
много: Столичната община, комисия на Народното
събрание или дори всички
българи под формата на
референдум. Проблемът е
много по-сложен от това
чия собственост е паметникът. Въпросът е каква
история искат да виждат
хората - оцветена или не.
И дали не е по-добре тя
да е в оригинал - безцветна и истинска. Дали паметникът не е символ на
всички останки на социализма в града и ума ни?
Може ли този въпрос да
се реши веднъж завинаги
чрез събарянето на един
монумент? И можем ли
да живеем с дистанция от
патоса на миналото?
Българската политика
спрямо паметниците на
социализма е сравнително
последователна. Паметникът на Ленин беше заменен със статуя на София,
звездата, която увенчаваше бившия партиен дом,
угасна, а мавзолеят беше
разрушен. Но тогава настроенията бяха други.
Този проблем съвсем не
е само български - във
всички бивши социалистически страни се водят
ожесточени спорове и дори се вдигат бунтове в
защита и срещу тоталитарните паметници. И все пак
има държави с по-умерена
и далновидна културна политика. А някои дори насърчават иронията, която
у нас беше определена като “вандализъм”. Би било
хубаво, ако България можеше да се поучи от опита
на другите, ето защо ви
представяме примери за
справяне с нееднозначното
минало.

Унгария

“Този парк е за диктатурата. Но стане ли възможно да се говори за нея, да бъде тя описана и
построена, паркът вече е за демокрацията. Само
демокрацията ни дава възможност да мислим
свободно за диктатурата, а и за самата демокрация, ако щете. Или за каквото и да е!”
Това е мотото на парка “Мементо” в Будапеща, Унгария, изречено от архитекта на проекта
- Акош Елеод. Паркът е открит музей, посветен
на монументалното изкуство от комунистическия период на Унгария. След падането на
режима през 1989 г. много от тоталитарните
статуи и паметници веднага са премахнати. Те
дават началото на настоящата колекция. Паркът
е открит на 29 юни 1993 г. - втората годишнина
от изтеглянето на съветските войски от унгарска
територия. В него има статуи на Ленин, Маркс
и Енгелс, както и на унгарски комунистически
лидери като Бела Кун и др.
През 2006 г. в естествен размер е направено
копие на паметника на Сталин в Будапеща със
счупени бронзови обувки на върха на пиедестала. Това не е точно копие на оригинала, а само
художествено пресъздаване от Акош Елеод.
Извън ролята си на туристическа атракция “Мементо” функционира и като културно и образователно средище на арт проекти, фестивали,
професионални и обществени събития.

Естония

Символ на съветската епоха в Естония е т. нар. Бронзов
войник. Той е издигнат в центъра на Талин през 1947 г.
и изобразява съветски войник със склонена глава в знак
на траур за загиналите във войната. След обявяването на
независимостта на Естония руското малцинство започва
да полага цветя пред него всяка година на 9 май, деня на
съветската победа. “Въпреки че това не е приятна гледка за
повечето естонци, не е толкова непоносима, че да не могат
да се примирят с нея за няколко дни всяка година в името
на мирното съвместно съществуване”, пише естонският
Postimees през 2006 г.
Но тогава естонският премиер Андрус Ансип заявява,
че паметникът символизира окупацията на страната и
следователно трябва да бъде премахнат. Няколко месеца
по-късно е приет закон, подкрепящ това мнение, въпреки
многократните предупреждения на Русия, че ще се отнесе
към това като към провокация.
Когато през 2007 г. статуята е съборена и погребана в
покрайнините на града, в Талин се разразява неколкодневна
акция. В сблъсъците между руското малцинство и полицията един човек е убит, 150 са ранени, а близо 600 - арестувани. Младежки групи, лоялни към Кремъл, обсаждат
естонското посолство в Москва, което води до окончателно
влошаване на отношенията между Естония и Русия. Русия
на свой ред въвежда забрана на естонски стоки и ограничава граничния трафик.

Полша

Още от 2005-а Полша подготвя закон, който ще даде на властите свобода за премахване на паметниците във “възхвала
на комунистическата диктатура”, както ги нарича кметът на
Варшава Казимеж Уяждовски пред TVN24 през 2007 г. Той
обаче допълва, че законът ще изисква съхраняването на паметниците в чест на загиналите съветски войници.
В Полша има около петдесет паметника на Червената армия
в прослава на ролята на СССР в “освобождението” на страната. Символът на полско-руските отношения - Статуята на
братята по оръжие във Варшава - е построен през 1945 г. под
надзора на НКВД. Група полски политици от години водят
кампания за унищожаването му. Твърдението, че руснаците
са освободили полската столица, звучи обидно за жителите
на Варшава.
Полша наскоро прие закон, забраняващ символите на комунизма. Това е една от най-крайните забрани в Европа. Поляците
вече подлежат на глоба или дори затвор, ако ги хванат в крачка
с тениска с червена звезда, сърп и чук или Че Гевара.

