Новини ▶ 4

Комисията по
конфискация е
внесла в бюджета
само 8 млн. лв. за
5 години
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Компании ▶ 8-9

Сделките в строителството
ще се свият до
9.9 млрд. лв. през 2011 г.

USD/BGN: 1.38124

EUR/USD: 1.41600

Sofix: 421.16

BG40: 128.47

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.81%

+0.82%

+0.78%

+0.27%

цена 1.50 лева

Тяхната
“Градина”
След смъртта на концесионера на плажа към къмпинг “Градина” той остана без управител и за пореден път
на пясъчната ивица се появиха незаконни каравани. Самият къмпинг е собственост на бизнесмените Николай
Банев и Людмил Стойков, които са в съдебен спор. Жалбите до държавата засега са без резултат ▶ 6-7
Компании ▶ 10

Фирми около
“Химимпорт”
изкупиха
последната
инвестиция
на KD у нас

Свят ▶ 11

Все повече
големи
компании
пренасочват
рекламата си
във Facebook

Финанси ▶ 15

Между тетрадката
и технологиите
Управлението на
семейния бюджет
изгражда дисциплина
и финансова стабилност, а с някои компютърни програми и
мобилни приложения
става дори по-лесно
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Мнения

Печеливш
Сам Палмисано

Губещ
Брайън Мойнихан

Нетната печалба за второто тримесечие на 2011 г. на компютърната компания IBM е достигнала 3.7 млрд. USD. Приходите за второто тримесечие на корпорацията, чийто главен
изпълнителен директор е Палмисано, са нараснали с 12% до 26.7
млрд. USD в сравнение със същия период на предходната година.
Печалбата на акция се повиши с 15% до 3 USD. Експерти очакват
печалбата на IBM на акция за годината да достигне 13.21 USD.

Bank of America отчете вчера чиста загуба от 8.8 млрд. USD за
второто тримесечие на 2011 г. Институцията, управлявана
от Мойнихан, обяви, че резултатите й за второто
тримесечие до голяма степен са засегнати от разходите,
поети неотдавна при обратно изкупуване на ипотеки, както
и други подобни разходи. За същото тримесечие на миналата
година банката е била на чиста печалба от 3.1 млрд. USD.

Коментар

▶ По темата: „Борисовата градина - глътка
въздух или доза страх”
▶ За съжаление трябва да
стане нещо много лошо, за
да се вземат мерки, дано
да се взимат по-отрано
превантивни мерки и за
останалите паркове, все
пак трябва да се мисли
позитивно.

Законът не е панацея
▶Комисията бе забъркана
в поредица от скандали,
като се разпространи и
неофициална информация,
че нейният бивш председател Стоян Кушлев е
вземал 9000 лв. заплата
месечно

NA

▶ По темата: „Взривове
пред централата на РЗС и
клуб на ДСБ в столицата
избухнаха през нощта”
▶ Два са вариантите за
взривовете - мутрите
на ГЕРБавата групировка;
червените ДС господари на
мафията от ГЕРБ, които
са ги създали и които ги
управляват „изкъсо”.
Кобург Велчев
Пазари ▶ 8-9

Златото се
покатери
на върха от
1600 USD

Новини ▶ 4

Борисовата градина глътка въздух
или доза страх

Вторник

USD/BGN: 1.39255

+0.72%

EUR/USD: 1.40450

-0.71%

Sofix: 417.91

-0.27%

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

цена 1.50 лева

BG40: 128.13

-0.30%

Луда
надпревара
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Българска фондова борса

Нелегални маршрутки и автобуси
пречат на бизнеса на легалните, а
институциите си прехвърлят
отговорността. Заради тях
лицензираните фирми
имат спад на
печалбата и дори
закриват линии
▶ 6-7

Компании ▶ 9

Tuborg вече се
предлага и в
PET опаковка
Пазари ▶ 10

Браншови
организации
се съюзиха
срещу Закона
за управление
на отпадъците
Имоти ▶ 15

В търсене
на идеалния
офис
Фирмите търсят
по-качествени, а понякога дори и по-големи
офиси

pari.bg Топ 3

1

След зачестилите
криминални случаи
Столичната община обеща да вземе
мерки по осветяването
и сигурността в Борисовата градина.

2
3

Взривове пред
централата на
РЗС и клуб на ДСБ
в столицата
избухнаха през нощта.
От ДСБ дават
срок от 24 часа на
компетентните
институции
да дадат отговор за
извършителя на взрива
пред клуба на ДСБ в столицата.

