новини ▶ 7

Кабинетът не е
отговорил на ЕК
за финансирането
на АЕЦ „Белене”

Четвъртък

Компании и пазари ▶ 11

КТБ иска да влезе
в управлението
на „Булгартабак
холдинг” АД

USD/BGN: 1.36599

EUR/USD: 1.43180

Sofix: 409.95

BG40: 127.23

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+1.00%
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-0.99%

-0.68%

+1.04%

цена 1.50 лева

Намаленото потребление и
вътрешните проблеми между
собствениците на веригата
книжарници “Пингвините”
предизвикаха задлъжняване към
основните издатели
▶ 12-13

Новини ▶ 7

Големите
длъжници
вече могат
да пътуват
в чужбина

Свят ▶ 10

Компании ▶ 15

Таблоид на
Мърдок е в
основата
на скандал с
подслушвания

AirAsia
ще купи
още 100
самолета
Airbus
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Мнения

▶ По темата:
Задържаните в
операция “Шок” вече са
към 50
▶ Тази акция се провежда
съвместно с “нашите
евроатлантически
партньори”! БЕЗ тях
- няма акция, няма
успехи. Трябва отвън
да ни натиснат,
за да хващаме
фалшификатори,
крадци и измамници!
Иначе ГЕРБавата
мафия от мутри и
милиционери изобщо
не закача престъпните
типове, особено ако са
от топмафията! МВР
взема от тях “дарения”,
но не ги закача въпреки
смешните твърдения
на ББ и ЦвЦв... Мафия ни
управлява, журналисти
наши...

Печеливш
Димитър Николов

Губещ
Рупърт Мърдок

При посещението на Бургаските минерални
бани Симеон Дянков обеща на кмета на града
Димитър Николов, че държавата ще подпомогне
благоустрояването на района. Община Бургас
поиска 4 минерални извора от държавата. Те й
бяха предоставени за стопанисване за срок от
25 години.

Премиерът на Великобритания Дейвид Камерън
обяви, че трябва да има официално разследване на
скандала с незаконното подслушване на жертви
на престъпления, вършено от в. News of the World.
Вестникът е собственост на медийната империя на
Рупърт Мърдок - News International.
Подробности четете на стр. 10

Коментар

▶Вторият
протест срещу
намерението на
правителството
да промени закона
специално заради
концесионера на
ски пистите в
Банско “Юлен”
беше проведен
снощи в София на
пешеходния мост
до НДК

Oт ГЕРБавия
Компании и пазари ▶ 12-13

Компании и пазари ▶ 11

Цветелина Бориславова
Нова вълна
инвеститори
се наложи
заемат позиции в за увеличението
земеделската земя на капитала на БАКБ

Сряда

USD/BGN: 1.35249

+0.23%

EUR/USD: 1.43610

-0.23%

Sofix: 412.75

+0.13%

BG40: 125.92

-0.49%

цена 1.50 лева

Оптимизъм на инат

6 юли 2011, брой 126 (5186)

Българска народна банка

Атанас Бобоков,

Българска народна банка

Българска фондова борса

Иван Колев,

Българска фондова борса

Галина Даскалова,

председател на УС на “Монбат”

управител на “Колев и Колев”

собственик на верига “Цветарници Галя”

Очакванията ни
за развитието през
тази година бяха поголеми

Ще се радваме, ако
политиците подават
по-положителни и ясни
сигнали

Започнат ли да
се купуват цветя,
значи икономиката
вече се е раздвижила

снимка БОБИ ТОШЕВ

Банско тръгна към Брюксел

Въпреки трудностите мениджърите от големи и по-малки фирми постигат успехи - по-малки
от предвижданите, но все пак успехи ▶ 4-5
Новини ▶ 8

Компании ▶ 14

“Летище
София” е
заплашено
с отнемане на
лиценза

Технологии ▶ 18

Отбраната
ще осигури
поръчки
за над 300
млн. лв. за
Ако искаш да си
български в Google+, ще трябва
фирми
да почакаш

pari.bg Топ 3
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Ако искаш да си в
Google+, ще трябва да
почакаш. Едва няколко
дни след като стартира,
социалната мрежа спря да
приема нови потребители.
Бориславова
наложи своя модел
в БАКБ. Общото
събрание приключи
с холивудски хепиенд в
драмата между големите
акционери в банката, след
като представителят на
“Грамърси” влиза в надзорния
съвет.

3

Задържаните в
операция “Шок” вече са
към 50. Арестите са не
само на територията
на цялата страна, но и в
чужбина.

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

Протестите на
природозащитници не са сред
събитията, които предизвикват
сериозен обществен интерес. Даже
напротив - когато се заговори за
действия на зелени организации,
се появяват и обвинения в
преиграване и популизъм.
Спонтанните протести - единият
преди седмица, вторият вчера,
също останаха незабелязани.
По една или друга причина
големите медии не забелязват
това. А случаят е важен - набързо
организиралите се в социалните
мрежи са единствените, които
открито и гневно казаха на
правителството: “Така не се
прави.” И пожелаха на министрите
лек път към следващото им
работно място, ако не вземат
правилното решение.
Това не бяха протести по
принцип, не бяха призиви за
по-чиста природа, за по-малко
застрояване или за нещо друго
общо. Държавата се кани да
промени един закон заради една
фирма, която на всичкото отгоре
е нарушила правилата. Случаят с
надвзетите от “Юлен” АД земи в
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ски зоната над Банско е за учебник.
Учебник с името “Как да работим
против интересите на гражданите”.
Вместо да санкционира
нарушителя, правителството му
обеща така да промени закона,
че да може незаконното да стане
законно.

Елина Пулчева
elina.pulcheva@pari.bg

След като
правителството не
чува гласа на
недоволните, те
решиха да
информират ЕК
за случая с
“Юлен” АД
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Още по-скандално е, че цяла
седмица представители на
властта, дори екоминистърът
Нона Караджова, се опитват
да убедят всички, че този
вариант е много по-изгоден
за държавата, отколкото да
развали концесионния договор
на фирма “Юлен”. На този
фон единици медии дръзват да
нарекат нещата с истинските
им имена. Парламентарната
опозиция все още не е поискала
обяснение, няма искане за вот
на недоверие, няма искане на
оставки. И както при аналогични
ситуации, протестът срещу
тази несправедливост започна в
социалните мрежи в интернет.
Два пъти успя да се пренесе и на
открито. И пак нищо. Керванът
не само си върви, но дори не дава
знак да забелязва откъде минава.

С ясното съзнание, че
властимащите няма да застанат
на страната на правдата, тези,
които не са съгласни с действията
на държавата, намериха друг
начин да решат проблема. С
кратко писмо, изпратено до двама
еврокомисари, нещата може и
да се променят. С инициативата
се е заел блогърът Асен Генов.
Според него с две писма - до
еврокомисаря по околната среда
Янез Поточник и до отговарящата
за правосъдие, основни права
и гражданство Вивиан Рединг
- самозабравилите се български
министри може да бъдат поставени
на място. Надеждата на Генов
е подхранена от отговора на
еврокомисар Поточник, който
уверява, че конкретният случай ще
бъде разгледан и ЕК ще се обърне
към отговорните власти в страната.
Значи можело, а? Проблемът може
и да не се реши на местно равнище,
но пък по трудния начин... кой знае?
Призивът на протестиращите е
- колкото може повече хора да
пишат. Защото за разлика от нашите
управляващи онези в Брюксел
чуват. Или поне редовно четат
електронната си поща. 
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Депутатите от Бундестага са много
по-добре запознати с реалните
резултати и това, което сме постигнали
като техническа готовност на страната
ни за Шенген, отколкото
депутатите от българския
Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи

Гост-коментатор

▶ от фермерите в "черния списък" на длъжниците към
фонд "Земеделие", създаден по времето на Калина Илиева,
се оказаха изрядни и ще бъдат извадени оттам. Те нямаха
право да кандидатстват за субсидии и финансиране на
проекти. Сега могат да заведат дела за пропуснати ползи

Към затвора

Воден
мегамастодонт?
Георги Ангелов,
ikonomika.org

Вярата, че
централизацията
и окрупняването
водят до някакви
смислени резултати,
незнайно защо
продължава да оцелява
Въпреки че са изминали цели две десетилетия от края на
комунизма, Министерството на регионалното развитие
и благоустройството ни предлага идея, на която биха завидели дори членовете на Политбюро на БКП. Налагане
на единна цена на водата в цялата страна, обединяване
на всички ВиК компании в единен холдинг и създаване
на национален централизиран мегамонопол.
Вярата, че централизацията и окрупняването водят
до някакви смислени резултати, незнайно защо продължава да оцелява, въпреки че реалността винаги
е доказвала обратното. Големи, тежки, бюрократични
и мудни структури не само че не са решение - те са
огромен допълнителен проблем за развитието на който
и да е сектор. Обикновено подобни структури започват
да отглеждат неефективност и да тежат на бюджета и данъкоплатците, като същевременно не могат да реагират
гъвкаво на промените (помислете за тоталната неефективност на енергетиката, пощите, железниците, общинската топлофикация, градския транспорт и т.н.).
Създаването на пореден мегамастодонт увеличава
непрозрачността, възможностите за кроссубсидиране, използването му за политически цели. В допълнение, тъй като толкова големи държавни монополни компании са "твърде големи, за да фалират", те практически
ползват държавна гаранция, без обаче да са подложени
на бюджетен контрол. Свръхзадлъжняването на подобни
компании е гарантирано, което означава допълнителна
тежест за данъкоплатците, въпреки че, ако ги бяха питали, едва ли биха се съгласили да финансират от джоба си
поредния грандомански проект с минимална полезност.
Единната цена, разбира се, също е проблем. В крайна
сметка разходите за добиване на вода в различните региони на страната са различни. В допълнение
относителната оскъдност на водата е различна. С единна
цена не може да се балансира местното търсене и предлагане на вода, което ще поражда постоянни проблеми,
дефицити, оплаквания. В същото време липсата на
връзка между цената на водата и местните инвестиции
ще оказва постоянен натиск за повече инвестиции във
всяко отделно населено място, тъй като разходът за
тези инвестиции ще се разхвърля върху цялата страна
и местните потребители ще имат чувството, че тези инвестиции са безплатни. Което, разбира се, с времето ще
убие всякаква ефективност и ще доведе до политическо
насочване на инвестициите.
Представете си едно населено място, където водата е оскъдна, добива се трудно и поради това цената
там е по-висока, което води до стимул за ефективното
й ползване. Въвеждането на единна цена веднага ще
свали цената на водата в това населено място, но няма
да направи водата по-малко оскъдна или по-евтина за
добиване. Всякакви стимули за икономично ползване ще
изчезнат и ще има дефицит. Обратен проблем ще се появи в регионите, където водата е обилна. Въобще МРРБ е
време да се стегне и да изостави недомислените идеи.
Авторът е старши икономист в Институт
"Отворено общество"

▶ Софийският апелативен съд призна за виновни Братя Галеви. Пламен Галев (в ляво) получи 7 години затвор, а Ангел Христов - 5 години за организиране, ръководене и участие в престъпна група за принуда, изнудвания, извличане на облаги чрез внушаване на страх. Вчерашната присъда е на втора инстанция, след като
през ноември 2010 г. Окръжният съд в Кюстендил ги оправда
СНИМКА БОБИ ТОШЕВ

В броя четете още

Новини ▶ 8-9

По пътя до ТОЛ
системата

Консултант ще предложи
вариантите, а догодина
правителството трябва да
избере конкретната система
за плащане по пътищата на
България

Компании ▶ 14
БДЖ

Поправка
В брой 126 на в. "Пари" от
6 юли 2011 г. е публикувано интервю с Величка
Маринова от КЗК със
заглавие "Заради заличаването на търговските
тайни становищата
ни понякога изглеждат
недобре мотивирани". Гжа Маринова е държавен
експерт "Антитръст
и концентрации", а
не, както е написано,
директор "Забранени
споразумения".
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Депутатите масово
проблем в даренията
4 Новини у нас

И народните
представители от
управляващото мнозинство,
и голяма част от опозицията не виждат
нищо смущаващо в това МВР да получава
пари от фирми и организации
Политическите нагласи за
даренията към системата
на МВР масово са в подкрепа на силовата институция, макар че има и силно критично настроени
народни представители
- предимно от Синята коалиция и ДПС. И ако те искат да има закон или поне
строга регламентация кой
какво дава, мнозинството, подкрепено и от Коалиция за България, не

ко идвало от общественото съзнание за нещо
нередно. "Обществото е
много мнително и винаги търси далавера за
всеки акт, дори и когато
е благороден, каквото е
едно дарение", коментира Анастас Анастасов от
ГЕРБ.

Радослава Димитрова
radoslava.dimitrova@pari.bg

вижда нищо смущаващо в
това някоя фирма да даде
пари на държавна институция, пък била тя и МВР
- о р г а н ъ т,
който следи
не само за
реда, но и
за нарушенията. Според управляващите
проблемът
не е нито
в даренията, нито
в това, че
повечето
от фирм и т е
дарит е л и
са със
съмнителна
репут а ция.
Всич-

"За" едни
(не)нормални
дарения

Според бившия вътрешен
министър Михаил Миков
не трябва да има специален закон за даренията към МВР. Проблемът
идвал от това, че не се
прави реформа, така че
парите от бюджета да се
използват по правилен начин. За Миков няма нищо
смущаващо в естеството,
историята и връзките на
фирмите. "Въпросът с даренията се дискутира от
много време, просто сега
му се придава специален
привкус", обясни депутатът от опозицията.
Управляващите дори
диагностицираха негивната нагласа на хората
и ровенето от страна на
медиите като болест. "В
Закона за МВР има регламентация за даренията.
Тази мания за всяко нещо,
което се прави, да има за-

Обществото е много
мнително и винаги
търси далаверата
във всеки акт, дори когато
е благороден, каквото е
едно дарение. В Закона за
МВР има регламентация за
даренията. Тази мания за
всяко нещо да има закон се
превръща вече в някаква
болест.

Анастас Анастасов,
депутат от ГЕРБ

кон се превръща вече в някаква болест", коментира
Анастас Анастасов. Той
припомни, че вътрешният
министър Цветан Цветанов е издал заповед за
проверка на даренията по
места. Тази проверка обаче едва ли има значение,
защото, както стана ясно и
от мнението на Цветанов,
даренията били за добре
свършена работа. Все пак
в ГЕРБ има и друг полюс
в лицето на финансовия
министър Симеон Дянков,
който заяви, че е редно
МВР да върне големите
дарения, защото разполага с най-много бюджетни
средства от всички министерства.
Евентуалната
законодателна
инициатива

Депутатите от Синята
коалиция и ДПС са на
твърдата позиция, че ако
не специален закон, който
да регламентира даренията, трябва поне да има
специален регламент. Камен Костадинов от ДПС
обясни, че е добре да се
помисли за списък, в който да се посочат организациите, имащи право да
правят дарения, така че да
не се пресичат интересите
и да не възникват допъл-

нителни въпроси. Той
допълни, че без да претендира за авторство, би
предложил промени. От
възможността да даряват
трябвало да се изключат
фирми, които може да породят съмнения, а дарения
трябвало да се правят само
от фондации и организации,
които са със строг режим на
отчетност.
Някои депутати приведоха за пример другите
европейски държави, където също имало практика фирми да дават пари
на държавни институции. Там обаче нещата
ставали през организации с нестопанска цел
- фирмата дава парите
на организацията, а тя на
свой ред на въпросното
министерство или друга
държавна структура.
От Синята коалиция
пък зададоха въпро с а
защо министерството с
най-голям бюджет получава тези допълнителни
пари, а не училищата
или домовете за сираци
например. Кирчо Димитров от Синята коалиция
обясни, че не може да се
гледа на всички като на
недобросъвестни дарители, но получаването на
допълнителни пари трябва да се регламентира.