Чехия

През 1991 г. чешкият художник Давид Черни и негови
приятели от художествената академия боядисват съветски танк - паметник на освобождението на Чехословакия през 1945 г. - в розово и прикрепят гигантски
среден пръст към покрива му. Това се случва две години след “кадифената революция” през 1989 г. и танкът
олицетворява неприятния спомен за нашествието на
Съветския съюз от 1968 г. Закачката вкарва Черни в
затвора, а розовото е покрито с плътен слой зелена боя.
В знак на протест срещу ареста на Черни няколко членове на парламента отново оцветяват танка в розово.
Черни в крайна сметка е освободен, но статуквото на
танка като национален паметник е премахнато и той се
озовава във военен музей извън града. Преди няколко дни танкът се завърна в Прага, плавайки на сал по
река Вълтава. Той е символ на Седмицата на свободата
- проект в памет на 20-годишнината от разпадането на
Варшавския договор и на оттеглянето на съветските
войски от Чехословакия.
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Литва

След като Литва възвръща независимостта си през
1990 г., различни съветски статуи биват свалени и
изхвърлени на най-различни места. Предприемачът
Вилиумас Малинаускас пожелава от литовските
власти да му предотстъпят скулптурите, така че да
построи частно финансиран музей. Така съветският
тематичен парк Grutas Park (неофициално известен
като Светът на Сталин) бива създаден в Националния парк Dzukija на 130 км югозападно от Вилнюс, Литва. Много от неговите характеристики са
претворение на съветските лагери ГУЛаг - дървени
пътеки, охранителни кули и огради от бодлива тел.
Неговото създаване се сблъсква с известна ожесточена съпротива и съществуването му още е под
въпрос. Някои от първоначалните идеи (например
транспортиране на посетителите във влак стил
ГУЛаг така и не биват разрешени. Grutas парк и
неговият основател спечелиха Нобеловата награда
за мир през 2001 г.

Александър Кьосев,
ръководител на катедра “История и теория на културата” в СУ

Миналото, за
което няма общ
консенсус, е проблем навсякъде и за него
няма обща формула. Аз
лично бих се радвал, ако
паметникът продължи
да се боядисва и да се
чисти. Отстраняването
би било дипломатически скандал, ще създаде
огромни проблеми с Русия, България няма интерес от това. От друга страна, явно на софиянци
не им харесва. Това е една тоталитарна естетика
на героизма, от която на всички ни е писнало.
Цялата амбивалентност на историята я няма
изразена в него. За мен най-доброто решение е
да се инсценира непрекъснато неговото игрово
премахване. Около него да има един непрекъснат негативен театър. Там се събират субкултури, които отдавна го обживяват, и те може да
бъдат включени.

Анета Василева, Жана Стоилова, Николай Ангелов, Христо
Говедаров, архитектурна група WhAT Association

Германия

На 300 м от Бранденбургската врата в Берлин от десетилетия се издига 20-метров паметник, заобиколен от
два танка Т-34 и две тежки гаубици. На пиедестал е
издигнат шестметров съветски войник с надянат щик
на пушката. На шестте колони са гравирани имената
на 182-ма от общо погребаните около паметника 2500
съветски войници и офицери. Берлинският паметник
е издигнат още през ноември 1945-а по заповед на
съветското военно ръководство и лично на маршал
Жуков. Това е единственият съветски паметник в
Западен Берлин.
На част от посетителите паметникът им се вижда
екзотичен, други казват, че е шантав, но, общо взето,
берлинчани вече не го забелязват.
В годините на студената война срещу паметника има
многобройни посегателства, като през 1961 г. полицията е принудена да го защитава от разгневените
граждани, които искат да го срутят.
Според германо-съветското споразумение за изтеглянето на войските от началото на 90-те години паметникът остава под грижите на берлинския Сенат.

Украйна

Лвов е първият град в Съветския съюз, където е разрушен паметник на Ленин. Освен неговия в града са
унищожени още седем паметника на тоталитаризма.
Градът е разположен на полско-украинската граница. През ХХ в. той последователно принадлежи
на Хабсбургската империя, на Западноукраинската
народна република, на Република Полша, на Съветския съюз, на нацистка Германия, отново на Съветския съюз и най-накрая пак на Украйна.
Тъй като новата администрация няма средства да
изгради нови паметници, голяма част от местата
им са белязани с паметни плочи, информиращи, че
в бъдеще на тези места отново ще се появят монументи. През последните години в Лвов са построени
паметници, посветени на травматичните спомени
от съветския и нацисткия режим (холокоста, глада,
ГУЛаг, НКВД, в памет на жертвите на Гестапо).
Друга голяма група паметници е посветена на
предсъветския период, когато Лвов принадлежи
на Хабсбургската монархия или е част от полската
държава - период, често идеализиран и наричан от
интелектуалците и медиите “златен век”.