Снимка Марина Ангелова

След пет години най-накрая
излезе доклад за цялостната работа
на Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност. Резултатите от него не
изненадаха никого. За всеки беше
ясно дори без доклад, че комисията,
която е в центъра на няколко скандала, не работи ефективно. А по-скоро
за бройката. Цифрите в независимия доклад все пак са впечатляващи
(виж стр. 4). За пет години комисията е наложила 523 обезпечения
на стойност над 677 млн. лв. Звучи
гръмко. От тях обаче само 12 иска
са получили присъда. Това означава,
че едва около 8.1 млн. лв. са били
реално конфискувани в полза на
държавата. Тези пари, въпреки че
се измерват в милиони, не покриват
дори една трета от издръжката на
самата комисия за тези пет години.
Ако трябва да се впуснем в изчисления, ще видим, че тя е разходвала
31.5 млн. лв., а в същото време е
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В България
сме
свикнали да
решаваме всички
проблеми или
нечии конкретни
проблеми само
с промяна на
законодателството
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генерирала приходи от 8.1 млн. лв.
Ако комисията беше предприятие,
загубата й щеше неминуемо да я
доведе до фалит. Тя обаче не е търговско дружество и никога няма да
фалира. Освен това правителството
й е приготвило „оздравителен план”
- промяна на закона за конфискация.
Според управляващите той щял
да бъде по-либерален и да дава
повече възможности за действие на
комисията. А дали това е панацея? В България сме свикнали да
решаваме всички проблеми или
нечии конкретни проблеми само
с промяна на законодателството.
Вероятно вече можем да оспорим
първенството на американското
законодателство по поправки. Само
че в случая едва ли това ще реши
проблемите на комисията. Първо тя
не работи ефективно не само заради
куция закон, а и заради мудността
на съдебната система. Едно дело
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се бави средно около 10 години.
Тогава как за 5 години бихме могли
да очакваме присъди дори на половината от тези над 500 запорирания.
В същото време самата комисия
има своите вътрешни нерешени
дилеми. Тя бе забъркана в поредица
от скандали, като се разпространи
и неофициална информация, че
нейният бивш председател Стоян
Кушлев е вземал 9000 лв. заплата
месечно. Оказа се, че бившият председател на комисията е
назначавал свои роднини на важни
постове. Неслучайно комисията се
прочу с прозвището си комисията
„Кушлев” и всеки беше информиран за злоупотребите, които стават
сред членовете й, а не за работата
й. Така че истински работеща и
ефективна комисия по конфискация
може да имаме едва след цялостен
„оздравителен план” на няколко
системи в държавата, а не на части
с промени в закона.
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Появиха се какви ли не зловещи
предсказания за добива на шистов
газ у нас. Всички процедури ще
бъдат спазени без компромиси, нека
обществото е спокойно

▶ млн. лв. най-малко са щетите на българските зеленчукопроизводители от кризата с E.коли в Европа по данни
на Държавен фонд “Земеделие”

Нона Караджова, министър на околната среда и водите

Преди вота на недоверие:

Две бомби “взривиха” РЗС и ДСБ
Двете партии търсят
отговорност от
ГЕРБ за взривовете
пред централата на
РЗС и партийния
клуб на сините.
Премиерът ги обяви
за самоинициатива
Два взрива избухнаха миналата нощ в столицата.

Единият е пред централата на РЗС, а другият
- пред партиен клуб на
ДСБ. Извършителят не
е ясен, а потърпевшите РЗС и ДСБ излизат с
различни обяснения. От
ДСБ заявиха, че това не
е инсценировка, а било
политическо сплашване
преди гласуването на вота
на недоверие, който беше внесен в понеделник.

▶Атанас Семов, кандидат-президент от РЗС
снимка марина ангелова

За да се шуми около тези
партии, те правят интриги,
правят си взривчета, докато ние
откриваме магистрали
Бойко Борисов,
министър-председател, пред ТВ7

Взривовете са опит за
политическо сплашване преди
гласуването на вота на недоверие
към правителството. Цялата
отговорност за случилото се е на
управляващата партия ГЕРБ
Иван Костов,
лидер на ДСБ

Това е терористичен акт, тъй
като такова нещо не може да
бъде направено от случайни хора
Яне Янев,
лидер на РЗС, пред bTV

Мнението на лидера на
РЗС Яне Янев е, че това е
терористичен акт, който
не може да бъде направен
от случайни хора.
Премиерът Бойко Борисов обаче е на мнение, че
двете партии сами си поставят взривовете. Така в
годината на президентски
и местни избори, на множество внесени искания за вот
на недоверие това е вторият
случай на взрив, свързан с
политически истории. Предишният беше през зимата
пред в. “Галерия” - след
публикуваните стенограми
между Ваньо Танов и Бойко
Борисов, както и между
Бойко Борисов и МишоБирата.

Хронология
на взривовете

Единият взрив е бил пред
централата на РЗС на “Дондуков” 15. Бомбата е направена от 150 г взривно
вещество и е избухнала в
3.58 часа в нощта на понеделник срещу вторник.
Двадесет минути по-късно
взрив е имало и пред партиен клуб на ДСБ на бул.
“Сливница”. Бомбите са
нанесли само материални
щети - счупени стъкла на
витрини и прозорци.
СДВР проверява дали има
запис от охранителните камери около местата на взривовете. По думите на комисар Валери Йорданов се
разпитват свидетели, но все

още е рано да се огласяват
версии по случилото се.
Политическите
версии

“За да се шуми около тези
партии, те правят интриги,
правят си взривчета, докато
ние откриваме магистрали”, коментира Бойко Борисов пред ТВ7. Мнението
му е, че един и същ човек
е поставил двете бомби. В
декларация на ГЕРБ пък
се посочва, че това е доказателство как за пореден
път ъндърграундът се коалира. Според управляващите мафията вече търси
партньори в лицето на политическите опоненти на
управляващите.