Не трябва да
има специален
закон, който
да регламентира
даренията. Трябва
да се осигуряват
необходимите средства
от бюджета. Но когато
няма реформи, няма
как да стигат парите.
Големият проблем
е, че винаги, когато
съществуват тези
дарения, има привкус
на съмнения.
Михаил Миков,
депутат от Коалиция за България

Парите като морален
измерител

Партия "Атака" от своя
страна застана на поумерена позиция, като
за нейните депутати основен бил въпросът за
морала. Според Огнян
Стоичков не може да се
отнеме правото на дарение, но най-важно било
доколко морално е това
в зависимост от кого се
прави. "Дарението е акт,
който се приема с благодарност, ако дарителят е
лице, от което може да
приемеш. Не приемам,
ч е М В Р и л и д ру г и т е
институции не трябва
да приемат дарения, но
вниманието трябва да е
върху дарителите", коментира той. По думите
му е недопустимо да има
сделка от типа "дай ми
нещо, за да ти дам и аз
нещо". И точно тук се
появява съмнението за
чадър над въпро сните
фирми, които тактично
се подминават от полицаите, когато правят нарушения. Нещо, за което
неведнъж е било споменавано в медиите от редица редови служители
на МВР, които обаче не
смеят да застанат с имената си зад тези твърдения. Ясно е защо.
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Разкрито
И разследвани
плащат на
полицията
▶ В началото на седмицата в. "Сега" публикува
фирмите, които правят най-големи дарения
към МВР. Информацията е получена по силата
на Закона за достъп до
информацията. В списъка
фигурират и разследвани и съдени бизнесмени, а
основното спонсорство
е под формата на горива
и канцеларски материали. Сред дарителите
са още "Лукойл", фирми,
свързани с енергийния бос
Христо Ковачки и неговия
зет, фирмата "Юлен",
заради която правителството възнамерява да
промени Закона за концесиите и така да узакони извършеното от нея
нерегламентирано разширяване на ски зоната
над Банско и др.

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

Не съм против
дарителския акт.
Не само МВР, а и
останалите институции
биха приели даренията.
Но тук се поставя въпросът
за личността на дарителя.
Аз съм против лица със
съмнителна репутация да
бъдат дарители на публична
институция. Тук няма
дарение, имаме сделка
- дай ми нещо, за да ти дам
и аз нещо. Дарението е
едностранно и не е обвързано
с някакъв акт.
Огнян Стоичков,

депутат от "Атака"

МВР е министерството с най-голям
бюджет, кое налага
да има дарения? Ако има
дарения, трябва да има
регламент. Трябва да се работи
в посока създаване на закон,
който да определи правилата.
Не може да се гледа на всички
като на недобросъвестни
дарители. Всеки има право да
дарява, но защо даренията не
се насочат към образованието,
домовете за деца и за
възрастни, а към МВР?
Кирчо Димитров,
депутат от Синята коалиция

Въпросът с
даренията
трябва да се
регламентира, за да бъде
ясно кой и в какъв ред
може да дарява на МВР и
дали изобщо МВР може
да получава дарения.
Трябва да бъдат посочени
структурите, които имат
право да даряват, защото
се създава впечатлението,
че някой си купува
спокойствие и е над
закона.
Камен Костадинов,
депутат от ДПС
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Big Brother на летището

Транспортният министър Ивайло Московски обеща на аеропорта да не остане
място без камери, ако проверката установи нарушения на служителите
Вече трети ден тече проверка на „Летище София”,
разпоредена от новия транспортен министър Ивайло
Московски, и ако тя разкрие
нарушения, ще бъдат монтирани допълнителни камери,
които да покрият целия път
на придвижване на багажа
на пътниците. „Ако е необходимо, няма да остане
място без камери”, категоричен бе Московски. Повод за
това е сигнал на евродепутата
Антония Първанова, според
която на аеропорта масово се
крадат вещи и скъпоценности от багажа на пътниците.
Първанова алармира пред
Европейския парламент, че
лицензът на летището като
оператор по наземна дейност трябва да бъде временно отнет. По нейните думи
ръководството на аеропорта
си затваря очите за криминални действия на своите
служители.
Въпреки че обеща затягане
на контрола, Московски все
пак определи изказването на
Първанова като неправилно,
тъй като на „Летище София”
лиценз по операторската багажна дейност имат освен
самия аеропорт и още 3 фирми - Swissport - България,
Gold Air Handling - България
и „България Ер”.
„Абсурдни
твърдения”

Антония Първанова твърди, че дори има предпоставки да се смята, че някой
може да постави експлозив
в багажа на пътниците. От
транспортното министерство обаче са категорични,

че е абсурдно някой от служителите да сложи бомба
в багажа на пътник, тъй
като не само операторите
по наземната дейност, а и
всички останали служители
на летището минават през
изключително стриктен
контрол. От ведомството
обясниха, че „Летище София” е прибързано обвинено, тъй като е много трудно
да бъде установено на кое
летище са изчезнали вещите на даден пътник. „В един
полет участват минимум
две летища и г-жа Първанова няма как да знае на
кой аеропорт изчезват вещи
от багажа на пътниците”,
обясниха от министерството. Там смятат и че не трябва да се търси вина само и
изключително в служителите, защото има друга, порискова група, а именно товарачите на багаж. Това са
служителите, които поемат
багажа от лентите, товарят
го на колички, а след това
- в самолетите, без това да
се следи с камери.
Малко време

От министерство на транспорта към момента отказаха да уточнят как и с какви
процедури се извършва
назначената цялостна проверка на летището поради
съображения за сигурност.
От своя страна от „Летище
София” също не пожелаха да дадат подробности,
въпреки че евродепутатът
Първанова цитира свои източници, според които на
летището се упражняват
„трескави действия”. От

Министър Ивайло Московски представи новия горещ телефон за нередности в транспорта. На него пътниците ще могат да подават сигнали до автомобилната, морската и железопътната администрация
Снимка Марина Ангелова

аеропорта не искаха да кажат и дали вече се поставят
нови камери или не.
От пресцентъра на летището заявиха, че е необходимо
малко време, преди новият
изпълнителен директор на
аеропорта Веселин Пейков
да вземе позиция по случая
- от една страна, защото е
нов, а от друга, защото про-

верката все още тече. Веселин Пейков беше назначен
на поста изпълнителен директор на „Летище София”
ЕАД, след като транспортният министър освободи Асен
Танчев преди по-малко от
седмица. Пейков обаче е
дългогодишен служител на
аеропорта.

Антония Първанова е
сезирала Европейския
парламент емоционално и
прибързано
Ивайло Московски,
министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията

Кина Драгнева

ГЕРБ се разколеба за приватизацията на пощите
Изваждането на
„Български пощи” от
забранителния списък беше отложено
от парламента
След като и правителството,
и мнозинството на ГЕРБ в
икономическата комисия
бяха решили да извадят
„Български пощи” ЕАД от
забранителния списък за
приватизация, същото мнозинство реши да отложи
окончателното гласуване

Пощите са
на голяма
загуба, това е
неефективна и
нереформирана
система и тя
трябва да се
оптимизира по
някакъв начин
ударно
Снимка Емилия Костадинова

Валентин Николов, ГЕРБ

на промяната от парламента. Макар и да не се признава от управляващите,
причината за решението е
заплахата на синдикатите да
организират протести пред
Народното събрание в деня
на гласуване на поправката
в Закона за приватизация и
следприватизационен контрол.
Отлагането
на точката

Изваждането на „Български
пощи” от забранителния
списък трябваше да стане в
комплект с още три държавни дружества - АДИС, военното издателство и Аудиовидео „Орфей”. Гласуването
на промяната първоначално
беше включено в седмичната
програма на парламента, но
ден преди самото гласуване
ГЕРБ реши да извади тази
точка от дневния ред. Окончателното решение се очаква
от изпълнителната комисия
на ГЕРБ.
Не само синдикатите

Против идеята за привати-

зация на пощите се обявиха
синдикалните организации
на КНСБ и „Подкрепа”. Несъгласие изразиха също депутатите както от БСП, така
и от СДС. „Приватизацията
на пощите ще бъде тежка
политическа грешка”, предупреди председателят на
икономическата комисия
и лидер на СДС Мартин
Димитров, защото „доста
нечистоплътни фактори в
държавата имат интерес
към пощите”. Според него
целта на сделката е да се
запълни дупката в бюджета.
„В условия на криза обаче,
която преминава в депресия, много трудно би могло
да се постигне добра цена”,
коментира още Димитров.
Зам.-председателят на икономическата комисия Валентин Николов от ГЕРБ заяви,
че управляващите не искат да
приватизират пощите на всяка цена. Редовното заседание
на изпълнителната комисия
на ГЕРБ е във вторник. Дотогава пощите остават сред
фирмите, които са забранени
за приватизация.
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Кабинетът не е отговорил на ЕК за
финансирането на АЕЦ “Белене”
Българското
правителство не се
е допитало до ЕК за
вариант държавно
финансиране на
ядрената централа
и все още не е
отговорило на
запитването на
комисията по темата
Българското правителство
не се е допитало до Европейската комисия по въпроса за бъдещото финансиране на АЕЦ “Белене” и
в частност по въпроса дали
финансирането с държавни
гаранции представлява държавна помощ. Комисията
от своя страна наскоро е
потърсила информация от
българското правителство
по въпроса, но все още отговор не е получен. Това
стана ясно от отговора на
комисаря по конкуренцията
Хоакин Алмуния във връзка
с въпрос на българския евродепутат Надежда Нейнски, съобщиха от офиса на
българския евродепутат.
Финансиране
на проекта

Зададените към него въпроси са: дали комисията
би одобрила финансиране
на АЕЦ “Белене” чрез държавни гаранции, дали българското правителство се е
консултирало с Генералната
дирекция по конкуренцията

Отпуснатата
през 2008 г.
сума 300 млн. лв.
за изграждането
на АЕЦ “Белене”
е била одобрена
с очакването,
че проектът ще
бъде изпълнен
от частен
инвеститор
Хоакин Алмуния,
комисар по конкуренцията

Снимка bloomberg

за одобряване на такъв тип
финансиране и дали отпуснатите през 2008 г. 300 млн.
лв. от държавния бюджет за
изграждането на ядрената
централа в Белене може
да се смятат за държавна
помощ. В Илюстративната
ядрена програма на ЕС ясно
се дефинира, че проекти за
ядрени централи в границите на ЕС не може да бъдат
финансирани с държавна

помощ. Трябва да се намери начин да бъдат платени
от частния сектор. Според
Надежда Нейнски планираните държавни гаранции
върху евентуален заем за
изграждането на АЕЦ “Белене” може да се окачествят
като “държавна помощ”.
Отговорът

Комисар Алмуния отговаря
на запитването на Нейнски,

че отпуснатата през 2008
г. сума е била одобрена с
очакването, че проектът
ще бъде изпълнен от частен
инвеститор. Според Алмуния, когато през май 2007 г.
е обявена покана за заявяване на интерес към проекта,
частните стратегически
инвеститори са смятали,
че инвестицията в проекта
при пазарни условия е оправдана.

Вече 4 години Москва и
София не постигат съгласие по темата “АЕЦ “Белене”. Само преди броени
дни Националната електрическа компания (НЕК)
и “Атомстройекспорт”
удължиха за 13-и пореден
път срока на действие на
споразумението за проекта.
По думи на министъра на
енергетиката Трайчо Трайков консултантът HSBC

препоръчва проектът да
бъде преработен изцяло на
пазарен принцип, каквото е
и желанието на българската страна. В момента проектът е така структуриран,
че предвижда и държавно
финансиране, твърдят запознати, но реално този
факт не е публичен, тъй
като целият договор по
проекта е засекретен.
Ивана Петрова

Големите длъжници вече могат да пътуват в чужбина
Депутатите
окончателно гласуваха
премахването на
забраната за лица с
над 5000 лв. дългове
към държавата и
частни фирми да
напускат страната

▶Длъжниците към държавата и към частни фирми вече ще могат да пътуват
спокойно в чужбина 
Снимка емилия костадинова

Депутатите отмениха окон
чателно текста, който даваше възможност със съдебно
решение да бъде забранявано на лица със задължения
над 5000 лв. да напускат
страната.
Промените в Закона за
личните документи, които
народните представители
одобриха на второ четене,
бяха внесени от Христо
Бисеров от ДПС с мотива,
че този член от закона е в
противоречие както с една европейска директива
за правото на свободно
движение в ЕС, така и с
практиката на Съда на Европейските общности в
областта на свободното
движение. България няколко пъти е и осъждана
от съда в Страсбург по
подобни дела, заведени от
граждани с дългове, получили възбрана да пътуват
в чужбина.

Промяната стана факт,
след като в началото на
годината националният омбудсман Константин Пенчев
сезира Конституционния
съд (КС) по темата. През
пролетта съдът се произнесе и обяви тази забрана за
незаконосъобразна.
Отворени
граници

Така българите, които дължат пари на банки, мобилни оператори, за комунални услуги, както и мениджъри на фирми, невнесли
данъци, такси, осигуровки
и мита, въпреки дълговете
си ще могат да пътуват зад
граница не само в страните
от Европейския съюз, но и
във всички други държави.
С промените дори и тези,
които имат задължения за
издръжка, ще могат да пътуват. “Хората много често
излизат извън страната, за
да работят и да погасят
някои от задълженията си”,
коментира Бисеров.
Що се отнася до вече
действащите забрани, той
добави, че и те трябва да
бъдат отменени. Засегнатите граждани реално могат
да се обърнат към административните съдилища и да
поискат отмяната на съдеб-

ните актове срещу тях.
Още преди гласуването
поправката получи одобрението на МВР, но НАП
и Камарата на частните
съдебни изпълнители бяха
против. Мярката се използва активно от данъчните
служби спрямо длъжниците, но реално тя не е с
висока ефективност.
С дружни
усилия

До промените в закона се
стигна, след като по-рано
тази година Конституционният съд беше сезиран
по казуса от националния
омбудсман Константин
Пенчев и отмени текстовете от Закона за българските лични документи, с
които можеше да се налага забрана на длъжниците
да напускат страната, като противоречащи на европейската директива за
свободното придвижване.
Тя позволява забраната за
пътуване в чужбина като
мярка, но единствено поради съображения, свързани с
обществения ред и сигурност, и напълно изключва
икономическите цели като
смислени аргументи за забраната за свободно движение. 
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По пътя до ТОЛ сис
Консултант
ще предложи
вариантите,
а догодина
правителството
трябва да избере
конкретната
система за плащане
по пътищата на
България
Красимира Янева
krasimira.yaneva@pari.bg

До края на септември ще
бъде обявен конкурсът
за консултант за изграждане на ТОЛ система в
България. Най-рано това
може да стане след месец,
уточниха от регионалното министерство. Пътят
към изграждането на ТОЛ
система е доста дълъг.
В средата на март правителството взе решение
за въвеждане на такава
система по българските
пътища. Очаква се тя да
се въведе чак през 20152016 г.
Задачата

Консултантът трябва да
предложи варианти за
изграждане на системата, при която се плаща
на изминат километър. В
ЕС най-често е 3-4 евроцента. Вариантите може
да зависят от пътищата,
за които ще трябва да
се плаща по този начин,
и от вида на превозните
средства. В някои държави в ЕС системата е
такава, че се плаща само
за тежкотоварни превозни средства с определена
товароносимост, а леките
коли имат т.нар. електронни винетки.
Според министър Плевнелиев правителството
трябва да реши каква система ще се внедрява в
страната догодина. Председателят на транспортната комисия в парламента
Иван Вълков (ГЕРБ) каза,
че изборът на системата трябва да се направи
след обществен дебат с
превозвачите. Миролюб
Столарски от Българската
асоциация на сдружения-

та в автомобилния транспорт се опасява, че може
да се получи дублиране и
превозвачите да плащат и
данъци, и такси за едно и
също нещо.
Преди време министър
Плевнелиев призна, че
въвеждането на ТОЛ системата е скъпо упражнение и трябва изборът на
конкретния вид да се направи много внимателно.
В Словакия въвеждането
на системата е струвало
500 млн. EUR.
Целта на скъпото
упражнение

От една страна, тя е да
има справедливост - който
пътува по-често - плаща
повече. По-важната цел
обаче е да се събират повисоки приходи, за да се
ремонтират пътищата в
страната. През миналата година приходите от
продажба на винетки бяха 195 млн. лв. , а през
тази очакванията са за 2
млн. лв. повече. Според
изчисления на министър
Росен Плевнелиев, за да
няма дупки по пътищата,
са нужни 400-410 млн. лв.
годишно. Според Иван
Вълков в Германия приходите от пътни такси са
се повишили 10 пъти, а в
Чехия - с около 8 пъти.
Кой ще плати
сметката

Вариантите за инвестиция
в системата са държавата
или концесионер. Следващият въпрос е кой ще обслужва системата - може
да е само от концесионера
или смесено - между него
и държавата. Договорите
са за срок от 20 години.
“Заплахите”
за България

През последните години често някой алармира,
че България е закъсняла
с въвеждането на ТОЛ
системата. “Към момента
няма фиксирани срокове
за изграждане на ТОЛ система, които да произтичат

като пряк ангажимент за
България”, коментираха
от регионалното министерство. Въвеждането
на ТОЛ система е регламентирано в Директива
2006/38, известна като директивата “Евровинетка”.
Заместник-председателят
на транспортната комисия в НС Румен Такоров
от БСП твърди, че тя не
позволява да се въвеждат
такива такси за пътища,
строени с пари от ЕС. От
ГЕРБ обясниха, че такова
ограничение действа за
определен период и управляващите може да се
договорят то да отпадне
при определени условия.
Замърсителят
плаща

Очаква се промените в
директивата да бъдат

окончателно приети това
лято и да започнат да се
прилагат през 2014 г. С
тях се въвеждат такси за
външни разходи - за замърсяване на въздуха и за
шум. “Събирането на тези
допълнителни такси обаче
може да се осъществи само чрез ТОЛ такса, която
ще се състои от инфраструктурна такса и съответната такса и за външни
разходи”, обясниха от регионалното министерство.
Държавите членки на ЕС,
които използват единствено винетни такси, няма да
може да налагат такси за
външни разходи. Досега
само 11 държави от ЕС
имат действащи ТОЛ системи. Унгария и Полша,
които са в съюза преди
България, тепърва планират въвеждането й.