Унгарците са събрали паметниците си в
парк “Мементо” почти веднага след промените, когато те наистина са имали някакъв
символичен смисъл за много хора. При нас това
не стана, а вече не е и нужно - тези паметници все
повече се разтоварват от политическия си смисъл
за хората, особено за по-младите, те са просто
част от градския пейзаж и всяко реполитизиране е
по-скоро смешно и неадекватно за нашето време.
Паметникът на Съветската армия гастролира в
“Тилт” и в “Лора от сутрин до вечер”, а в “Дзифт”
се принудиха да възстановяват Мавзолея дигитално. Тези паметници вече се включват в поп културата без политически смисъл и така постепенно
ще се преодолеят поколенческите комплекси. Не
сме 1991-ва.

Ангел Джамбазки,
общински съветник от групата на ГЕРБ

Въпросът за
бъдещето на
Паметника на
Съветската армия е
политически и исторически. Той 20 години е
бил изоставян заедно
с всички други паметници. Това е проблем
на идентификацията на
обществото, а не на кмета или на Столичния общински съвет. Паметниците в София не са въпрос
на градоустройство. Пространството с паметниците в София трябва да се преподреди. Би трябвало
общинският съвет да възложи на кмета да води
този разговор.

Ивайло Дичев,
професор в катедра “История и теория на културата” в СУ

Цялото пространство около
паметника трябва да се преосмисли.
Част от него може да се
запази в Музей на София
или да се премести при
обелиска горе в Борисовата градина
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▶Поканихме изпълнителните директори на пет големи компании да участват във фотосесия на известния
фотограф Темелко Темелков (вдясно)

Кой управлява най-големите
компании
Мениджърите в числа

Жени
�

▶Изпълнителният директор на “ЕКО
България” Янис Поликандриотис споделя какво харесва у българите и какво не
толкова

Шел България
ОМВ България
Либра
Белла България

В колко стават големите мениджъри, с
кого закусват, как изглеждат офисите им,
какви коли карат и как
правят бизнес - това
са част от нещата, които ще разберете в новото списание “100+
Мениджърите на найголемите компании в
България”. Освен класация на най-успешните 200 фирми (виж
Топ 15 долу) в изданието има и представяне на техния висш
мениджмънт, много
лични истории за успех и за пари. Търсете
го от днес.

▶В списанието
генералният
мениджър на
“Бритиш Американ Табако”
Рубен Родригес
разказва за
успешната
смяна на един
бизнес модел

Мъже
��

Компании с капиталово участие
от страни от бившата ОНД
�

Инвестиции на
компании от ЕС
��

Изцяло български
капитал и
собственици
��

Други
��

��

Компании с държавно
или общинско участие

▶Проследихме един работен ден на Рууд
ван ден Ейнден, изпълнителен директор на
“Загорка” 
снимки марина ангелова

▶ Топ 15 на компаниите по приходи
Позиция Компания

1
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС
2
ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ
3
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ
4
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ
5
ОМВ БЪЛГАРИЯ
6
БУЛГАРГАЗ
7
ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ
8
НАФТЕКС ПЕТРОЛ
9
МОБИЛТЕЛ
10
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ
11
ОВЕРГАЗ
12
КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ
13
МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ
14
АЕЦ КОЗЛОДУЙ
15
Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ
* анните са от “Капитал Топ 100”

Приходи от
продажби
2010 г.

Приходи от
продажби
2009 г.

Приходи от
продажби
2008 г.

Оперативна
печалба
2010 г.

Оперативна
печалба
2009 г.

Оперативна
печалба
2008 г.

5464168*
3349448*
3219675
3087083
1621995
1265973
1167661
1133350
1103610
1091366
966366
827900
813700
809106
730748

4222001
3190554
2384077
2795113
1255466
1223242
1154318
885889
1201404
1032007
802034
903000
918686
829116
726993

6921481
4832749
2565907
2944717
1574978
1433104
1076811
1042302
1327089
894067
1102518
899775
985984
835564
693425

-120463*
5910*
68638
150017
37239
-36200
1118
20641
220248*
114144
15345
336800
68974*
66938
-220

-181337
9232
235618
-13663
24799
25037
6145
-205272
291596
86468
8928
146599
88166
72188
1770

-479585
155
-187828
46837
9695
-93751
16025
208858
361594
155110
12634
170828
91123
79307
-5900

Мениджър

Сектор

Сергей  Андронов
Производство на горива
Валентин Златев
Търговия с горива
Никола Луи Мишел Треан
Производство на мед
Михаил Андонов
Производство на електроенергия
Теодора Георгиева
Търговия с горива
Димитър Гогов
Горива
Петър Докладал
Пренос на електроенергия
Йордан Георгиев
Горива
Андреас Майерхофер
Телекомуникации
Бернар Москени
Телекомуникации
Сашо Дончев
Производство и дистрибуция  
Харис Коцибос
Телекомуникации
Емилиян Абаджиев
Търговия
Костадин Димитров
Прозводство на електроенергия
Бойко Димитрачков
Дистрибуция на електроенергия
Източник: ICAP България