Мнението на засегнатите
политически партии обаче
не е такова. ДСБ даде срок
от 24 часа на органите на
реда, за да разберат кой
е извършителят. В декларация партията отхвърля
версията на Борисов, че
взривовете са самоинициатива. Според лидера на партията Иван Костов цялата
отговорност за случилото
се е на ГЕРБ.
РЗС пък поиска охрана за
лидера и за кандидат-президента на партията Атанас Семов. “Взривът пред
централата на партия РЗС
в София е акт на безпомощност и отчаяние”, пише в
декларацията на партията.
Радослава Димитрова
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Комисията по конфискация е внесла в
бюджета само 8 млн. лв. за 5 години
Независим доклад
показа, че тя е
запорирала имоти
на стойност над
677 млн. лв.
Комисията за установяване
на имущество, придобито
от престъпна дейност, позната доскоро като комисията
“Кушлев”, е запорирала имоти на стойност над 677 млн.
лв., като само малко над 8.1
млн. лв. от тях са били реално конфискувани в полза на
държавата. Това показва докладът за 5-годишната работа
на комисията, изготвен от
фондация “Риск монитор”.
“В държавната хазна е
влязъл минимален процент
от сумите от обезпеченията.
Често конфискуваните имущества са и непродаваеми”,
обясняват авторите на доклада. “Риск монитор” е попаднала и на доста пропуски
и недоглеждания в работата
на комисията за гражданска
конфискация. Авторите на
доклада дадоха пример със
случай, при който, вместо да
поиска запор на обществена
пералня на подсъдим заедно
с цялото й оборудване, комисията е подала искане за
възбрана само на сградата.
Междувременно собственикът й изнесъл машините и
дори свалил дограмата на
прозорците на сградата.
В същото време за пет години работа комисията е похарчила над 31.5 млн. лв. от
държавния бюджет, и то само
за заплати на членовете си и
за издръжка, показва справка

Скандал
Коя е всъщност
комисията по
конфискация
▶ Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, се забърка в не един
скандал за петте години,
в които съществува. Тя

рите на доклада посочват
факта, че подсъдимите биха
могли впоследствие да посочат законен начин за придобиването му. Те обаче не
изключват възможността в
част от случаите комисията
умишлено да е завишавала
исковете, за да завиши и резултатите от своята работа
и да поддържа непрекъснат
растеж на годишна база.
Бъговете
в системата

▶Тодор Коларов от няколко месеца заема поста председател на Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, от който Стоян Кушлев беше отстранен със скандал
Снимка марина ангелова

на в. “Пари” в докладите към
Закона за държавния бюджет
от 2006 до 2010 г.

подчерта, че запорите също
са ефективни, защото така
се пречи на реинвестиране в
престъпна дейност.

Резултатите от работата на
комисията като цяло никак
не са добри, коментират авторите на доклада. Тя е силна
в блокирането на имущество, но не и в отнемането му.
Данните показват, че за пет
години комисията е наложила

523 обезпечения на имущества, придобити от престъпна
дейност. Едва 12 от исковете
обаче са били уважени от
съда. “Едно производство се
бави около 10 години, затова
не можем да очакваме бързи резултати от работата на
комисията”, коментира зам.министърът на правосъдието Жанет Петрова. Антоанета Цонкова от комисията
по гражданска конфискация

дълго време беше известна с щедрите възнаграждения на служителите си.
По непотвърдена информация нейният бивш председател Стоян Кушлев
е получавал заплата от
9000 лв. Преди няколко
месеца той беше отстранен, но не заради голямата
си заплата. Причината за
отстраняването му беше,

че при заемането на поста
си е бил член на управата
на “Царски ловен клуб” и на
Националната развъдна
асоциация по овцевъдство, което представлявало нарушение. Това
нарушение обаче беше
установено цели пет години след като Кушлев бе
назначен за председател
на комисията по конфиска-

ция. Проверка на Главния
инспекторат на Министерския съвет установи
също, че Кушлев е назначавал роднини на жена си
във ведомството, което
ръководи.
▶ Новият шеф на комисията е 36-годишният бивш
юридически съветник на
американското посолство
Тодор Коларов.

Лоши резултати

Хиперболизация

Комисията за гражданска конфискация е надувала оценките на замразените активи и
като резултат от работата й
държавата често е получавала непродаваеми имоти,
се посочва още в доклада

на “Риск монитор”. Наблюдават се фрапиращи случаи,
при които цената, дадена от
комисията, е с десетки пъти
по-ниска от тази на съда.
Например най-скъпото имущество, което комисията е
запорирала, според нейната
оценка е на стойност 2.8 млн.
лв. Съдът обаче е дал оценка
283 хил. лв. на същия имот.
Като една от причините за
тази разлика в цените авто-

“Комисията за установяване
на имущество, придобито от
престъпна дейност, на практика е безконтролна, а законът,
по който работи, дава възможности за злоупотреби”, казва
Георги Петрунов, един от
авторите на доклада на “Риск
монитор”. Затова фондацията
предлага всички членове на
комисията да се избират от
Народното събрание. Досега
те се определяха на квотен
принцип, като председателят се избира от премиера.
“Техните отношения не са
публични, затова контролът
над комисията може да се засили само ако тя се определя
от Народното събрание”, каза
още той. Авторите на доклада
предлагат и да се създаде подкомисия, която да извършва
допълнителен контрол. Тя
трябва да бъде структурирана
като подкомисията за контрол
на ДАНС.
В момента все още не е ясно
кога и в какъв вид ще бъде
приет новият закон, по който
ще продължи да функционира комисията.
Елена Петкова