Миролюб Столарски,
председател на БАСАТ

Има много варианти за тол
системата. Очаквам, след
като бъде избран консултант и той
предложи варианти, да ги обсъдим с
управляващите. Притеснявам се да не
се получи дублиране на такси и данъци
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темата

Когато
страната
ни въведе
електронната
система за
събиране
на такси по
пътищата,
тогава ще има
достатъчно
средства, за
да може да се
оправят всички
дупки

Росен Плевнелиев,
министър на регионалното
развитие и благоустройството
СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

400

197

▶млн. лв. са нужни всяка
година за ремонти по
републиканските пътища

▶млн. лв. са очакваните
приходи от продажби на
винетки през тази година

Системата
ще бъде избрана след дебат
Всеки момент
трябва да се обяви
процедурата за избор
на консултант за
изграждането на ТОЛ
система. Първоначално
ТОЛ системата може
да се въведе само
за магистралите,
които са част от
трансевропейските
коридори.

Снимка боби тошев

Изисквания на Директива 2006/38
1. ТОЛ таксите се налагат само за
изминатия пътен участък
2. Таксите се определят на принципа
на възстановяване на инфраструктурните разходи. Ако пътищата са
правени с пари от общността, те
не се възстановяват, освен ако няма
специфични разпоредби в съюза
3. Приходите трябва да се използват
за поддръжка на пътищата, за които е
въведена системата, или за цялостната транспортна мрежа
4. Плащането на такси не трябва да
създава допълнителни формалности и
бариери на вътрешните граници
5. Въвеждането на ТОЛ такси не трябва да води до дискриминация на международния транспорт и до нарушаване

на конкуренцията между операторите
6. Не трябва да водят до дискриминация на транспортните фирми в
зависимост от националността на
собственика им
7. Първоначално може да се плащат
само за превозни средства с минимална
товароносимост от 12 тона
8. Може да се правят намаления на
редовните ползватели. Отстъпката
не трябва да надхвърля 13% от ТОЛ
таксите, платени от еквивалентни
превозни средства, които не ползват
намаление
9. Таксите може да се променят в зависимост от класа за емисии EURO. EURO
0 - замърсяват най-много, а с EURO 4 и
нагоре - най-малко.

Консултантът трябва
да предложи няколко
решения. Кое е
най-икономически
целесъобразното,
трябва да се избере
след обществен дебат,
в който ще участват и
превозвачите, защото
те са заинтересованата
страна. След като се
изгради системата, тя

Иван Вълков,
председател на транспортната
комисия в НС от ГЕРБ

Ограничението за
пътища, строени с европейски
средства, да не
се събират ТОЛ
такси важи за
определен брой
години

трябва да се поддържа.
Парите за това ще са
от приходите от ТОЛ
таксите.
Ограничението за
пътища, строени с
европейски средства,
да не се събират
ТОЛ такси важи
за определен брой
години. Може да се
постигне споразумение
с Европейската
комисия, като
представим мотиви
и доказателства за
ползата от въвеждането
на нова система.
Гаранционният срок за
новите магистрали по
принцип е 5-годишен.
След това са нужни
пари за поддръжка. Те
може да се набавят с
ТОЛ таксите.

За магистрали, строени с
пари от ЕС, не трябват такси
За магистрали,
строени с
евпропейски
средства, ТОЛ такси
не трябва да се
въвеждат. Мисля, че
много произволно се
говори и се спекулира
с този въпрос. По
принцип такива такси
може да се въвеждат
само на магистрали
и на скоростни
пътища. За другите
няма да е рентабилно
- трябва да се поставят
устройства, навсякъде
да има служители,
а това струва пари.
За България според

Румен Такоров,
зам.-председател на
транспортната комисия в НС,
от КБ

Трябва да
се проучи
трафикът, да се
пресметне събираемостта от винетки и каква ще
е от ТОЛ такси,
за да се види има
ли смисъл

мен може да се
въведат само за
съществуващите
магистрали.
Преди въвеждане на
ТОЛ система трябва
да се проучи какъв
е бил трафикът в
последните 2-3 години,
да се пресметне каква
е събираемостта от
винетки, каква ще е
от ТОЛ такси, да се
пресметне колко пари
евентуално ще се
връщат на ЕС и тогава
да се види ще има ли
смисъл от въвеждане
на системата.
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Таблоид на Мърдок е в основата
на скандал с подслушвания
News of the World
и други издания на
медийния магнат
следили не само
знаменитости, а и
жертви на
престъпления
Премиерът Дейвид Камерън
обяви, че трябва да има
официално разследване на
скандала с подслушването,
в който са замесени негови
близки и бивши служители.
Британският таблоид News
of the World е финансирал
незаконно подслушване
на мобилни телефони на
жертви на сериозни престъпления и техни близки,
съобщава Reuters. Това провокира публичен дебат и има
вероятност продажбите на
изданието да пострадат.
Мащабите
на скандала

Разкритията за News of the
World, собственост на медийния магнат Рупърт Мърдок, доведоха до всеобщо
възмущение във Великобритания. Изданието е имало
достъп до гласовата поща
на жертви на престъпления,
включително отвлечено 13годишно момиче, което покъсно е открито мъртво.
Досега се предполагаше,
че изданието подслушва
само публични личности и
знаменитости.
Разследва се и възможността телефоните на някои
от жертвите на бомбените
атентати в Лондон от 2005
г. също да са били следени.
Полицията е информирала
близки на загиналите, че гласовите им съобщения може
би са били прослушвани от
вестник Sunday.
Без реклама

Редица рекламодатели вече
са обявили, че се оттеглят от
изданията на Мърдок. Ford
съобщи, че няма да рекламира в News of the World,
докато не види как издание-

▶ След скандала редица рекламодатели обявиха, че оттеглят рекламата си от изданията на Мърдок

то ще се справи с проблема.
Други две компании - Virgin
Holidays и Halifax - оттеглят рекламите си от Sunday.
Британското подразделение
на медийната империя на
Мърдок - News International,
издава още и The Times.
Близките
на премиера

Премиерът Дейвид Камерън обяви в сряда на
заседание, че трябва да
има официално разследване на скандала, свързан
с News International. Пра-

вителството е поставено
под голям натиск да направи разследване за подслушванията, правени от
най-продавания британски
таблоид. Предстои депутатите да обсъдят оставката
на един от преките заместници на Мърдок. По всяка
вероятност това ще бъде
приближената до премиера
Ребека Брукс.
Най-вероятно дебатите
ще притеснят премиера Камерън, който вече е критикуван за назначаването на
Анди Кулсън - бивш редак-

▶ Напрежението в News International нараства в момент, в който компанията
на Мърдок търсеше одобрението на правителството, за да поеме сателитния
оператор BskyB

тор в News of the World, за
директор на комуникациите.
Ребека Брукс и съпругът й
са чести гости във вилата на
Камерън според Reuters.
Напрежението в News
International нараства в
момент, в който конгломератът търсеше одобрението
на правителството, за да
поеме сателитния оператор
BskyB.
Изместване
на фокуса

BBC обяви, че News
International е плащала за

информация на полицията,
като средствата са одобрявани от Кулсън. Според коментатори на ситуацията обаче
тази новина цели да измести
фокуса на вниманието от
Брукс.
Кулсън напусна News of
the World през 2007 г., точно
преди редакторът, отговорен за подслушването на
британското кралско семейство, да влезе в затвора.
Той настоява, че не е знаел
нищо за подслушванията.
Кулсън напусна и службата
си при премиера в началото

Снимки Bloomberg

на тази година, когато скандалите с подслушванията
излязоха наяве.
Обичайна
практика

Не за първи път News Corp
се свързва с полицейски
подкупи. През 2003 г. Брукс
съобщи на парламентарна
комисия, че нейният вестник
е плащал на полицията за
информация. По това време
тя беше редактор на The
Sun. Медийната компания
по-късно обясни, че това не
е обичайна практика.

▶ Премиерът Дейвид Камерън обяви, че трябва да има официално разследване
на скандала с подслушването, в който са замесени негови близки и бивши служители
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Санкции
КЗК глоби три
компании заради
ТЕЦ "Марица
Изток 2"
Комисията за защита на
конкуренция глоби "Консорциум Идреко - Инсигма", "Джъдзян Джъда
Инсигма Груп Ко" Лтд и

"Идреко Инвест" АД заради това, че са представили
невярна информация във
връзка с провеждането
на процедура по възлагане на поръчка за изграждане на сероочистваща
инсталация за блокове 5
и 6 на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД. Санкциите са
в размер на 50 000 лв., а
производството е образувано по сигнал от "Алстом

Пауър Италия" ЕАД. КЗК
е установила, че наказаните дружества са подали невярна информация за свои
предишни проекти по изграждане на сероочистващи инсталации, консорциумът и участниците в него
са използвали и продължават незаконно да използват
чужда конфиденциална
информация - сероочистваща технология и ноу-хау.

Компании
и пазари

КТБ иска да влезе в управлението
на "Булгартабак холдинг"
Българските кандидати дадоха заден в сделката за цигарения
холдинг и отричат връзка с анонимните австрийски дружества
Българските инвеститори, заявили първоначален интерес
към държавния дял от "Булгартабак" - банкерът Цветан
Василев и "Кингс Табако",
дадоха заден от конкурса и
отричат връзка с останалите
в играта три дружества.
"Никога не съм имал намерение да купувам директно "Булгартабак", моето
желание беше по-скоро ние
да участваме в пакет с компания, която разбира от този
бизнес, но това не се случи",
обясни за в. "Пари" председателят на надзорния съвет
на Корпоративна търговска
банка Цветан Василев.
"Булгартабак" е затворена
страница за нас към момента
и насочваме всичките си усилия към собствения си завод
в Пловдив", каза изпълнителният директор на "Кингс
Табако" Бойко Качулев. По
думите българската компания остава на позицията си,
че иска да участва в конкурса, но заради условията не е
допусната.

ваме от "Булгартабак" дотолкова, доколкото сме акционер
със сериозен дял и ще искаме
да участваме в управлението
на компанията", добави Василев. По думите му, който
и да спечели конкурса, след
избирането му от КТБ ще
се свържат с него и ще искат
участие в ръководния орган
на компанията. "Булгартабак" има нужда от твърда
ръка в управлението, защото
в него има много политически моменти", категоричен е
Василев.
Банкерът обяви за глупости
твърденията, че се е борил за
покупката на "Булгартабак",
за да задържи парите, които
дружеството има по сметките
на банката. "Истината, е че
не те ни дават пари на нас,
а ние на тях, защото имаме
кредити към "Булгартабак",
обясни Василев. По думите
му кредитната експозиция на
трезора към цигарения холдинг е около 30 млн. лв.

Има ли връзка с Виена

Двете австрийски компании
CB Family Office Service
GMBH и BT Invest GMBH,
които останаха в играта за
"Булгартабак", са абсолютно
непознати в България и това
веднага създаде съмнения
има ли бизнес зад тях и с кого
реално играят те.
Според публикация на в.
"Труд" BT Invest е регистрирана на 14 април 2011 г. Източници на вестника твърдят, че
компанията е свързана както с
инвестиционен холдинг, базиран в Кипър, така и с втората
по големина банка в Русия
ВТБ. Представителят на австрийската инвестиционна
компания Йоханес Пепелник
пък е заявил: "Сигурни сме, че
ще спечелим конкурса за продажбата на "Булгартабак".
Историята на другата австрийска компания също е доста оплетена. Зад CB Family
Office Service GMBH стои
"Капитал банк", част от "Граве груп". В сайта на банката
обаче няма данни за връзка
със CB Family Office Service
GMBH. Дружеството няма
свой сайт, а в интернет няма
и никаква информация за него освен фирмени регистри
с адреса му в австрийския
град Грац.

И двамата потвърдиха, че
нямат връзка с трите дружества, останали в надпреварата
- British American Tobacco
и двете австрийски компании CB Family Office Service
GMBH и BT Invest GMBH
- и не мислят да си партнират
с тях.
"Това са нови компании,
явно създадени специално
за целите на приватизацията,
но аз не ги познавам и нямам
нищо общо с тях", каза Василев в отговор на въпроса
дали е свързан с австрийските
дружества.
По думите му банката е
имала разговори с един от
големите играчи на световния
цигарен пазар - да участва
в сделката под формата на
финансиране. "Моят фаворит беше KT&G, които са
компания, разбираща от този
бизнес, но заради заложените условия те се отказаха",
обясни Василев. Според него
изискванията към купувача са
доста рестриктивни за всеки
инвеститор, искащ да прави
нормален печеливш бизнес.
КТБ влиза
в ръководството

"Оттук натам ние се интересу-

(Полу)анонимни
купувачи

Снимка Емилия Тодорова

Голяма част от въпросителните за австрийските компании може да отпаднат, ако
Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол
Цветан Василев,

председател на надзорния съвет
на Корпоративна търговска банка

разпространи повече информация за тях. В подадените
пред агенцията документи
би трябвало да има данни за
структурата на дружествата.
Никога не
съм имал
намерение
да купувам директно
"Булгартабак",
моето желание
беше по-скоро ние
да участваме в
пакет с компания,
която разбира от
този бизнес. Моят
фаворит беше KT&G,
но заради условията
те се отказаха. Нямам
нищо с австрийските
компании, не ги
познавам и не знам
кой стои зад тях.
Който и да спечели
обаче, ние ще влезем
в контакт с него
и вече ще искаме
да участваме в
управлението на
"Булгартабак", защото
банката има немалък
дял като акционер
в това дружество.
Компанията има
нужда от здрава ръка в
управлението, защото
в него има прекалено
много политическа
намеса

До 25 юли оставащите в
играта компании трябва да
закупят информационен меморандум. Преди окончателното подаване на офертите
Бойко Качулев,

изп. директор на "Кингс Табако"

до 29 август АПСК трябва
да издаде удостоверения, че
кандидатите отговарят на
условията.
Мирослав Иванов

Искаме да
участваме,
но не ни
допускат. Затова
държавният дял
в "Булгартабак"
е затворена
страница за нас и
се ориентираме
към собствения
си завод в
Пловдив. Дори да
искаме, няма как
да отворим тази
страница заради
условията.
Нямаме никакво
намерение да
се свързваме
с някоя от
одобрените
компании за
изготвяне на
обща програма
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Пингвини
през лятото
Намаленото потребление и
вътрешните проблеми между
собствениците на веригата
книжарници предизвикаха
задлъжняване към издателите
Заиграването с пингвините
може сериозно да ви притесни. Ако не вярвате питайте Джим Кери, който в
последния си филм изигра
ролята на богат бизнесмен,
наследил шест пингвина,
заради които едва не фалира
и не влезе в затвора.
Малко далеч от Холивуд и доста далеч от комедийния
елемент - проблеми с пингвини имат доста български
бизнесмени. Става дума
за веригата книжарници
“Пингвините”, разбира се.
”Пингвините” не плащат.”
От около половин година
това предупреждение върви
малко в стила на народния
фолклор “от уста на уста” из
издателските къщи в България. Дали заради спецификата на издателския бизнес
- да се приема за нормално
протакането на плащания от
страна на дистрибуторите проблемът на “Пингвините”
дълго остава неформален.
Почти всички издатели
обясниха пред в. “Пари”,
че срещат трудности в работата си с книжарници
“Пингвините”. Издателска
къща “Сиела” обаче се оказа
единствената, която открито
заяви, че са завели съдебен
иск срещу веригата книжарници и че вземанията в
момента се търсят от съдебен изпълнител. “Завели сме
иск и съдебен изпълнител е
натоварен със събирането
на дълговете към нас - около
100 хил. лв. с ДДС. В момента уточняваме наличностите”, коментира Веселин
Тодоров. “Сиела Норма”
АД е наложила запор на
дружествените дялове на
Владимир Георгиев и Златан
Златанов, които управляват
“Пингвините” ООД - един
от акционерите в книжарници “Пингвините”. Размерът
на иска е 110 354 лв.
“Задълженията към нас
датират от средата на миналата година. В момента сме

в процес на активни преговори. “Пингвините” имат и
задължения към държавата,
предполагам - осигуровки
или данъци. В момента изплащат тях. Не са спрели
да работят, но са загубили
доверието на издателите”,
заяви и управителят на ИК
“Кръгозор” Стефка Ангелова.
Игра на власт

Сред причините за проблемите с изплащания на
задължения от “Пингвините” АД са както кризата и
свитото потребление, така
и вътрешните преструктурирания, които дружеството
претърпява.
Акционерното дружество
“Пингвините” по устав се
управлява от двама изпълнителни директори - към
момента според Търговския
регистър това са Владимир
Георгиев и Веселин Мавров.
Всички решения, документи и разбира се, плащания
трябва да бъдат наредени и
от двамата. Веселин Мавров
обаче напуска, което води
до блокаж в структурата на
компанията.
Според Стефка Ангелова
от ИК “Кръгозор” предстои
дружеството да се раздели с
някои от миноритарните си
акционери и Мавров е част
от това излизащо звено. “Веселин Мавров е подал оставка и не подписва документи.
Той е част от излизащото
звено и се очаква Владимир
Георгиев и Златан Златанов
да застанат начело на организацията”, заяви тя.
Кой кой е

Златан Златанов е управител на “Пингвините” ООД,
което има 75.39% от капитала на “Пингвините”АД.
В “Пингвините” ООД
равни дялове собтвеност
имат Владимир Георгиев
и Златан Златанов. “Сега
“Пингвините” търсят на-

чини да решат проблемите
си, но ние сме прекратили
зареждането засега. Проблемите им на управленско
ниво правят ситуацията
още по-сложна”, коментира Веселин Тодоров, изпълнителен директор на
“Сиела”.
Един от управителите на
“Пингвините” - Владимир
Георгиев, призна за проблемите на веригата книжарници. Според него обаче
срещу дружеството няма
заведени съдебни искове.
“Последните няколко месеца не бяха най-добрите от
историята на “Пингвините”, лаконичен беше Георгиев. “Поради множество
причини, най-главната от
които е финансовата криза,
дружеството натрупа задължения и затрудненията,
които изпитваме, се усетиха в бранша”, обясни той.
По думите му книжарският бизнес се отличава със
своята сезонност и лятото
в никакъв случай не е найдоброто време за книжари
и издатели.
Спасителен план

За бъдещето на книжарниците управителят Георгиев
заяви, че се готви план, който да изведе “Пингвините”
АД от ситуацията. “Има
план, с който се надяваме да излезем от тази криза, и мисля, че този план
ще успее благодарение на
подкрепата на издателите,
той е по тяхна инициатива
и благодарение на общия
кооперативен дух, който
демонстрират всички заинтересовани”, обясни Георгиев.
Стефка Ангелова от
“Кръгозор” сподели, че са
в процес на уговаряне на
договор за особен залог,
чрез който “Пингвините”
ще заложат предприятието
си като гарант при евентуална несъстоятелност да
бъдат изплатени вземанията към партньорите. “Чрез
този договор те ще заложат
фирмата си като гарант ако обявят несъстоятелност,
ние да съберем вземанията
си. Те са готови на това
споразумение и следващата
седмица ще има яснота по
въпроса”, заяви тя.
Плановете на дружеството са да погаси поетапно
задълженията си и да се
задържи на пазара. В момента веригата разполага с
31 обекта, като само един в

Около
85 млн. лв.
минават през
книжарниците
▶ Спадът в бизнеса
с книги е започнал
още през 2009 г.,
преди кризата.
Издателските
къщи заявиха, че
са се надявали на
възстановяване, и
вече започват да
гледат с оптимизъм
към есента, когато
традиционно има
ръст в търсенето
на книги. Според
Веселин Тодоров от
“Сиела” годишният
оборот в сектора
е около 140 млн. лв.,
това включва и
директните плащания
на министерството
на образованието
за учебници. “Около
85 млн. лв. минават
през книжарниците.
Имаме около 15% спад
през последните
години”, допълни
той. Владимир Колев
от издателство
Pons дефинира срива
на пазара до 20%.
“Пазарът е затруднен,
свито потребление,
забавяне в новите
издания”,коментира
ситуацията той.

Мнение

Няма заведени
съдебни искове
срещу нас
Срещу нас няма
заведени съдебни
искове. Последните
няколко месеца обаче
не бяха най-добрите
от историята на
“Пингвините”. Поради
множество причини,
най-главната от
които е финансовата
криза, дружеството
натрупа задължения
и затрудненията,
които изпитваме, се
усетиха в бранша.
Книжарският бизнес
се отличава със своята
сезонност и лятото в
никакъв случай не е
най-доброто време за
книжари и издатели.
Така ние се оказахме
в затруднена
ситуация, нежелана
за нас, в която обаче
разбрахме, че не сме
сами. Има план, с
който се надяваме да
излезем от тази криза,

Владимир Георгиев,

управител на “Пингвините” АД

Дружеството натрупа
задължения и
затрудненията,
които изпитваме,
се усетиха в
бранша
и мисля, че този план
ще успее благодарение
на подкрепата на
издателите, той е по
тяхна инициатива
и благодарение на
общия дух, който
демонстрират всички
заинтересувани.
Въпрос на дни е този
план да стане факт
и да заработи и аз
вярвам, че ще успеем.
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20%
▶ е спадът в потреблението на книги за
последните две години

Мнение

Компанията е загубила
доверието на издателите
Задълженията към нас
са от средата на миналата година. В момента сме
в процес на активни преговори. “Пингвините”
имат и задължения към
държавата, предполагам
осигуровки или данъци.
В момента изплащат тях.
Не са спрели да работят,
но са загубили доверието
на издателите.

Стефка Ангелова,

управител на Издателска къща “Кръгозор”

Сега работим по това
да създадем договор за
особен залог на предприятието. Чрез този
договор те ще заложат
фирмата си като гарант,
ако обявят несъстоятелност, ние да съберем вземанията си. Те са готови
на това споразумение и
следващата седмица ще
има яснота по въпроса.
Всъщност ние се опитваме да спасим пазара
и всички на него чрез
запазването на тези книжарници. Всички имат
затруднения и не са само
те. Това е първият ни
опит като бранш да сме
единни.
Снимка боби тошев

Мнение

Проблемът с
плащанията е
от месеци
Проблемът с плащанията е от месеци. С
книжарниците работим
на принципа на консигнацията - получаваме парите си, след като продадат
книгите ни.

Веселин Тодоров,

изпълнителен директор, издателство “Сиела”

Завели сме иск и
съдебен изпълнител е
натоварен със събирането
на дълговете към нас в
размер на около 100 000
лв. с ДДС. В момента
уточняваме наличностите. “Пингвините” сега
търсят начини да решат
проблемите си, но ние
сме прекратили зареждането засега.
Факт е, че проблемите им на управленско
ниво правят ситуацията
още по-сложна. Спадът в
книжния бизнес започна
още през 2009 г., преди
кризата. Надявахме се на
възстановяване и гледаме
с оптимизъм към есента.

С книжарниците
работим на
принципа на
консигнацията

Работим по това да се създаде
договор за особен залог на
предприятието като гарант, ако
обявят несъстоятелност, да съберем
вземанията си
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980
▶ хил. тона товари
повече са превозени
от БДЖ от началото
на 2011 г. в сравнение с
миналато година

▶Владимир Владимиров е
оптимист, че БДЖ няма
да е на загуба още от
следващата година
Снимка Марина Ангелова

БДЖ са свили загубата си
наполовина до 16.5 млн. лв.
Министерският съвет одобри
мостовото финансиране за
компанията, което ще се осъществи
чрез заем за 140 млн. лв. от
Българската банка за развитие
Подобрение на финансовите резултати за първите пет
месеца на годината отчете
„Холдинг БДЖ”. За периода
загубата е спаднала до 16.5
млн. лв. в сравнение с 35
млн. лв. за същия период на
2010 г.
Това стана ясно от обявени
данни за компанията на провелата се вчера кръгла маса,
посветена на реформите в
железниците. Тези резултати подхранват оптимизъм у
ръководството на БДЖ, че
компанията ще престане да
бъде на загуба още от следващата година, а не от 2014
г., каквито бяха очакванията
доскоро.
Междувременно Министерският съвет одобри вчера мостовото финансиране
за Българските държавни
железници, което ще се
осъществи чрез заем за 140
млн. лв. от Българската банка за развитие. От тях 25
млн. лв. ще отидат за спешни ремонти, а още толкова
- за погасяване на най-неотложни задължения към
доставчиците, информира
Владимир Владимиров,
председател на съвета на
директорите на „Холдинг
БДЖ”. Владимиров отбеляза, че се надява до месец-

два Европейската комисия
да даде разрешение и за поголемия заем от Световната
банка от 460 млн. лв., като
в петък ще се проведе специална среща по въпроса.
Преговорите по самия заем
са финализирани още през
май, но се очаква бордът
на СБ да го одобри през
септември.
Реформата върви

На кръглата маса беше отчетено, че има значителен
напредък в осъществяването на преструктурирането в БДЖ. Двете дъщерни
дружества - пътнически и
товарни превози - вече са
получили всички активи,
нужни им за самостоятелно опериране, а до края
на месеца в структурата
на „Холдинг БДЖ” ще останат само три дирекции,
занимаващи се с финансов
и правен контрол, както и
с продажба на излишната
собственост. За колетните
пратки, от които БДЖ отчита 3 млн. лв. загуба годишно, ще бъде създадено
съвместно предприятие с
фирмата „Тип топ куриер”.
Към частни изпълнители
ще бъдат прехвърлени и
несвойствени дейности ка-

то охрана и почистване, с
ангажимент на фирмите
да поемат освободения от
БДЖ персонал.
Владимир Владимиров
призна, че има и мерки,
чието изпълнение не върви така гладко. Едва 40 от
общо 138 локомотива са
оборудвани с GPS, чрез

който трябва да се подобри
контролът на разходите за
гориво. Поради липса на
купувачи се е провалил и
търгът за продажба на 550
излишни товарни вагона.
Новото ръководство

Според новия изпълнителен
директор на БДЖ Йордан
Недев обаче няма значение
дали загубата е 16 или 35
млн. лв., тъй като все става
дума за огромни суми. Той
заяви, че няма да може да
спи спокойно, докато отчетите не станат положителни.
Недев сподели, че двата дни,
откакто е назначен на длъжността, са му се сторили
като два месеца и се чувства
като на война. Той посочи
като първа своя задача „да се

продухат информационните
потоци” на всички нива в
компанията, тъй като комуникацията между 13-те хиляди служители е на много
ниско ниво. Синдикалистът
Петър Бунев от КНСБ го посъветва да започне с отмяна
на заповедта, забраняваща
служителите да дават изявления за състоянието на
БДЖ. „Това е едно от 1000-та
нови неща, които научавам
днес”, отговори му Недев.
Откъде да се реже

Поканените на дискусията
икономисти Георги Ангелов и Светла Костадинова
изразиха опасения, че колективният трудов договор
в компанията е твърде щедър, и отбелязаха, че за 2010

г. разходите за труд са 157
млн. лв. Представителите
на синдикатите контрираха,
че ясен показател за лошите
условия на работа в железниците е това, че от години
никой млад специалист не е
проявил желание да работи
там. От профсъюзите изразиха подкрепа за някои от
мерките за преструктуриране, но бяха категорични, че
подобрение на финансовите
резултати трябва да се търси
не чрез съкращаване на персонал, а чрез увеличаване на
превозите. Те дадоха пример
с товарните превози, които
не успяват да обслужат всички клиенти поради липса
на достатъчно количество
здрави вагони.
Филип Буров

Петър Бунев,

Йордан Недев,

председател на синдиката на железничарите към КНСБ

изп. директор на "холдинг БДЖ"

Планът за преструктуриране е финансов, а
не икономически. Никъде в него няма технически анализ на състоянието на активите
- вагони и локомотиви, което е отчайващо.
Спестените средства от ремонти ще се
върнат като бумеранг върху финансовите
резултати.
Само 300 вагона се движат в момента, а са
нужни 570. Голямата част от локомотивите
са с пресрочени ремонти. Ако транспортният министър не стане активен за контрола
на жп превоза, както е за автобусите, утре
влакове изобщо няма да има

Чувствам се като на война. Излезли сме срещу
нещо, което не знаем какво е, всеки ден разбираме
100 неща, разбираме и че за още 1000 не знаем какво става. Това нещо съвсем скоро ще спре. Нямам
опит в железниците, но предимството ми е, че
поради липсата ми на тотална обвързаност с този
сектор и с това предприятие нямам никакви сантименти или предубеждения. Действам изцяло на
бизнес принцип. За мен е абсолютно все едно и също
дали загубата е 35 или 16 млн. лв. Това са огромни
числа и докато не станат положителни, ще спя
по-трудно, а след това ще стана алчен и ще искам
да стават все по-големи
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AirAsia ще купи още 100 самолета Airbus
Така компанията ще
разполага с общо
300 нови самолета
на стойност 27 млрд.
USD и се нарежда
сред най-големите
авиопревозвачи
Базираната в Малайзия нискотарифна авиокомпания
AirAsia ще купи още 100
самолета Airbus А320neo,
съобщава Reuters, като цитира източник на агенцията. По този начин общата
поръчка за европейския
производител на самолети
достига 300 бройки. Тази
сделка ще превърне азиатската компания в един от
най-големите превозвачи
в света.
По време на авиошоуто в
Париж през миналия месец
Airbus и AirAsia обявиха
сделка на стойност 18.2
млрд. USD за 200 самолета.
Това беше най-голямата единична поръчка на самолети
в историята на авиацията.
Допълнителната поръчка
качва цената на договора до
цели 27 млрд. USD.
Демонстрация на
сили

Успешната сделка демонстрира растящата преднина на Airbus пред Boeing,
както и агресивните планове за разширяване на
AirAsia по време, когато
високите цени на петрола
и нестабилната световна
икономика затрудняват
прогнозирането на търсенето на превозвачески
услуги.
Анализатори очакват

сделката да подпомогне
малайската компания в
конкуренцията с индийската IndiGo, Tiger Airways
от Сингапур и Jetstar от
Австралия. Експерти обаче
предупреждават, че плановете на компанията за
експанзия са рискови, тъй
като клиентската база в
Малайзия е презадоволена. Ако съседните пазари
не се разраснат или бъдат
възпрени поради протекционизъм или други фактори,
авиокомпанията ще се окаже с голям брой самолети,
от които не се нуждае. Според източника AirAsia ще
получи отстъпка за цялата
поръчка, но не се уточнява
колко точно. Не е ясна и
времевата рамка за доставяне на всички машини.
За сделката

Първоначалната поръчка
за 200 самолета трябва да
бъде изпълнена до 2016
г. Самолетът A320neo е
версия на популярния 150местен модел на Airbus,
оборудван с нови двигатели от 2015 г. AirAsia се
опитва да извлече полза от
географската си близост до
двата най-бързо растящи
авиационни пазара в света
- Индия и Китай.
Азиатски бюджетни компании отделиха рекордните
42 млрд. USD за поръчки на самолети по време
на изложението в Париж.
Много от тях се опитват да
удвоят флотилията си, за да
поддържат скоростния си
растеж. Той частично е за
сметка на авиокомпаниите
с пълно обслужване като
Cathay Pacific и Singapore

▶По време на авиошоуто в Париж през миналия месец Airbus и AirAsia обявиха сделка на стойност 18.2 млрд.
USD за 200 самолета. Това беше най-голямата единична поръчка на самолети в историята на авиацията 
снимка bloomberg

Airlines.
По-рано тази седмица
директорът на AirAsia Тони
Фернандес е казал пред
Reuters, че авиолинията
има желание да притежава
500 самолета, което би я
направило втората по големина авиокомпания след
американската Southwest
Airlines.
Малката голяма
компания