▶ Резултати от работата на комисията
за конфискация
Година
2006
Брой наложени обезпечения
35
Сума на наложени
обезпечения (в млн. лв.)
21.77
Брой внесени дела за отнемане
12
Брой уважени искове
0
Сума на уважените
искове (в млн. лв.)
0
Брой на отхвърлените искове
0
Бюджет на комисията (в млн. лв.) 5.57

2007 2008 2009
51
122
155

2010 Общо
160
523

66.57 66.32
33
57
0
0

254
79
4

268.31 676.98
82
263
8
12

0
0
7.98

677
2
5.88

0
0
6.8

7.46
6
5.31

8.14
8
31.54

Източник: КУИППД и доклади за държавния бюджет 2006-2010 г.

Едно
производство
се бави около 10
години, затова не
можем да очакваме
бързи резултати от
работата
на комисията
Жанет Петрова,
зам.-министър на
правосъдието

Аз съм
убедена, че
този законопроект
ще стигне до
гласуване в
преработен вариант
и не съм чула някой
да се притеснява
за това, че отнема
време
Кристалина Георгиева,
еврокомисар по международно
сътрудничество, хуманитарна
помощ и реакция при кризи
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Отново беззаконие на
Каравани пак са разположени на плажа пред къмпинг “Градина”, въпреки че
преди пет години регионалното министерство издаде изрична забрана след
подобен скандал
Когато платите немалка сума, за да получите място
на първа линия за каравана
на любимия ви къмпинг,
очаквате пред вас да се открие гледката единствено
на синьото море и хората
на плажа. Но не и ако къмпингът се казва “Градина”.
Посетители на къмпинга
разказаха за в. “Пари”, че
пет години след като регионалното министерство заради подобен скандал издаде
изрична забрана каравани
да се разполагат на пясъчната ивица, извън рамките
на определеното като къмпинг място, това лято нарушенията отново са факт.
Както показват снимките,
не само че караваните са
пред разделителната линия
на къмпинга и плажа, но се
виждат и други нарушения,
които са и откровено опасни. Така например незаконно поставените каравани са
свързани с електрозахранването чрез разклонители
директно през пясъка, омотани един за друг с тиксо.

▶Червеният
камък ясно
указва линията
между къмпинга
и плажа, където
каравани не
трябва да има.
Както се вижда
обаче - има

Какво се случва

Реакциите

Къмпинг “Градина”, един
от най-посещаваните и
любим на цели поколения
къмпинги по Южното Черноморие, от доста години
има проблеми. Спорове за
собствеността върху един
определен терен от близо
40 дка сблъскват собственика на по-голямата част
от къмпинга АКБ “Форес”
на Николай Банев, от една
страна, и фирма “Градина”
АД с представител Людмил
Стойков, от друга (виж карето). Фирмата е собственост на курорта “Дюни”,
а в нея с апортна вноска
на земя участва и община
Созопол. Този спор може
и да няма, а може и да има
връзка със случващото се в
момента, но пряко то засяга
плажа и неговия наемател.
Незаконните каравани са

разказа той за в. “Пари”.
Освен ръководството на
къмпинга редица жалби до
институциите са изпратили
и почиващите.

поставени на плажа. Като
всеки друг плаж той е публична държавна собственост и тази година е отдаден под наем на бургаската
фирма “Ви Ем” ЕООД.
Името на фирмата нашумя
след инцидента, при който
само преди месец загина
нейният собственик Виктор Боянов. Той се удави,
след като е влязъл с джет
и без спасителна жилетка
в морето. След неговата
смърт не е ясно кой представлява “Ви Ем” ЕООД.
А по думите на управителя на къмпинг “Градина”
Илюшин Тончев (частта,

която е собственост на “Русалка тур”и АКБ “Форес”)
проблемът с караваните започва да се изостря именно
в последния месец.
Самоуправа?

Наемателите и концесионерите на плажа имат право
да отдават под наем чадъри,
шезлонги и т.н., но не и да
отдават места за къмпингуване на каравани и палатки.
Освен че така казва Законът
за устройството на Черноморското крайбрежие, преди години заради подобни
нарушения регионалното
министерство издаде спе-

циална разпоредба, която
го забранява. Според Илюшин Тончев в началото на
сезона на плажа е имало
2-3 каравани, но след инцидента с Виктор Боянов не е
известно кой представлява
концесионера и проблемът
с караваните започва да се
изостря. “Вече са над 40 и
продължават да се множат
по целия плаж и съответно
пречат на нашите гости”,
разказа Тончев. “Това, което виждаме, е, че караваните се разполагат на плажа
обикновено през нощта и
това се прави от хора, които
развиват бизнес на плажа”,

каза Тончев.
Той заяви още, че от повече от месец насам управлението на къмпинга е изпратило десетки жалби до
редица институции, но без
никакъв резултат. “Пратил
съм жалби в регионалното
министерство, областната
управа, окръжната и още
няколко прокуратури, полицията, дори в община
Созопол, макар че те нямат отношение към стопанисването на плажа, към
кой ли не. Няма никакъв
ефект и никаква промяна.
Разполагам с документи
и с номерата на жалбите”,