AirAsia лети до 63 дести-

Mitsui ще изгради огромни
слънчеви паркове в пострадалите
от земетресението райони
Плановете са общата
мощност
на съоръженията
да достигне
100 хил. KW
Японската компания Mitsui
Heavy Industries планира
да изгради огромни слънчеви инсталации в зоната,
пострадала от опустошителното земетресение в
Япония на 11 март. Така
ще се осигури енергийното
захранване на района, в
който населението вече се
противопоставя на използването на атомна енергия,
предадоха вчера световните агенции.
Проектът

Слънчевите мегабатерии
ще бъдат построени в префектурите Мияги, Ивате и Фукушима. Общата
мощност на съоръженията
ще достига 100 хил. KW.
Мощността на отделните
съоръжения ще бъде между
1000 и 10 000 KW. Панелите на батерия с мощност
1000 KW ще заемат площ

от над 10 000 кв. м. Плановете са освен слънцето
да се използва и енергията
на вятъра в пострадалите
райони. Според експерти
релефът на префектурите
и празните пространства,
появили се заради природната стихия, са подходящи
за изграждането на слънчеви батерии и вятърни
централи.
Субсидии

Mitsui ще започне изграждането на слънчевите супербатерии в района на
природното бедствие през
2012 г. и според експерти
компанията може да разчита на държавни субсидии.
Алтернативните и възобновяемите енергийни източници са обект на засилен
интерес сред управляващите и бизнес средите в Япония, най-вече на фона на
засилването на антиатомните настроения в страната.
Правителството планира да
финансира използването на
тези видове енергия, тъй
като от чисто икономическа
гледна точка те все още са
скъпи. 
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▶ хил. KW ще е
максималната мощност
на съоръженията в
префектурите Мияги,
Ивате и Фукушима

▶Mitsui ще започне
изграждането
на слънчевите
супербатерии в района
на природното бедствие
през 2012 г. и според
експерти компанията
може да разчита на
държавни субсидии

нации в над 20 държави
и в момента има 90 самолета, почти всички от
които Airbus A320. Освен
новите 300 A320neo компанията има поръчка и за
75 други Airbus машини.
Групата има 6% пазарен
дял при вътрешноазиатските полети, по-висок от
този на Malaysian Airlines,
които имат 4%, но по-нисък от 9-те процента на
Singapore Airlines. Това
сочат данните от скорошен

доклад на Goldman Sachs.
Компанията има пазарна
оценка от 3.2 млрд. USD и
планира да листне своите
подразделения в Тайланд
и Индонезия тази година,
а звеното за превоз на товари AirAsia X - през 2011
или 2012 г. Фирмата иска
също така да изгради свое
представителство в Сингапур. Според Фернандес
компанията ще финансира покупката на самолетите Airbus чрез смесица

от кредити и собствен
паричен поток. Според
Международната асоциация на авиопревозвачите,
която представлява поголямата част от линиите,
опериращи в тази индустрия за 598 млрд. USD,
търсенето на авиопревози ще се повиши с 4.4%
през следващата година, а
Азиатско-Тихоокеанският регион расте дори побързо от средното ниво с
6.4%. 
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Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции

консервативен
консервативен
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен

Райфайзен-Енергийни-Акции
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Райфайзен-Активни-Стоки
Райфайзен-Защита От Инфлация-Фонд

високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен

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

11,94
81,65
779,68
190,90
170,75
333,30
193,36
252,58
92,16
190,87
131,93
118,51
127,72

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

11,88
81,25
775,89
189,99
169,93
331,71
192,44
251,37
91,72
189,96
131,30
117,95
127,10

11,82
80,86
772,11
189,08
169,11
330,13
191,52
250,17
91,28
189,05
130,67
117,38
126,48

11,80
80,46
768,32
188,17
168,28
328,54
190,60
248,97
90,84
188,14
130,03
116,82
125,86

11,65
79,27
756,97
181,81
164,18
317,43
184,15
240,55
87,77
181,78
126,86
112,87
124,00

11,65
79,27
756,97
181,81
164,18
317,43
184,15
240,55
87,77
181,78
126,86
112,87
124,00

ЦОИ

От началото  
на годината
(не се анюализира)

Фонд
Аврора Капитал АД
Аврора кепитъл - балансиран
Аврора кепитъл - global commodity fund
ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа
Актива Асет Мениджмънт АД
Дф Актива Високодоходен
ДФ Актива Балансиран
„Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД 1
Алфа Индекс Имоти
Алфа Индекс Топ 20
Алфа Избрани Акции
Алфа Паричен Пазар
Астра Асет Мениджмънт АД
ДФ Астра Кеш
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Плюс
БенчМарк Асет Мениджмънт АД
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ
БенчМарк Фонд-6 Паричен
Болкан Капитал Мениджмънт АД
ДФ БКМ Балансиран Капитал
ДФ Европа
ДФ Балкани
Варчев Мениджинг Къмпани ЕАД
ДФ Варчев високодоходен фонд
ДФ Варчев Балансиран фонд
ДСК Управление на активи АД
ДФ ДСК Стандарт
ДФ ДСК Баланс
ДФ ДСК Растеж
ДФ ДСК Имоти
ДФ „ДСК Евро Актив”
Елана Фонд Мениджмънт АД
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд
ИД Елана Високодоходен Фонд
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар
ДФ Елана Долар Фонд
ДФ Елана Еврофонд
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Златен Лев Капитал АД
ИД Златен лев
ДФ Златен лев Индекс 30  
Капман Асет Мениджмънт АД
ДФ Капман Фикс
ИД Капман Капитал
ДФ Капман Макс
Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
ИД Адванс Инвест
ДФ Адванс Източна Европа
Адванс IPО Фонд
КД Инвестмънтс ЕАД
ДФ КД Облигации България
ИД КД Пеликан
ДФ КД Акции България
КТБ Асет Мениджмънт АД
КТБ Балансиран Фонд
КТБ Фонд Акции
ОББ Асет Мениджмънт АД
ДФ ОББ Платинум Облигации
ИД ОББ Балансиран Фонд
ДФ ОББ Премиум Акции
ДФ ОББ Патримониум Земя
Оверон Финанс АД
ДФ Оверон ПРЕСТО
ПФБК Асет Мениджмънт АД
ДФ ПИБ-Авангард
ДФ ПИБ-Класик
ДФ ПИБ- Гарант
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД  
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
Райфайзен (България)  Фонд Облигации
Райфайзен (България)  Балансиран Фонд
Райфайзен (България) Фонд Акции
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд
Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро
Свободен период от 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

за поръчки
над 20000 лв

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

5.0651
7.6008
10.2446

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.3421
2.6877

фонд в акции
фонд в акции

0.6084
0.5795

за поръчки
от 2000 до 20000

5.0904
7.6388
10.3983

за поръчки
под 2000 лв

5.2677
7.9048
10.6544

след края
на 2-та год.

5.0651
7.6008
0.0000

преди края
на 2-та год.

4.9638
7.4488
0.0000

2.3421
2.6877
до 1 месец
0.5767

фонд в акции
0.4402
Фонд на паричен пазар 1096.2859

до 180 дни
1094.6415

Фонд на паричен пазар 11.7117
Смесен - балансиран
11.2182
фонд в акции
10.5426

11.7058
11.1624
10.4901

0.6024
0.4316

11.6882
11.0508
10.3327

над 1 месец
0.5636
над 180 дни
1063.3973
11.6999
11.1066
10.3852

11.6999

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

11.7058
0.0000
0.0000

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

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

За Стойност
For
Rate
1
1,43949
10 8,56168
1
1,39632
1
1,61519
10
2,10182
100 8,05200
10 2,62232
1
2,18993
10
1,74383
10 2,65233
1000 7,30878
10000 1,58013
10
3,97931
100 3,02596
100 1,69541
1000 1,26477
10 5,66448
1
2,75702
10
1,15275
10 4,49090
10 2,48628
1
1,10875
100 3,13274
10 4,90946
10 4,61596
100 4,85842
10
2,13635
1
1,10244
100 4,45844
10 8,41036
1
1,35850
10 2,00724
1
1,95583

Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
месеца и публикуван този или на следващия ден,
който се използва през следващия календарен
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. Курсовете сa
валидни до 24.00 часа на 12.07.2011 г.

Доходност и Риск
Стандартно
отклонение

За последните
12 мес.

От началото
на публ. предл.
(анюализирана)

Начало на публ.
предлагане

2.25%
0.54%
0.62%

10.50%
10.04%
0.10%

14.20%
19.53%
1.21%

-17.86%
-7.64%
1.36%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

4.64%
2.53%

29.26%
25.84%

4.63%
1.35%

-47.37%
-41.62%

12.11.2007
12.11.2007

-1.45%
8.75%

13.13%
13.13%

8.92%
11.30%

-9.16%
-10.60%

17.04.2006
16.08.2006

6.91%
2.53%

9.09%
13.13%

21.44%
5.01%

-20.12%
5.22%

2.04%
3.43%
4.40%

0.73%
10.86%
12.66%

5.23%
6.30%
10.87%

5.47%
5.56%
-14.55%
0.55%
-2.11%
2.77%

7.15%
11.08%
13.72%
11.14%
11.36%
0.26%

-1.27%
1.46%
-1.15%

100

8,06029

0,01823

Датска крона

DKK

10

2,62214

0,00007

Британска лира

GBP

1

2,18565

0,00864

Хонконгски долар

HKD

10

1,75512

0,01716

Хърватска куна

HRK

10

2,64326

-0,00011

Унгарски форинт

HUF

1000

7,37882

-0,01171

Индонезийска рупия

IDR

10000

1,59787

0,01272

Израелски шекел 

ILS

10

3,99092

0,02316

Индийска рупия

INR

100

3,07622

Исландска крона

ISK

Японска йена
Южнокорейски вон
Литовски литаc
Латвийски лат

0,02976
0,00000

JPY

100

1,68562

KRW

1000

1,28445

0,01725
0,01615

LTL

10

5,66448

0,00000

LVL

1

2,75819

0,00000

Мексиканско песо

MXN

10

1,17019

0,00599

Малайзийски рингит

MYR

10

4,53305

0,03596

Норвежка крона

NOK

10

2,51829

-0,00455

Новозеландски долар

NZD

1

1,12825

0,00788

Филипинско песо

PHP

100

3,17887

0,03591

Полска злота

PLN

10

4,94596

-0,00551

Нова румънска лея

RON

10

4,64513

-0,03333

Руска рубла

RUB

100

4,88225

0,03071

Шведска крона

SEK

10

2,15158

-0,00228

Сингапурски долар

SGD

1

1,11095

0,01000

Тайландски бат

THB

100

4,47968

0,04529

Нова турска лира

TRY

10

8,36039

0,04938

Щатски долар

USD

1

1,36599

0,01350

Южноафрикански ранд

ZAR

10

2,01622

0,01234

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2065,81000

40,04000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 7.07.2011 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
1,43

5.91%
4.12%
1.77%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

ЯПОНСКА ЙЕНА

115,76

8.88%
10.35%
-23.78%
8.04%
6.08%
6.44%

6.63%
-2.67%
-17.87%
-6.85%
2.04%
7.78%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

0.91%
1.72%
0.97%

2.05%
6.09%
-0.22%

-3.97%
-10.92%
-9.63%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

2.71%
-1.43%
4.46%
7.57%
3.08%
5.84%
N/A

0.30%
0.73%
-1.17%
7.16%
-1.27%
5.45%
3.05%

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

5.0974

5.41%

7.92%

14.38%***

5.14%

08.07.1999

1.0216

9.21%

13.64%

16.59%***

1.15%

01.06.2009

Смесен - консервативен 10.0801
Смесен - балансиран
18.6253
фонд в акции
11.5897

10.0599
18.4953
11.4285

0.60%
5.60%
7.04%

0.28%
7.53%
8.99%

0.64%
9.65%
2.60%

0.64%
9.65%
2.60%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.1121
0.8035
1.0389

-0.80%
-2.98%
-2.90%

9.40%
14.56%
9.61%

-2.31%
13.87%
15.48%

0.81%
-4.50%
1.06%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

133.2279
14.3299
0.7500

1.20%
1.07%
-0.58%

3.03%
7.96%
14.81%

2.99%
2.79%
10.52%

5.70%
1.96%
-5.41%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

Смесен - балансиран
фонд в акции

865.7993
775.0320

859.3220
769.2338

5.50%
5.26%

3.99%
4.21%

10.19%
10.26%

-4.53%
-7.82%

09.05.2008
09.05.2008

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

11.8825
133.3710
8.0538
11.0125

11.8825
133.3710
8.0538
11.0125

2.95%
6.98%
11.49%
5.84%

1.01%
5.87%
10.82%
3.75%

6.44%
16.01%
28.08%
11.43%

3.23%
3.61%
-3.91%
4.05%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

фонд в облигаци

CZK

0,89

6.04%
5.80%
8.24%
0.32%
1.92%
0.26%
N/A

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5518
0.7575
1.0291

-1.45%
0.01%
2.32%

9.26%
4.39%
1.13%

14.18%
5.37%
4.51%

-15.01%
-7.28%
0.83%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.3164
1.3247
0.8698
0.6225
0.7404

2.78%
2.07%
0.70%
-1.53%
3.48%

5.73%
4.59%
2.61%
0.18%
2.48%

5.35%
5.50%
-2.52%
-8.46%
-8.36%

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

Клас А         Клас В при изпълнена      Клас В при прекратена
инв. схема
инв. схема
0.7380
0.7417
0.7232
0.4079
0.4099
0.3997
Цена
106.1384

0,02114

Чешка крона

0,9

2.36%
0.29%
2.88%
3.47%
1.04%
3.07%
1.43%

0.7380
0.4079

2,11231

0,89

101.1956
103.4340
85.7733
129.0344
95.4376
110.9630
100.9243

8.2588
6.8890
2.7128
9.9254
клас  В

1,62188

10

0,89

Смесен - балансиран
102.2126
Смесен - балансиран
104.4736
фонд в акции
87.0697
Фонд на паричен пазар 129.0344
Смесен - консервативен 95.8205
Смесен - консервативен 111.4082
фонд в акции
102.9631

Смесен - балансиран
8.2588
фонд в акции
6.8890
фонд в акции
2.7128
Смесен - консервативен 9.9254
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000
фонд в акции
0.7491
0.7454
0.7435
фонд в акции
0.4140
0.4120
0.7435
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
фонд в акции
108.2665
106.9364

1

CNY

GBP

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

над 90 дни
1.0501

CHF

Китайски ренминби юан

БРИТАНСКА ЛИРА

5.63%
2.21%
-4.21%
-7.50%
3.43%

1.2092
до 90 дни
1.0396

0,02045

Швейцарски франк

Low

5.08%
8.03%
12.11%
6.42%
3.30%

1.2092
1.0554

0,00975

1,45

0.64%
3.69%
7.88%
2.96%
0.32%

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

0,02928

1,41389

1,43

2.66%
3.29%
3.98%
2.43%
2.02%

0.0000
1.0206

8,69451

1

1,43

1.35747
1.12705
0.79044
0.76883
1.07479

0.0000
1.0743

10

CAD

USD

фонд в облигаци
1.36019
Смесен - балансиран
1.13383
фонд в акции
0.80235
Смесен - консервативен 0.77345
Смесен - консервативен 1.07802

за поръчки над 100 000 лв
0.5546
0.7602
1.0306
над 50 000 лв / 40000 USD
1.3184
1.3287
0.8733
0.6256
0.7434

BRL

Канадски долар

ЩАТСКИ ДОЛАР

04.01.2007
25.06.2007

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.5574
Смесен - балансиран
0.7629
Смесен - консервативен 1.0321
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.3204
фонд в облигаци
1.3327
Смесен - балансиран
0.8768
фонд в акции
0.6287
Смесен - балансиран 7464.0000
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0754

Бразилски реал

10.10.2007
05.08.2009

-1.20%
-7.33%

фонд в акции

0,01142

Hай-ниска

-7.36%
-10.16%

над 100 000 лв.
133.4944
14.4732
0.7575

1,45740

High

2.89%
1.31%

1.1288
0.8156
1.0545
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
133.6942
Смесен - балансиран
14.4732
фонд в акции
0.7650

1

Hай-висока

-2.77%
-5.57%

1.0268

AUD

Sell

94.1158
73.7604

1.0293

0

Австралийски долар

Продава

95.5382
74.8752

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

Разлика

Buy

фонд в акции
Смесен - балансиран

5.1280
до 100 000 лв
1.0344

1,96

Купува

81.6489
49.5211
63.8615

фонд в акции

Стойност

Код

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

фонд в акции

1

Code

14.2909
8.4265
3.7030
7.8482
10.7120
12.6083
до 2 г.
81.3631
49.2735
63.5422

111.2969
101.6888

За

EUR

ВАЛУТА

14.4338
8.5108
3.7400
8.0836
11.0334
12.6083

111.2969
101.9437

Код

Евро

Currency

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

над 2 г.
81.6489
49.5211
63.8615

Валута

0.12%
0.38%
3.70%
6.46%
5.99%

N/A
2.54%

N/A
0.20%

N/A
5.24%

N/A
5.04%

1.51%
1.06%

0.16%
3.01%

3.24%
5.21%

3.71%
0.77%

15.11.2005
12.09.2005

6.79%
4.52%
-9.47%
-5.98%

7.97%
9.14%
10.71%
5.12%

17.95%
13.25%
-0.64%
-100.00%

-3.51%
-6.73%
-26.41%
-0.29%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

-2.60%
-2.28%

9.51%
11.25%

3.33%
4.99%

-5.75%
-19.30%

22.05.2006
02.05.2007

-6.74%

12.92%

7.32%

5.45%

03.05.2010

Смесен - балансиран
фонд в акции
Смесен - балансиран

318.1373
13.6887
12.4986
9.1926
21.6312

317.1843
13.4190
12.1310
8.9223
21.6312

1.34%
3.38%
3.74%
4.52%
3.72%

3.51%
3.20%
5.73%
9.22%
5.22%

-0.49%
3.97%
5.79%
15.77%
8.07%

6.19%
5.56%
3.75%
-1.80%
2.12%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
фонд в облигаци

6.9246
8.3613
12.4138

6.8900
8.3195
12.3828

-0.35%
-0.68%
4.62%

7.28%
7.32%
1.72%

6.56%
5.71%
9.23%

-8.58%
-4.28%
5.73%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран

1.2509
1.1366

1.2259
1.1252

2.29%
4.40%

5.65%
5.05%

8.52%
11.31%

4.77%
4.26%

18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)  

JPY

115,88

115,89

117,05

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1,2

1,2

1,22

1,2

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,76

7,76

7,78

7,73

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

9,09

9,09

9,11

9,04

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,38

1,39

1,39

1,38

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,34

1,34

1,35

1,34

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

265,01

265,2

265,55

264,33

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,25

24,27

24,3

24,23

РУСКА РУБЛА

RUB

40,06

40,1

40,34

40,04

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

3,95

3,96

3,96

3,94

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 6.07.2011 г.