От областното управление
в Бургас потвърдиха, че
техни служители са извършили проверка и са констатирали, че на плажа наистина има каравани, чието
място не е там. “Плажът е
отдаден под наем от регионалното министерство и
ние сме изпратили сигнал
към тях за нередностите.
От тях зависи да продължат
процедурите и да вземат
мерки”, каза Николина Кирова от отдел “Регионално
развитие и териториално
устройство” към областната администрация.
От МРРБ потвърдиха, че
са получили такъв сигнал,
и заявиха, че са изпратили
съответните писма с предписания. “Пратили сме писмо на фирмата наемател на
плажа да отстрани наруше-

Изпратили сме
писма с предписания
Да, запознати сме със
случая и се работи по него. Наистина има жалби,
има и констатация, че на
този плаж са разположени
каравани в нарушение.
Тук казусът е по-сложен,
тъй като знаете за инцидента със собственика
на фирмата наемател на
плажа “Ви Ем” ЕООД
от тази година, който се
удави. Тъй като фирмата
е ЕООД, трябва да се
изясни правно кой сега
я представлява. Пратили
сме съответното писмо

Милен Топалов,
директор на Дирекция “Концесии”
в МРРБ

Дали сме
определе
ните по закон
срокове
нарушенията да
се отстранят

и очакваме отговора в
определения срок.
Освен това сме изпратили предписания относно
нарушенията на плажа.
Дали сме определените
по закон срокове те да се
отстранят. След това ще
се извърши нова проверка
и при второ нарушение
може да последва и прекратяване на наема. Тази
мярка може да се вземе и
ако има проблеми с уточняването на наследника
на фирмата.
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плажа на “Градина”
За пореден път
Хронология на проблемите
в “Градина”

▶Караваните на плажа са свързани с електрическата мрежа чрез разклонители,
които са съединени един с друг с тиксо и найлонови торбички. Не е ясно дали при
по-силен дъжд например това няма да предизвика пожар или друга неприятност

нията, а също така да посочи и кой я представлява
след смъртта на собственика”, каза ръководителят на
отдел “Концесии” в МРРБ
Милен Топалов. Илюшин
Тончев обаче има други наблюдения. “Не знам какви
писма са пратили, но ефект
няма и аз твърдя отговорно,
че отговори по сигналите и
жалбите не са се връщали
нито до нас, нито до областната администрация на
Бургас”, каза той.
Много срокове и
(липса на) мерки

От своя страна обаче Милен Топалов каза, че има
определени срокове за тези
предписания, които текат

в момента. По закон, ако
фирмата не ги изпълни и
втора проверка на място
потвърди нарушенията,
договорът за наем може
да бъде и прекратен. Тази
мярка може да се вземе
и ако фирмата не посочи
легален представител. Топалов обаче не уточни за
какви срокове става дума.
Сигналът от областната администрация в Бургас до
МРРБ е пратен на 7.07.2011
г., а Илюшин Тончев твърди, че пишат жалби от близо месец насам.
Надяваме се, че въпросните срокове ще са в рамките
на това лято. И че някоя институция все пак ще озапти
очевидно възползващите

се от ситуацията. Летния
сериал с плажове, на които
се разпореждат недосегаеми момчета, го гледахме
дълги години. И мислехме,
че вече е зад гърба ни. Отдавна е време държавата
най-после да припознае
контролните си функции
като реални, а не като фиктивни. И да не допуска
по българските плажове и
курорти беззаконие. Същото това беззаконие освен
неприятно усещане ражда и
инциденти - басейни убийци, натровени деца и други
случки, които в последните
седмици сринаха имиджа
на туризма ни в чужбина.
При това заслужено.
Ани Коджаиванова

Написали сме N на брой
жалби без никакъв ефект
Проблемът с караваните
на плажа се задълбочава.
В началото на сезона бяха
две или три и ги ползваха
служителите на наемателя
на плажа. След инцидента
със собственика обаче
започнаха да се множат и
в момента са над 40. Разположени са не само върху
тази част от къмпинга,
която е на фирма “Градина” АД, но и пред нашите
терени и съответно пречат
на нашите гости.
На плажа ние нямаме
правомощия и не можем
да ги махнем. А и не знаем
кой сега представлява
наемателя. Караваните
ги вкарват през нощта
обикновено и по наши
наблюдения това се прави
от хора, които развиват
бизнес на плажа.
Що се отнася до сигналите, изпращали сме вече

Илюшин Тончев,
управител на къмпинг “Градина”,
собственост на “Русалка тур”,
част от АКБ “Форес”

Чух
полицаи
да ми казват:
“Жалвай се
където искаш,
няма кой да
ти обърне
внимание”

N на брой такива къде ли
не - в МРРБ, в областната
администрация на Бургас,
окръжната прокуратура,
други прокуратури, до
военна дори стигнах. Никакъв ефект. Занимавахме
и полицията в Созопол.
Принципно общината няма отношение към плажа
и нарушенията на него,
но е показателно отношението. Чух полицаи да ми
казват: “Жалвай се където
искаш, няма кой да ти
обърне внимание”.
Г-н Топалов от Дирекция “Концесии” на МРРБ
твърди и пред мен по
телефона, че са разпратили някакви писма. Според
мен това не е вярно.
Такива не са стигали до
областната администрация
в Бургас, нито пък по нашите директни жалби сме
получавали нещо.