Цена при
Нетна стойност
Емисионна
обратно
на активите на
стойност
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 7/07/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,283070
€ 1,308731
€ 1,276655
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,931687
€ 0,950321
€ 0,927029
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,851609
€ 0,868641
€ 0,847351
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 4/07/2011 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 7/07/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,167294 лв.
1,167294 лв.
1,167294 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 7/07/2011 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

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 6.07.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0554 лв.

Сентинел - Рапид

1,2092  лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0396 лв.

1.0501 лв.

1,2092 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
1,06 %

5,21 %

1,51%

3,24 %

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 5 юли 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 7.07.2011 г.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ:

Ти Би Ай  Евробонд
(Емисионна
ст-ст)

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

Ти Би Ай Динамик
(Емисионна
ст-ст)

N/A
13.6685
12.4802
9.1791
Ти Би Ай Евробонд
318.7726
N/A
12.4373
9.1476
Ти Би Ай Комфорт
320.3609
13.5538
N/A
9.1025
Ти Би Ай Хармония
320.3609
13.5538
12.3760
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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Регионални
индекси

Основният индекс на БФБ отчете
понижение

Sofix: 409.95

-0.68%

Лек спад отбеляза хърватският
бенчмарк

CROBEX : 2224.15

-0.22%

Основният полски индекс намаля

WIG: 1231.60

-0.2%

Число на деня

Световни индекси Спад
Германският индекс отчете
Commerzbank
повишение

Обем

303 000
▶ лв. премина оборотът с акции на “Доверие
обединен холдинг” АД по време на вчерашната сесия

Поскъпване
Bayer

DAX: 7421.33

-0.24%

Американските акции поскъпнаха в
началото на търговията

Dow Jones: 12 572.02

+0.02%

Водещият индекс в Токио се оцвети
в зелено

Nikkei225: 10 082.48

+1.10

-3.1% 1.34%
▶Книжата на
германската банка
поевтиняха след
няколко дни ръст

▶ Акциите на
германския
фармацевтичен
концерн поскъпнаха

Златото
поевтиня заради
по-скъпия долар
Опасенията за
необходимостта
от нов спасителен
план за Португалия
натежаха на единната
европейска валута
Златото може да спадне на
борсата в Ню Йорк, след
като по-силният долар и
по-високите лихвени равнища в Китай намалиха
търсенето на алтернативни вложения. Централната
банка на Китай повиши от
днес основния си лихвен
процент за трети път тази
година, след като инфлацията се усили до най-бързото
си равнище от юли 2008
г. насам. Доларът от своя
страна поскъпна спрямо
еврото, след като агенция
Moody’s намали кредитния
рейтинг на Португалия до
статус “джънк” поради спекулации, че страната ще се
нуждае от втори спасителен
пакет. Цената на златото
обикновено се движи в обратна посока на щатския
долар.
Рейтинги

Златото за доставка през

август спадна с 1 USD, или
0.1%, до 1511.70 USD за унция на борсата Comex в Ню
Йорк. Златото за незабавна
доставка поевтиня с 0.3%
до 1511.15 USD в Лондон.
Цената на стоката все пак
остава с 6.4% по-висока
през 2011 г., след като расте
постоянно през последните
десет години. Това е найдългият непрекъснат ръст
от поне девет десетилетия
в Лондон. Европейската
дългова криза помогна на
златото да достигне рекордните 1577.40 USD за унция на 2 май. Вчера експертите на Moody’s намалиха
рейтинга на Португалия
с четири нива до Ва2 с
негативен изглед. Решението дойде два месеца след
като иберийската държава
получи финансова помощ
в размер на 78 млрд. EUR.
Смъкването на рейтинга
вероятно допълнително ще
охлади и без това обтегнатите отношения между
рейтинговите компании и
Европейския съюз. Европейски политици се опитват да осигурят участие
на частни инвеститори в
нов спасителен пакет за

Гърция, който да отърве
страната от фалит.
Сделка

Същевременно в Съединените щати администрацията на президента Обама
и конгресмени работят по
съставянето на нова сделка за дългосрочен пакет за
ограничаване на дефицита,
която трябва да бъде готова
до 22 юли. Президентът
Обама заяви, че ще се противопостави на мерки за
ограничаване на дефицита,
които единствено ще позволят краткосрочно вдигане
на лимита на държавния
дълг на САЩ. Това е вторият случай, в който Обама
публично притиска законодателите да се договорят за
мерки за разрешаване на
проблема с дефицита, които
да предотвратят първото
просрочване на задължения
в историята на САЩ. 

▶ Златото за доставка
през август спадна с 1
USD, или 0.1%, до 1511.70
USD за унция

Край на растежа

По-високите лихви в
Китай потопиха цената
на петрола
Засилиха се
притесненията,
че по-бавният
икономически
ръст ще намали
търсенето на горива

▶ Цената на медта спадна за пръв път от седем дена, прекъсвайки най-дългия
си период на ръст тази година, след като опасенията за финансовата криза в
Европа отново набраха сила, а кредитната агенция Moody’s намали рейтинга
на Португалия. Металът за доставка след три месеца на Лондонската борса за
метали спадна с 0.5% до 9493 USD за тон
СНИМКи bloomberg

Цената на суровия петрол се понижи, след като централната банка на
Китай увеличи основния
си лихвен процент, а кредитният рейтинг на Португалия беше понижен от
Moody’s. Тези фактори
засилиха притесненията,
че по-бавният икономи-

чески ръст ще намали
търсенето на горива. Суровият петрол сорт Брент
продължи спада си, поевтинявайки с 1.5%, след
като Китайската народна
банка съобщи, че кредитните и депозитните
нива ще се повишат с 25
базисни пункта от днес.
Еврото поевтиня спрямо
долара, след като Moody’s
отредиха джънк статус
на дълга на Португалия,
смъквайки привлекателността на деноминирани
в долари активи като суровия петрол.
Суровият петрол за до-

ставка през август на стоковата борса в Ню Йорк
поевтиня с 69 цента до
96.20 USD за барел. Вчера
стоката поскъпна до 96.89
USD, най-високата цена
от 14 юни насам. Петролът Брент за доставка
през август на борсата в
Лондон спадна с 1.70 USD
до 111.91 USD за барел,
като впоследствие леко се
повдигна до 112.19 USD.
Европейският бенчмарк
беше на премиум от 15.99
USD спрямо фючърсите в
САЩ. Разликата достигна
рекордните 22.29 USD на
15 юни.
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Гръцките банки ще се включат в новия
европейски план за преструктуриране
Кредиторите
обмислят как
да осъществят
преструктурирането,
без това да доведе
до намаляване на
рейтинга
Гръцките банки са готови
да се включат в новия европейски план за финансова помощ за страната им,
който предвижда отлагане
на падежа на държавните
облигации. Това съобщи
финансовият министър
Евангелос Венизелос, докато в Париж тече среща на
гръцките кредитори.
„Гръцките банки са готови да участват. Ние трябва
да спазваме стриктно доброволния характер на тази
процедура. Това е много
чувствителна тема и затова
давам кристално ясен отговор”, заяви министърът
пред Bloomberg.
Планове и
възможности

Лидерите на ЕС настояват
частните инвеститори да
допринесат за новия пакет
от помощи за Гърция, след
като отпуснатите миналата
година 110 млрд. EUR не
успяхa да спрaт разпространението на дълговата
криза в Европа. Участи-

ето на гръцките банки и
пенсионни фондове е от
ключово значение за успеха на новия план, който
предвижда инвеститорите
да преструктурират облигации с наближаващ падеж
на стойност 30 млрд. EUR
в по-дългосрочни ценни
книжа.
Около 20 банки и застрахователни компании се срещат в Париж, за да обсъдят
ролята на облигационерите
в новия гръцки план за помощ, заявиха от Института
за международни финанси, които са домакин на
събирането. Разговорите
започнаха миналата седмица в Рим под егидата на
изпълнителния директор
на института Чарлз Далара,
който е бивш служител в
американското министерство на финансите.
Обратно изкупуване

„Следващият спасителен
пакет за Гърция е по-вероятно да успее, ако включва
организирано изкупуване
на неизплатения дълг”,
коментира Далара пред
Bloomberg. Според него
фонд за обратно изкупуване на дълга в размер на 50
млрд. EUR може да намали
с 20% дела на държавния
външен дълг спрямо брутния вътрешен продукт.

СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
На основание чл.3, ал.2, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.1, т.2 от ЗПСК, във връзка
с чл.2, ал.1, т.1, чл.5, чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 66 от 06.02.2003 г. на Столичния общински съвет, изм. с
Решение № 188 от 31.03.2011 г. на същия и Решение № 1716 от 10.06.2011 г. на
Надзорния съвет на СОАП
ОБЯВЯВА
Публичен търг с явно наддаване
за продажба на пакет от 12 500 броя акции, общинска
собственост, представляващи 25% от капитала
на “Фина механика” АД
1. Търгът ще се проведе на 27.07.2011 г. от 11 часа и 30 минути в
Столичната общинска агенция за приватизация, пл. “Славейков” 6, ет. 1
2. Начална тръжна цена на пакета: 35 000 лева.
3. Определя стъпка на наддаване в размер на 3 000 лева.
4. Депозитът за участие – в размер на 3 000 лева се внася по банкова
сметка на Столична общинска агенция за приватизация № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF при “Общинска банка” АД, клон “Врабча”,
гр.София, ул.”Врабча” 6, в срок до 16 часа на 26.07.2011 г.
5. Цялата покупна цена се заплаща чрез банков превод по банкова сметка
на СОАП №BG 83 SOMB 91303226474652, BIC - SOMBBGSF при “Общинска банка”
АД, в деня на подписване на договора за продажба.
6. Утвърждава тръжната документация и проект на договор за
продажба, неразделна част от нея.
7. Определя цена на тръжната документация в размер на 360 лева, с
включен ДДС в размер на 20 %, платима в брой в сградата на Столична
общинска агенция за приватизация, пл.Славейков 6, ет.I, стая 4, в срок
до 16 часа на 21.07.2011 г.
8. Условие за закупуването на тръжната документация е представянето
на следните документи:
8.1. По отношение на физическите лица:
- документ за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в
случай, че закупуват документация от името на друго физическо лице;
8.2. По отношение на юридическите лица:
- документ за самоличност, на представляващия дружеството или на
упълномощеното от него лице;
- оригинал или нотариално заверено копие на Удостоверение от Агенцията по вписванията на юридическото лице, с дата на издаване не по-рано
от три месеца от датата на закупуване на тръжната документация;
- нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако
представителната власт на лицето, закупуващо документация, не може
да се установи от документ за регистрация;
- документите на чуждестранните лица се придружават от превод на
български език, извършен и заверен от заклет преводач.
9. При получаване на тръжната документация лицата подписват декларация за неразгласяване на информация по чл. 11, ал.1 и 2 от НЗИПЛЗИУП по
ЗПСК и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.
В случаите на упълномощаване, пълномощникът подписва декларация за
неразгласяване на информация лично от свое име, а от името на упълномощителя се представя нотариално заверена декларация за неразгласяване
на информация.
10. Срокът за подаване на предложенията за участие в търга е до 16
часа на 26.07.2011 г. Предложенията се подават в запечатан непрозрачен
плик в деловодството на СОАП - стая №2.
Допълнителна информация – на телефон: 981 13 59 (стая № 28),
Столична общинска агенция за приватизация, пл. “Славейков” № 6,
ет.1, e-mail:soap@sofiampa.com
http://www.sofiampa.com

Гръцките
банки са готови
да участват. Това е
много чувствителна
тема и затова давам
кристално ясен
отговор

Надхитряване на
рейтинга

Кредиторите и европейските
лидери търсят начин да се
структурира планът по такъв начин, че да се избегне
рейтинг за неплатежоспособност на страната, което
може да накара Европейската
централна банка да отказва
да приема гръцки облигации
като гаранция. Рейтинговата агенция Standard&Poor’s
заяви на 4 юли, че вероятно
ще намали рейтинга на Гърция до най-ниското ниво, ако
обсъждането на плана за преструктуриране напредне.
„Гърция трябва да избегне
съкращаване на рейтинга”,
заяви Венизелос във вторник, часове преди Moody
Investors Service да намали
кредитния рейтинг на Португалия поради опасенията, че
страната ще последва Атина
с искане за втори международен спасителен план (виж
текста долу).
„Ние трябва да се възползваме от възможността, но без
да поемаме рискове”, заявява
Венизелос. „Изключително
важно e да се организира
безопасно решение, тъй като
гръцкият проблем винаги ще
е същевременно европейски
и световен. Финансовата стабилност в Гърция е ключов
момент и за финансовата
стабилност в еврозоната”,

Евангелос Венизелос,

финансов министър на Гърция

допълни той.
По повод заплахите на
Standard&Poor’s германският канцлер Ангела Меркел
заяви, че на рейтингови-

те агенции не трябва да
се придава твърде много
тежест. Според нея Европейската комисия, Европейската централна банка

и Международният валутен
фонд не трябва да се отказват от собствени преценки
за сметка на агенциите.
Филип Буров

Европейските лидери разкритикуваха
кредитните агенции
След като Moody’s
понижи рейтинга
на Португалия,
капиталовите пазари
се усъмниха в
усилията на ЕС да
спаси еврозоната
Понижаването на рейтинга на Португалия в сряда
доведе до шок на финансовите пазари и повдигна
нови съмнения относно
усилията на Европейския
съюз да спаси еврозоната
без преструктуриране на
дълга. В резултат политически лидери на Европейския съюз разкритикуваха
кредитните агенции, че
подклаждат спекулации на
финансовите пазари.
Това се случи, след като
Moody’s понижи рейтинга
на Португалия с четири
точки. Рейтингът на португалския държавен дълг
беше понижен до junk заради опасенията на агенцията, че страната ще има
нужда от втори спасителен
финансов пакет. Същевременно европейските правителства и банки договарят
такъв за Гърция. Понижението постави под въпрос
стратегията на ЕС за справяне с дълговата криза в еврозоната. Наскоро новото
португалско правителство
представи своя план за
строги икономии.