▶ Къмпинг “Градина” е едно от любимите места на къмпингарите в България,
които обаче почти всяка година се сблъскват с проблеми и неуредици, които помрачават почивката им.
▶ Като основен бекграунд на всичко
стоят спорове за собствеността на
земята под къмпинга. Преди повече от
десет години собственикът на АКБ
“Форес” Николай Банев купи къмпинга чрез
приватизационна сделка. Няколко години
по-късно обаче община Созопол предявява претенции към част от земята - около
40 дка. Заедно с “Дюни” АД създават през
2003 г. смесена компания - “Градина” АД, и
влизат във владение. Управител на “Градина” АД е Людмил Стойков. Той е известен с факта, че е бил сред спонсорите в
кампанията на президента Първанов,
както и със скандала със злоупотребите
по САПАРД. По Черноморието обаче той е
известен като човека, който притежава
и се разпорежда с комплекса “Дюни”, въпреки че официално е извън ръководството
на комплекса.
▶ Следват съдебни спорове между двете
страни, подялба на земи с мрежи и огради
и други неприятности за почиващите. В
момента също има разделителна граница
насред къмпинга.
▶ През 2006 г. се завихря нова драма.

Областната управa решава да отдаде
плажа на концесия на друга фирма вместо
на Николай Банев, който 6 години стопанисва плажа. Новият концесионер и собственикът на къмпинга не успяват да се
разберат кой да таксува караваните по
плажа. Стига се до двойни такси и скандали. В резултат на това МРРБ издава изрична забрана караваните да се поставят на
плажната ивица и така успява да въдвори
известен ред между двете страни.
▶ В последните 2-3 години пък къмпингарите се оплакват от постоянно и рязко
покачване на цените, като в един момент
първа линия за каравана струваше около
5000 лв. за сезона.
▶ Като капак на всичко идва и тазгодишната история - удавен концесионер, нарушения на плажа и съмнения, че в корена на
проблема всъщност е изначалният сблъсък Банев - Стойков.
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▶ млн. лв. е са задълженията на общините към
строителния бранш

Сделките в
строителството
ще се свият до
9.9 млрд. лв.
през 2011 г.

Оцелелите в бранша след
изминалата година вече
са по-малко от 4000 фирми
Обемът на строителството в
страната ще продължи да се
свива и в края на годината
ще достигне 9.9 млрд. лв.
Толкова ще е стойността на
произведената строителна
продукция, прогнозират от
Камарата на строителите в
България. Очакваният спад
е за 2.8 млрд. лв. в сравнение
с 2010 г., когато продукцията
беше за 11.7 млрд. лв. Тогава
тя беше наполовина по-малка в сравнение с пиковата
за бранша 2008 г. Кризата,
забавянето на поръчки по
европрограмите, задълженията на общините и ненавременни плащания от ЧЕЗ за
изградената инфраструктура
са основните причини за
проблемите в бранша.
Кога ще спре спадът

„Строителните обеми през
последните години са обезпокоителни, но очакваме
спадът в сектора да спре в
края на второто шестмесечие на годината”, съобщи
председателят на Камарата на
строителите в България Светослав Глосов. Той обясни,

че надеждите му за края на
годината са свързани с увеличаването на усвояването на
еврофондовете и реализацията на новата програма за саниране на жилищни блокове,
която стартира регионалното
министерство.
Вече няма да
работят

Заради намаляване на дейността все повече строителни фирми спират работа или
дори фалират. „578 фирми
не са подали годишни финансови отчети и ще бъдат
заличени от Централния
професионален регистър на
строителя”, съобщи доц. Георги Линков от камарата. В
регистъра остават 3939 фирми, допълниха от браншовата организация. По закона
за камарата те са длъжни
да отчитат произведената
продукция, брой служители
и да декларират липса на
задължения към държавата.
По закон обаче строителните
фирми може да имат разсрочени или отсрочени данъци
или осигуровки.

▶ Продукция на предприятията от
стрителството, млн. лв.
2009-2010 г. *
    2009 г.

Комисията към регистъра
ще проверява доколко подадените отчети в камарата
съответстват на подадените
в Агенцията по вписванията. Имало случаи, в които
фирмите декларират различна информация. „Досега са
открити 4-5 такива нарушения”, обясни доц. Линков.
Той обясни, че строителна
фирма е подала фалшив документ за липса на данъчни
задължения с несъществуваща дата - 30 февруари. Заради деклариране на невярна
информация строителни
фирми може да бъдат заличени от регистъра и така няма
да може да работят, поясниха
от камарата. Оттам разказаха, че има и случаи, в които
техни членове, работещи в
един регион на страната, се
топят едни други за деклариране на невярна информация
с цел елиминиране на конкуренцията.
Големите длъжници
на бранша

Конкуренцията може да про-

▶Твърде малко са изпълняваните в момента проекти от частни инвеститори в
програмите 																		