страни на капиталовите
пазари.
Дебатът

▶Председателят на Европейската комисия Жозе
Мануел Барозу, който е португалец, също изрази
мнение, че понижаването на рейтинга на Португалия води до спекулации на финансовите пазари
Снимки Bloomberg

На капиталовите
пазари

Еврото и европейските акции спаднаха в борсовата
надпревара за последната
седмица.
Вчера Португалия трябваше да плати повече, за да
продаде тримесечни трежъри.
„Основното притеснение
на пазарите е, че ситуацията
в Португалия повтаря тази
в Гърция”, коментира рейтинговият стратег Майкъл
Лейстър.

А Ирландия

Ирландия, другата страна
от еврозоната, която има
нужда от финансова помощ,
обяви във вторник, че може
да се наложи да направи
допълнителни бюджетни
съкращения догодина, за да
се справи с плана за възстановяване.
Представители на Европейския съюз се оплакват,
че понижаванията от рейтинговите агенции затрудняват допълнително завръщането на задлъжнелите

В основата на дебата е
преобладаващото мнение
на финансовите пазари, че
Гърция, а вероятно и Португалия и Ирландия ще трябва
рано или късно да преструктурират дълга си и това ще
донесе значителни загуби
на притежателите на облигации. Мнението е оспорвано
публично от европейските
правителства, но колкото попопулярно става то, толкова
по-трудно ще бъде договарянето на следваща финансова
помощ за Гърция.
Очаква се Международният валутен фонд (МВФ) да
одобри в сряда отпускането на жизненонеобходимия
нов заем за Гърция, след
като в събота финансовите
министри от еврозоната се
съгласиха да го отпуснат.
Според източници от МВФ
безпокойството сред страните извън ЕС нараства. Според тях вливането на нови
средства за разрешаване на
дълговата криза в еврозоната
няма да даде резултат.
Това показва, че кризата не
е свършила още. „Дори да
бъдат изплатени повече средства на Гърция и проблемът
да изглежда разрешен, все
още не е”, казва икономистът
в Wells Fargo Securities Джей
Брайсън.

Четвъртък 7 юли 2011 pari.bg

Технологии 19

LG представи първия
3D смартфон у нас

Устройството позволява гледане, записване и споделяне
на 3D съдържание без очила

LG Electronics представиха първия 3D смартфон на
нашия пазар - LG Optimus
3D, който позволява гледане, записване и споделяне на 3D съдържание
без очила.
LG Optimus 3D е изграден върху Tri-Dual архитектурата - две ядра, два
канала и двуканална памет,
която позволява по-добра
производителност при работа с няколко приложения едновременно, сърфиране в интернет, гледане
на филми или забавление с
игри с динамични изображения (с по-висок frame
rate). “Заедно тези характеристики правят 3D технологията по-практична и
приятна, което ще позволи
по-масовото навлизане на
този вид забавление във
всекидневието на хората”,
каза управляващият директор на LG за България
Иван Иванов. Телефонът
има LCD дисплей с диагонал 4.3 инча, което е
оптималният размер за
един смартфон според Димитър Вълев, мениджър
“Мобилни комуникации”
в LG Electronics България. Optimus 3D работи
с операционната система

Android 2.2. Компанията се надява този модел
да завземе между 2 и 5%
от пазарния дял на LG
смартфоните у нас, каза
Иванов.
Гледна точка

Optimus 3D разполага и с
бутон в основното меню,
който позволява бързото
превключване от 2D към
3D режим, както и възможност за увеличаване и
намаляване на 3D ефекта
спрямо индивидуалните
предпочитания. Смартфонът на LG позволява на
потребителите да уловят
висококачествено 3D съдържание чрез технология
за стабилизиране на видеото и алгоритъм, който следи за разстоянието
между двете камери и ако
се наложи, прави необходимите изчисления, за
да намали трептенето по
време на запис.
Липсата на очила за 3D
обаче идва с едно условие
- екранът трябва да се гледа от определен ъгъл. Няколко градуса по-настрани
и картината се размазва и
загубва триизмерния си
ефект.
Tri-Dual архитектурата

▶Компанията представи и таблета LG Optimus Pad, който също позволява създаване, възпроизвеждане и споделяне на 3D съдържание, само че за него трябват очила

▶Смартфонът разполага с две 5-мегапикселови камери, които може да се използват за заснемане на стереоскопични изображения и видео с резолюция 720p, както и Full HD 1080p в 2D
снимки боби тошев

на LG осигурява много
по-голяма 3D производителност от конкурентните решения, уверяват от
компанията. Други смартфони, включително тези
с двуядрени процесори и
по-висока скорост, изпитват затруднения, когато се
стигне до реална производителност, казват експертите на корпорацията.
Според тях това се дължи
на неефективността на
едноканалната конфигурация. При двуканалната
конфигурация трансферът
на данни между двете ядра
и двуканалната памет се
осъществява едновременно, което допринася за
чувствително по-бързата

работа на смартфона. Така забавлението с игри,
филми и 3D съдържание,
както и работата с приложения, е доста по-бърза и
плавна.
Смартфонът разполага с две 5-мегапикселови
камери, които може да се
използват за заснемане на
стереоскопични изображения и видео с резолюция 720p, както и Full HD
1080p в 2D. Допълнителен
безплатен софтуер за конвертиране на игри в 3D ще
бъде наличен до края на
годината, а сега телефонът
идва с няколко инсталирани безплатни игри, които
работят и в триизмерен
режим.

За момента апаратът ще
се предлага на лизинг от
“Виваком” с двегодишен
договор и месечна вноска
31.90 лв., като е обвързан със смартфон плана
Net&Call Super Max.
Таблетът

Двете компании вчера
анонсираха и първия 3D
таблет у нас LG Optimus
Pad, който също позволява
създаване, възпроизвеждане и споделяне на 3D
съдържание. Таблетът е с
8.9-инчов екран, HDMI 1.4
порт и използва процесора
на NVIDIA Tegra 2. Засега
той също ще се продава от
“Виваком” на лизингова
цена 55.90 лв. на месец

с двегодишен договор с
тарифните линии Traffic
L, Traffic XL и Net&Call
Super Max.
Таблетът Optimus Pad
обаче не може да възпроизвежда триизмерно съдържание без очила. Прогнозите на LG са, че 3D
съдържанието, включително игри и приложения,
ще нарасне значително
през следващата година.
Освен това компанията
си сътрудничи с портала
за видеоклипове YouTube,
като в резултат на това
потребителите могат да
записват и да качват 3D
видео в сайта директно от
мобилния си телефон.
Пламен Димитров

Twitter вече се оценява на 7 млрд. USD
Социалната мрежа
продължава да
получава пари от
частни инвеститори,
вместо да излезе на
борсата
Социалната мрежа Twitter
е получила финансиране,
което вдига оценката на
компанията до 7 млрд.
USD. Това е казал пред
Bloomberg източник, запознат със сделката. Базираната в Сан Франциско микроблогинг услуга,

чрез която потребителите
могат да пишат кратки съобщения до 140 символа,
води разговори с инвеститори за получаване на
стотици милиони долара,
казва още източникът на
Bloomberg. Стойността
на Twitter почти се удвои
от декември насам, когато
сайтът получи инвестиция
в размер 200 млн. USD,
вдигаща оценката й до
3.7 млрд. USD. Младата
компания беше оценявана
на около 1 млрд. USD през
2009 г.

Излизане
на пазара

Twitter продължава да
получава пари от частни
инвеститори, вместо да
се присъедини към други
социални компании и да
подаде документи за първично публично предлагане (IPO), с което да излезе
на борсовите пазари.
Сайтът за професионални контакти LinkedIn
стана публичен през май.
Най-големият сайт за
колективно пазаруване
Groupon, както и Zynga,

най-големият разработчик на игри във Facebook,
също подадоха документи
за IPO.
През юни един от съоснователите на Twitter
- Биз Стоун, обяви, че се
оттегля от ежедневните
дейности по сайта и ще се
присъедини към нов проект на друг от създаделите
на услугата Еван Уилямс.
Тези промени преместиха
фокуса върху изпълнителния директор на компанията Дик Костоло, който
пое поста миналия октом-

ври, както и върху Джак
Дорси, друг съосновател
и бивш директор, който
се завърна към активна
роля в Twitter по-рано тази година.
Реклами и
потребители

Продажбите на реклами
на сайта може да са се
увеличили три пъти тази
година до над 150 млн.
USD, казват анализаторите от изследователската
компания EMarketer. Тази цифра обаче е нищо в

сравнение с резултатите
на най-голямата социална
мрежа Facebook, която по
изчисления на EMarketer
миналата година е получила приходи от реклама,
възлизащи на над 1.86
млрд. USD. През октомври
Уилямс каза, че Twitter се
цели да има 1 млрд. потребители. Основателят
и директор на Facebook
Марк Цукърбърг също
заяви, че постигането на
база от 1 млрд. клиенти на
неговата услуга е “почти
гарантирано”. 
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Споделете, разкажете, питайте

Eвропари

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

“Дунапак-Родина” ще
дял благодарение на

Компанията влага 10 млн. лв.
за покупка на две швейцарски
машини
Ако ръководството на “Дунапак-Родина” не беше успяло да намери европейско
съфинансиране за своите
инвестиционни планове,
дали те изобщо щяха да се
реализират? Отговорът е
да, макар че със сигурност
всичко щеше да се случи
много по-бавно.
В компанията, която се
занимава с производство
на велпапе и опаковки от
него, никога не са гледали
на европейските фондове
като на “едни пари, които
можем да вземем”. Може
би точно затова успяха да
получат и одобрение на
проекта си за 10 млн. лв.
С парите компанията ще
закупи две швейцарски машини, които са уникални за
българския пазар. Това ще й
помогне да увеличи не само
количеството и качеството
на производството си, но и
пазарния си дял.

Конкуренцията като
стимул

Оказва се, че конкуренцията
в специфичния сектор на
“Дунапак” не само на балканския, но и на българския
пазар не е никак малка. Затова и от компанията търсят
възможности за нови инвестиции, които да ги изведат
една крачка напред.
През последните няколко
години “Дунапак” успява да
увеличи пазарния си дял и
ако през 2004 г. той е 15.2%,
в края на миналата вече достига 23.4%. Целта на “Дунапак” е през 2011 г. да успее
не само да го задържи, но и
да го закръгли на 24%, а с
реализирането на европроекта си и с натоварването
на новите машини до 2-3
години ще бъде достигнат
и таргетът от 25-30%. “Основната цел на проекта ни
е да постигнем устойчиво
развитие и стабилни пазар-

▶След като заработят и двете нови машини в завода
на компанията, тя ще може да произвежда не само
повече и по-качествени продукти, но и ще включи
напълно нови в портфолиото си

ни позиции на българския и
европейския пазар”, коментира Светослав Разпопов,
изпълнителен директор на
“Дунапак-Родина” АД.
Покрай новата инвестиция компанията ще увеличи
и броя на служителите си с
още 14. Те ще отговарят за
управлението на двете нови
машини и ще бъдат обучени
от швейцарската компания
производител Bobst S.A.
Повече, по-добро,
по-евтино

За клиентите ни инвестициите в нови машини ще
означават много по-високо качество на опаковките
и много по-добър четири
цветен флексопечат върху
тях, включително и чрез
лакови покрития, обясняват от “Дунапак-Родина”.
Освен това компанията вече
ще може и да произвежда
книжни кутии със светъл
отвор - продукт, който ще
е нов за портфолиото на
пловдивската компания.
Новите швейцарски линии
работят и с по-леки хартии,
което пък е крачка напред в
екологичността на производството на компанията.
Друг ефект от новата инвестиция ще бъде поевтиняването на продукцията.
От “Дунапак” отчитат, че
в момента конкуренцията
е преди всичко ценова. Основната причина за това
е, че хартията поскъпва, и
който може да предложи
по-евтини продукти, има и
по-добри постъпления. Само за последните 12 месеца
цената на хартията е претърпяла 2-3 увеличения. За
клиентите на опаковъчните
компании разлика от половин стотинка за кашон доста
често е решаваща при избора на доставчик, обясняват
от “Дунапак-Родина”.
Как се печелят
европари

Компаниите, които сами
подготвят европроектите

Накратко
Проектът в
цифри и факти
▶ Европроектът на “Дунапак-Родина” по Оперативна програма “Конкурентоспособност” е свързан с
внедряване на иновативни

си, стават все повече. Сред
тях е и “Дунапак-Родина”.
Екип от 8 души начело с
производствения директор
Иван Кънчев работи близо
една година по проекта - от
подготовката му до окончателното подписване на
договора за финансиране.
Усилията им не само се
увенчават с успех, но при
това нито един от специа-

производствени линии.
▶ Той е на обща стойност
10 млн. лв.
▶ Компанията започва
изпълнението на проекта
през март, като по план
трябва да приключи в рамките на 12 месеца.
▶ Предвижда се да бъдат
пуснати в експлоатация

2 нови производствени
линии за опаковки с иновативни и уникални за
България технологии. Във
връзка с тази инвестиция
компанията ще открие и
14 нови работни места.
▶ Проектът на компанията е разработен от екип,
който включва 8 души.

листите, които са участвали
в подготовката на проекта,
не е прекъснал основната
си работа.

си идеи. Вероятно ще трябва известно време, за да се
почувстват финансовите
ползи от него. Дотогава от
“Дунапак” няма да престанат да следят и новите
възможности за евросубсидии. Но не и да правят
самоцелни инвестиции и
европроекти, категорични
са от компанията.

Нащрек за нови
възможности

Засега от компанията са
доволни, че проектът им
е одобрен и ще могат да
разчитат на външно финансиране за инвестиционните

Михаил Ванчев
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европари 21
Местна власт
14 общини
кандидатстват за
субсидии за ВиК
инфраструктура
Общо 14 общини подадоха проекти за строителство
на водна инфраструктура. Те са на обща стойност 600 млн. лв. и ще се
финансират от Оперативна

Проект
“Света София”
ще получи
656 хил. лв. от
еврофондовете

програма “Околна среда”
(ОПОС). Благодарение на
субсидиите в общините ще
се изградят пречиствателни
станции за отпадни води и
ще се довършат канализационните и водопроводните мрежи.
Проектите за рехабилитация на ВиК инфраструктурата, които са внесени към
момента, са на стойност 1.6
млн. лв.

снимка марина ангелова

Базиликата “Света София”,
която е и архитектурен
музей, ще получи 656
хил. лв. за благоустрояване от Оперативна програма “Регионално развитие”

(ОПРР). Предвижда се
със средствата да се подобри, обнови и модернизира
археологическото ниво на
“Света София”, съобщават
от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Ще се реализират мерки за въвеждане
на ефективно художествено
и музейно осветление, вентилационна система и комуникационно обзавеждане.

постигне 30% пазарен
субсидии от ЕС

▶“ДунапакРодина”
произвежда
велпапе и
опаковки от
него

Профил

Компанията е част от австрийския
концерн Prinzhorn Holding

Основната цел на проекта
ни е да постигнем устойчиво
развитие и стабилни пазарни
позиции на българския и
европейския пазар
Светослав Разпопов,
изпълнителен директор на “Дунапак-Родина” АД

▶ “Дунапак-Родина” АД
е един от най-големите производители на
велпапе и опаковки от
велпапе на българския
пазар. В компанията
работят 145 души.
▶ От 30 септември
2002 г. заводът е част
от австрийския концерн за производство
на хартия и опаковки
Prinzhorn Holding. Групата е най-големият производител на хартия и
средства за опаковане
в Средноевропейския
регион.
▶ Холдингът Prinzhorn
притежава пет фабрики за производство на
хартия и единадесет
фабрики за производство на опаковки с общ
годишен оборот над 1
млрд. EUR.
▶ “Дунапак-Родина” АД
планира да направи
инвестиции в размер на
10 млн. EUR до 2015 г.
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Въпроси и отговори

Годишен
отпуск при
втори трудов
договор

Служител е назначен на
втори трудов договор за
работа 5 дни в месеца
(40 часа). Лицето има 8
години трудов стаж. На
колко дни платен годишен
отпуск има право
И на работещите по трудов договор, сключен
на основание чл. 114 от Кодекса на труда (КТ),
трудовият стаж се изчислява по реда на чл. 355 от
КТ. Съгласно ал. 1 на чл. 355 КТ трудовият стаж се
изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов
стаж се признава времето, през което работникът
или служителят е работил най-малко половината
от законоустановеното за него работно време за
деня по едно или няколко трудови правоотношения
(ал. 2). За 1 месец трудов стаж се зачита
календарният месец, през който са изработени наймалко 21 дни при петдневна работна седмица (ал.
3). За 1 година трудов стаж се признават 12 месеца
трудов стаж, изчислени по начина, установен в
предходната алинея (ал. 4).
Работниците и служителите имат право на платен
годишен отпуск пропорционално на времето,
което им се зачита за трудов стаж, като за всеки
месец трудов стаж се полага по 1/12 от минимум
20 работни дни. Следователно, след като бъде
изчислен трудовият стаж по посочения по-горе
ред, ще се определи и правото на платен годишен
отпуск в брой работни дни.