578

▶ фирми ще бъдат
заличени от
професионалния
регистър на Камарата на
строителите

дължи да намалява и заради
неразплатените задължения
на общините и ЧЕЗ. Над 100
млн. лв. дължат кметствата
на строителните компании.
Фирмите периодично запорират общински сметки, като
постоянно около 30 общини
имат блокирани средства.
„Бяхме събрали фактури за
около 60 млн. лв. Повечето
от задълженията са по опе-

ративни програми по САПАРД и по ИСПА, обясни
изпълнителният директор
на строителната камара
Иван Бойков. По думите му
държавата има само текущи
задължения в размер на 5060 млн. лв. към компаниите.
Имало обаче 15 млн. лв.,
които от 2007 г. насам не са
изплатени от Агенция „Пътна инфраструктура”, защото
тя ги оспорва.
Кога ще платят
за трафопоста

Преди около месец от ЧЕЗ
признаха, че имат да изплащат на строителни фирми за
изградена инфраструктура
168 млн. лв. На срещата между енергийното дружество и
камарата е бил представен и
график за изкупуването до

2020 г. От ЧЕЗ твърдят, че
за да платят милионите на
строителите, трябва да им
бъде позволено от ДКЕВР
да увеличат цената на тока.
„Приемете, че строителите
финансират безвъзмездно
цената на тока със 168 млн.
лв.”, коментира Иван Бойков.
Той обясни, че те не могат да
съдят и да блокират сметките
на енергийното дружество.
Юристи на камарата обаче
търсели вариант да принудят
ЧЕЗ да изплаща по-бързо
направената от строителите
енергийна инфраструктура.
Просто защото, докато дойде
време по графика на ЧЕЗ да
се изплатят трафопостовете
на дадена фирма например,
тя може отдавна да е фалирала.
Красимира Янева

Сключени договори по обект на поръчката

Продукция на строителните предприятия ��������� г. *
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Очакваме спадът
в сектора да спре в
края на второто
шестмесечие на годината
Светослав Глосов, председател на Камарата на
строителите в България

България е трета по спад
на строителството в ЕС
Намаляването на производството в сектора
в страните членки се е
ускорило до 1% през
май
България е на трето място в
Европейския съюз по спад на
строителството през май. Това
показват последните данни
на европейската статистическа служба Евростат. С общо
16.5% е намаляла строителната продукция у нас в сравнение с май 2010 г.
Ускоряване

Спадът в строителния сектор
за 27-те страни членки се е
ускорил през май и е достигнал 1% на годишна база. За
предходния месец Евростат
регистрира намаление от
0.5%. Още по-значително е
било свиването на продукцията в еврозоната, където
е достигнало 1.9% спрямо
1.3% за април. Най-много е
спаднало строителството в
Словения (30.1%) и Испания
(17.3%), като веднага след
това се нарежда България.
Увеличение пък се отчита
в Полша (24.7%), Швеция
(11.2%) и Германия (8%).
От всички държави в ЕС,
които са подали данни към
Евростат, производството

строителството. Спадът в бранша ще бъде преодолян благодарение на евро																		
Снимка Марина Ангелова

Финансова схема ще осигурява
средства за реновиране на
многофамилни жилищни сгради
Санирането на общо
720 000 апартамента
в цялата страна ще
струва между 6 и 10
млрд. EUR, пресметна
министър Плевнелиев.
схемата осигурява
63 млн. лв.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви началото
на финансов механизъм,
чрез който ще се финансира реновирането на многофамилни жилищни сгради.
Схемата ще се изпълнява
на територията на 36 града
в страната. Основната цел
на програмата е да осигури необходимата енергийна ефективност в старите
сгради, обясни министър
Плевнелиев. По думите му
в страната има около 18 700
многофамилни сгради, които
се нуждаят от обновяване, за
да се пести енергия. Това са
общо 720 000 апартамента
в цялата страна. Оценките
показват, че обновяването на
тези апартаменти би струва-

ло между 6 и 10 млрд. EUR.
Банки в схемата

По схемата са предвидени 63
млн. лв., които се предоставят от Оперативна програма „Регионално развитие”
с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. От тях 50
млн. лв. са безвъзмездно финансиране, което ще покрие
50% от необходимата сума
за реновиране, а останалите
13 млн. лв. ще представляват кредитни линии, като от
регионалното министерство
ще сключат договор с една
или повече банки за допълнителни средства към тези
13 млн. лв.
Банките ще трябва да предоставят „изгодни кредити
с ниски лихви” в рамките на
програмата. Минималната
сума за участие в проекта,
която една банка трябва да
даде, е 6.5 млн. лв. Сумата, с
която може да участват банките, може да бъде и по-висока. Това обясни заместникминистърът в регионалното
министерство Екатерина За-

хариева. Тя допълни, че това
ще зависи от самите банки.
Тя каза още, че след като се
направи енергийният одит на
сградата, ще бъдат посочени
средните цени за саниране
и строителни дейности, дограма и др. Така още преди
да започне санирането на
сградата или входа, ще е ясно
кое колко ще струва.
Първите с
предимство