Оформяне
на трудова
книжка
за работа
по 2 часа
на ден

При нас работи на трудов
договор лице на 8-часов
работен ден. Искаме да се
споразумеем с него, като
намалим работното му
време на 7 часа по основната
му длъжност и сключим
допълнителен трудов договор
за 1 час работно време на ден
на втора длъжност - общо 8
часа/ден. На общо 20-дневен
платен отпуск ли ще има
право лицето по основния и по
допълнителния трудов договор
в случая
Видно от запитването, ще бъде сключен основен
трудов договор и договор за допълнителен труд по
реда на чл. 110 от Кодекса на труда, и двата договора
са трудови, следователно работникът или служителят
ще има право по двете трудови правоотношения
на платен годишен отпуск. Размерът на платения
годишен отпуск се определя в зависимост от времето,
зачетено за трудов стаж.
Съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното
време, почивките и отпуските работникът
и служителят, който работи през част от
законоустановеното работно време (непълно
работно време), има право на платен годишен отпуск
пропорционално на времето, което му се признава
за трудов стаж. Редът и начинът на изчисляване на
трудовия стаж са уредени с разпоредбите на чл. 355
от Кодекса на труда и чл. 9 от Наредбата за трудовата
книжка и трудовия стаж.
Съгласно горните разпоредби трудовият стаж
се изчислява в дни, месеци и години, като за 1
ден трудов стаж се признава времето, през което
работникът или служителят е работил наймалко половината от законоустановеното за него
работно време за деня по едно или няколко трудови
правоотношения.
На базата на така признатия трудов стаж се
определя правото на платения годишен отпуск за
двата договора поотделно: по договора за 7-часовия
работен ден се полага пълният размер на платения
годишен отпуск, а по договора за допълнителен
труд (при 1-часов работен ден) - пропорционално
на времето, зачетено за трудов стаж. Поради това,
че работникът или служителят ще е назначен
при един и същи работодател, желателно е в този
случай работникът или служителят да ползва
платения си годишен отпуск по двете трудови
правоотношения едновременно, тъй като в противен
случай, ако ползва отпуска си по основното трудово
правоотношение, ще се налага да се явява на работа
по договора за допълнителен труд и обратно. По този
начин се постига основната цел на платения годишен
отпуск, а именно за почивка и възстановяване
работоспособността на работника или служителя.

Как се оформя трудовата
книжка на лице, работещо
на 2 часа работен
ден? Записва ли се, че
осигурителният стаж е
равен на трудовия
При изчисляване на трудовия стаж се прилагат
правилата на чл. 355 от Кодекса на труда, съгласно
които трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и
години. За 1 ден трудов стаж се признава времето,
през което работникът или служителят е работил
най-малко половината от законоустановеното за
него работно време за деня по едно или няколко
трудови правоотношения.
За 1 месец трудов стаж се зачита календарният
месец, през който са изработени най-малко 21
дни при петдневна работна седмица. За 1 година
трудов стаж се признават 12 месеца трудов стаж,
изчислени по начина, установен в предходната
алинея.
Така изчисленият трудов стаж се съпоставя
с изчисления осигурителен стаж, за което се
прилагат правилата на чл. 9, ал. 1, т. 1 от Кодекса
за социалното осигуряване, съгласно който, когато
лицето е работило при непълно работно време,
осигурителният стаж се зачита пропорционално
на законоустановеното работно време - ако за
полагания труд е законоустановен 8-часов работен
ден, за отработеното време при 2-часов работен
ден ще се зачете пропорционално осигурителният
стаж.
В трудовата книжка се вписват данните само по
основния трудов договор. При прекратяване на
договори за допълнителен труд, сключени по реда
на чл. 110 и 111, се издават само документите УП2
и УП3.
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Отпуск
на бащата,
когато няма
брак
с майката
на детето
В момента съм в болнични
поради проблемна
бременност и после
веднага излизам в
болничния, който е 45 дни
преди термина. Въпросът ми
е: могат ли да ме съкратят от
работа, докато съм в болничен
или майчинство, при условие
че не съм на постоянен трудов
договор
В случай че договорът е сключен за определен
срок, в чл. 325, т. 3 от КТ е предвидено, че
трудовият договор се прекратява, без която и да е
от страните да дължи предизвестие, с изтичане на
уговорения срок.
При прекратяване на трудовия договор на
посоченото основание защитата при уволнение,
предвидена в чл. 333 от КТ, не намира приложение.
Съгласно чл. 333, ал. 5 от Кодекса на труда
бременна работничка или служителка може
да бъде уволнена с предизвестие само на
основание чл. 328, ал. 1, т. 1 - при закриване на
предприятието, т. 7 - при отказ на работника
или служителя да последва предприятието
или неговото поделение, в което работи, когато
то се премества в друго населено място или
местност, т. 8 - когато заеманата от работника или
служителя длъжност трябва да бъде освободена
за възстановяване на незаконно уволнен работник
или служител, заемал преди това същата длъжност,
т. 9 - за освобождаване на заеманата длъжност
поради завръщане на работник или служител,
който е предсрочно освободен или отложен
от редовна военна служба и е заемал преди
това същата длъжност, и т. 12 - при обективна
невъзможност за изпълнение на трудовия договор,
както и без предизвестие на основание чл. 330, ал.
1 и ал. 2, т. 6 - дисциплинарно уволнен.
В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може
да стане само чрез предварително разрешение
на инспекцията по труда. За да може да ползва
горната закрила обаче, бременната работничка или
служителка следва да удостовери състоянието си
пред работодателя с надлежен документ, издаден
от компетентните здравни органи (чл. 313а, ал. 1 от
КТ).
Работничка или служителка, която ползва отпуск
за бременност и раждане, може да бъде уволнена
само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 - ал. 6 на чл.
333 от КТ.

Има ли право на отпуск
по чл. 163, ал. 8 и чл. 164,
ал. 3 от КТ баща, който
не е в брак с майката
на детето, но живеят в
едно домакинство? В акта за
раждане на детето са написани
имената на бащата

Съгласно чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда със
съгласието на майката (осиновителката) след
навършване на 6-месечна възраст на детето
бащата (осиновителят) може да ползва вместо нея
отпуск за остатъка до 410 дни. Съгласно чл. 164,
ал. 3 от КТ, отпускът по ал. 1 със съгласието на
майката (осиновителката) се разрешава на бащата
(осиновителя) или на един от техните родители,
когато работят по трудово правоотношение. Видно
от двете разпоредби, законодателят предоставя
правото на бащата и не засяга въпроса за наличие
или липса на законоустановен брак между
родителите на детето.
Съгласно чл. 45б, ал. 1 и 2 от Наредбата за
работното време, почивките и отпуските
отпускът по чл. 163, ал. 8 КТ се ползва от бащата
(осиновителя) въз основа на писмено заявление,
към което се прилагат акт за раждане на детето и
декларация съгласно приложение
№ 8. Предприятието е длъжно да разреши отпуска
от деня, посочен в заявлението. Отпускът по чл.
163, ал. 8 КТ не може да се ползва едновременно с
отпуск по чл. 167 КТ.
Съгласно чл. 46, ал. 1 и 3 от НРВПО отпускът
за отглеждане на дете до двегодишна възраст
по чл. 164, ал. 1 КТ се ползва въз основа на
писмено заявление на майката (осиновителката)
или на лицата, посочени в чл. 164, ал. 3 КТ.
Предприятието е длъжно да разреши отпуска от
деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма
право на този отпуск, предприятието е длъжно
да го уведоми за това незабавно, като мотивира
отказа си. Когато заявлението по ал. 1 се подава от
лице по чл. 164, ал. 3 от КТ, към него се прилагат
декларация и справка съгласно приложения № 2 и
3 в два екземпляра.

В какъв размер на
брутното трудово
възнаграждение трябва
да бъде изплатено
обезщетение по чл. 222,
ал. 3 от КТ на лице, което
работи в дружеството от 2000 г.
по втори трудов договор (има
друг основен работодател), а от
2007 г. договорът е прекратен
и е сключен нов договор на
основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от
КТ
В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено, че при
прекратяване на трудовото правоотношение, след
като работникът или служителят е придобил
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
независимо от основанието за прекратяването, той
има право на обезщетение от работодателя в размер
на брутното му трудово възнаграждение за срок от
2 месеца, а ако е работил при същия работодател
през последните 10 години от трудовия му стаж
- на обезщетение в размер на брутното му трудово
възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението
по тази алинея може да се изплаща само веднъж.
“Работодател” по смисъла на § 1, т. 1 от
допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е
всяко физическо лице, юридическо лице или негово
поделение, както и всяко друго организационно и
икономически обособено образувание (предприятие,
учреждение и други подобни), което самостоятелно
наема работници или служители по трудово
правоотношение.
Трудов стаж по трудов договор за допълнителен труд
не се вписва в трудовата книжка на лицето. За този
стаж работодателят издава образец УП3.
Трудовият стаж на лицето е зачетен по основния му
трудов договор до 2007 г. При втория работодател,
с който лицето сключва основен трудов договор
през 2007 г., трудовият му стаж се зачита и вписва в
трудовата книжка от датата на сключването му.
Лицето не отговаря на изискването на разпоредбата
- в последните 10 години от трудовия му стаж да е
работило при “същия работодател”, поради което
при прекратяване на трудовия му договор, след като
е придобило право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст, ще има право на обезщетение от 2 брутни
заплати.
Преценката относно правото на работника или
служителя при прекратяване на трудовото му
правоотношение да получи обезщетение от две или
шест брутни заплати се извършва от работодателя
във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно
от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за
решаване от съда.

Материалите са подготвени
от "Рконсулт" ЕООД

Консултантите са готови да отговарят на читателски въпроси на radonov@gmail.com
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Свободният глас на
кубинските блогъри
Когато Йоани Санчес започва свой блог през
2007 г., го смята за “упражнение по малодушие”.
Днес тя измества образите на Че Гевара и Фидел
Кастро сред прогресивните кубинци
“Кубинците сме като малки
деца, които чакат разрешение
от баща си, за да излязат от
дома”, пише Йоани Санчес в
блога си. Тя описва ежедневието си, както много други
хора по света, използвайки
интернет. Разликата е в ежедневието и възможностите за
свободно изразяване.
В Куба, страна с режим
и пропаганда, това е смелост, която се награждава
със затвор, преследване и
рестрикции. Въпреки че не
подготвя революция и не
призовава към антикомунистически бунтове, самата
Йоани няма право да напуска
страната си.
“Интересно е, че става дума не за брадат 80-годишен
старец, а за дръзка, безстрашна, кльощава 35-годишна
майка”, казва Тед Хенкен,
преподавател в Нюйоркския
университет, след посещение
при Йоани Санчес, цитиран
от New York Times. “Това
е ново и по някакъв начин,
разпространявайки чрез блог
и Twitter вируса си, тя е изместила Че Гевара и Фидел
сред младите прогресивни
хора”, добавя той.
Малки снимки на
реалността

Когато Йоани започва блога си Generation Y (www.
desdecuba.com/generaciony)
през 2007 г., тя нарича експеримента си “упражнение
по малодушие”. Казва, че
блогът е вдъхновен от хора като нея, чиито имена
започват със или съдържат
буквата Y. Той е за родените
в Куба през 70-те или 80-те
години, ходили по бригади,
израснали с руските анимационни герои, белязани
от нелегална емиграция и
чувство за безсилие.

Визитка
Коя е Йоани
Санчес?
▶ Родена е в Хавана през
1975 г. Завършва филология в Университета в
Хавана.
▶ Емигрира през 2002 г.
в Швейцария. Две години по-късно се завръща
в Куба.
▶ Създава блога си
Generation Y през 2007 г.
▶ През 2008 г. е обявена от списание Time за
една от “100-те найвлиятелни личности на
света”.
▶ Generation Y е обявен
за един от най-добрите
блогове на 2009 г.
▶ Йоани Санчес е носител на наградата за
дигитална журналистика “Ортега-и-Гасет”
и на международна
награда за жени в културата.

Днес Generation Y има 14
млн. посещения месечно и
се превежда от доброволци
на 15 езика, включително на
български. “Просто не мога
да благодаря достатъчно
на всички ви! Работейки
заедно, събаряме стената”,
пише Йоани на страницата
за преводи в блога.
Стилът й е есеистичен,
хроникьорски, но сведен
до подходящата сбита интернет форма. Тя казва,
че текстовете й са “малки снимки на реалността”.
Обикновените неща за кубинския живот придобиват
необикновени измерения,
когато се прочетат “отвън”.
“Върху оградата на един
CDR (бел. ред. - Комитет

за защита на революцията,
подобни на българските районни комитети по време на
комунизма) няколко думи
заемат цялото предно пространство: “Ако напредвам,
следвай ме, ако спра, бутни
ме, ако изостана, убий ме.”
Цитати като този, песента
на малка пионерка, недостигът на храна, поправянето
на старите електрически
уреди и невъзможността за
купуване на нови, емиграцията... всичко това може
би напомня за време, донякъде познато на страните
от Източния блок. Само че
в Куба, където борбата с
капитализма продължава,
то е достигнало невиждани
другаде размери и форми.

Свобода под
диктатура

Блогът на Йоани не може да
се чете в Куба. Диктатурата
се е погрижила текстовете й да не преминават през
интернет филтрите. Фидел
Кастро я определя като водач на “група от особени
представители на неоколониализъм, които са пратени
да подкопаят” властта му.
По тази причина сървърът на
блога й се помещава в Испания. Кубинците нямат право
на свой независим домейн
вътре в страната. За да бъдат
публикувани текстовете в
блога на Йоани, тя прекарва
няколко часа седмично в хотел, за да използва интернет
и да изпрати текстовете си

по имейл. Те биват публикувани по-късно с помощта на
съмишленици.
Блогът не получава финансиране от политически
партии, правителства или
идеологически кръгове.
Благодарение на него обаче
Йоани получава възможност
да публикува на различни
места по света като колумнист. Средствата допринасят
за бюджета на семейството й,
но и за купуване на карти за
интернет. Защото в Куба ползването на един час интернет в
хотелите струва около 8 USD.
Освен това с парите може
да презарежда мобилния си
телефон и също като други
кубински блогъри да пуска
съобщения в Twitter.

Cuba Libre

Извън родината текстовете
на Санчес не са подложени
на цензура. Тя се оказва
значим нов глас - и литературно, и политически.
Първата й книга - “Cuba
Libre”, е публикувана в Аржентина. Когато издателят
изпраща на Йоани няколко
копия от текста, пратката е
задържана на митницата.
“Съдържанието на книгата
“Свободна Куба” престъпва
общите интереси на нацията, като твърди, че в Куба
са необходими определени
политически и икономически промени, за да могат
гражданите да постигнат
по-добро материално благосъстояние и лична реализация. Такива позиции
са в пълно противоречие
с принципите на нашето
общество.” Това е откъс от
текста, който блогърката
получава, след като търси
обяснение за задържането
на пратката.
Втората й книга се нарича “Wordpress: A Blog
for Speaking to the World”
(“Wordpress: Блог за разговор със света”). Причина
за написването са семинарите, които тя провежда за блогъри и писатели
дисиденти. Очаква се след
издадените текстове новата
връзка между Куба и Южна
Америка да даде възможност и на други кубинци
да се изразяват поне извън
страната си.
Тъй като няма право да
напуска страната, а публикациите й са блокирани
в Куба, тя чете откъси от
книгата си онлайн. Когато
печели награди за дейността си, изразява мнението си
чрез видеозаписи.
Златина Димитрова

Другите за Йоани
Предоставя
на света
уникална гледка
към реалностите
на ежедневието в
Куба... насърчава
кубинците
да изразяват
себе си чрез
технологиите
Барак Обама

Използва технологиите, за
да допринесе за позитивна
промяна. Тя е успяла да създаде
интерактивно пространство
за обмен на идеи и свободно
изразяване. Дава гласност
на тревогите и стремежите
на сънародниците си... Така
думите й въпреки усилията на
правителството са преведени на
други езици и се разпространяват
навсякъде

Хилари Клинтън