Окончателните суми за плащане ще бъдат тези, които
се достигнат в хода на самите процедури за обществени
поръчки, които ще се правят
по места, обясни министър
Плевнелиев. Схемата за саниране ще се реализира с
помощта на проджект мениджъри, които ще отговарят за редица дейности
в реализацията на схемата.
Домоуправителите на сгради, които първи подадат
документи и отговарят на
изискванията, ще имат предимство. Схемата ще работи
до изчерпване на средствата
от 63 млн. лв.
Кина Драгнева
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16.5%
▶ се е понижила
строителната продукция
в България през май на
годишна база и с 0.1%
спрямо април

е намаляло в девет и се е
увеличило в пет.
Сградно vs
гражданско

Сградното строителство в ЕС
се е свило с 2.5% през май в
сравнение със същия месец
на 2010 г., след като през
април беше отчетено намаление от 1.4%. За еврозоната
понижението е 3 спрямо 2%
през април. Гражданското
строителство обаче на годишна база се увеличава за
четвърти пореден месец. С
4.4% повече е отчетената
продукция за май в ЕС, а
ръстът в еврозоната е 1.6%.
За април нарастването беше
съответно 3.1 и 1.5%.
Спрямо април

На месечна база строителството в ЕС през май се е
свило с 0.9%, а в страните,
които използват единната европейска валута, спадът е бил

с 1.1%. През април секторът
в ЕС отбеляза намаление от
0.5%, а страните от еврозоната отчетоха увеличение
на строителната продукция
с 1.2%. Най-сериозно понижение през май спрямо април е било регистрирано в
Словения (9.8%), Холандия
(2.3%) и Словакия (1.3%).
Продукцията се е свила в общо пет страни, включително
и България (0.1%). Увеличение пък е имало в осем
държави, сред които водещи
са Унгария (6.5%), Полша
(3.7%) и Румъния (2.9%).
Отново спад

През май спад е бил отчетен
както при сградното, така
и при гражданското строителство, показва месечното
сравнение на данните. В еврозоната строителството на
сгради е намаляло с 0.7%, а в
27-те страни от ЕС понижението е било 1.3%. За април
двата региона отбелязаха съответно 0.4% ръст и 0.8%
спад на месечна база. При
гражданското строителство
през май се забелязва свиване на продукцията с 1.2% в
еврозоната и 0.2% в ЕС след
отбелязаните четири месеца
на повишение. През април
увеличението беше съответно
1.3 и 0.9%.
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Близки до "Химимпорт" компании
купиха последната инвестиция на KD
KD Zivljenje Zavarovalnica се раздели
с 32.42% от ИД "КД Пеликан"
Компании от групата "Химимпорт" изкупиха и последната
инвестиция на словенската
KD Group у нас. Животозастрахователно дружество
KD Zivljenje Zavarovalnica
е излязло напълно от вложението си в ИД "КД
Пеликан", става ясно от
бюлетина на Централния
депозитар. На 12 юли словенската компания е прехвърлила 32.42% от инвестиционното дружество на
фондове от групата на
"Химимпорт инвест". ДФ
"ЦКБ Актив" е увеличил
дела си в "КД Пеликан"
от 2.08 на 9.13%. УПФ
"ЦКБ-Сила" увеличава
дела си в ДФ "Европа" от
19.59 на 25.57%, а след
това ДФ "Европа" придобива 7.05% от ИД "КД
Пеликан" АД.
Малко разногласия

Сделката идва дни, след
като на общо събрание на
акционерите компаниите
около "Химимпорт" са
блокирали предложенията на словенците за избор
на одитор и за включване на техния представител Матей Пиртовшек в
съвета на директорите.
С разпределяне на гласовете в отношение 50.60
срещу 49.40% няколко
взаимни фонда на ЦКБ
" Ас е т М е н и д ж м ъ н т " ,
ЦКБ, пенсионни фондове на "ЦКБ-Сила" и
ПОК "Съгласие", както
и Животозастрахователната компания "Съгласие" бламират предложенията на KD Zivljenje
Zavarovalnica. По предложение на представителя на ПОК "Съгласие"
Милен Марков за одитор
е избрано "Грант Торнтон".
Одиторската компания заверява отчетите на почти
всички дружества, които
се контролират от групата
на "Химимпорт".

Промяна
в политиката

"Предложенията, които
направихме на общото събрание, целяха да се запази
политиката на компанията.
Това, че бяха отхвърлени,
не означава, че политиката
ще се промени, но ние
просто нямаме гаранции
за това", коментираха за
в. "Пари" от KD Zivljenje.
От словенския офис обясниха, че през последните
години се опитват да диверсифицират инвестициите
си и да не се съсредоточават само върху една държава, а върху целия Балкански
регион. "И сега имаме вложения в български акции,
както и в македонски и
румънски книжа, но тях
ги правим чрез другите си
фондове, те са част от поголям пакет. Така че още
преди общото събрание
идеята за оттеглянето на
инвестицията ни от "КД
Пеликан" съществуваше",
обясниха от KD.
Цената на сделката е по
официалната цена за обратно изкупуване на акции
на "КД Пеликан".
Малко предистория

През май пенсионните
фондове на ПОК "Съгласие" и "ЦКБ-Сила" станаха
основни вложители в ИД
"КД Пеликан" АД на управляващото дружество "КД
Инвестмънтс" АД. Самото
управляващо дружество
също вече официално е
под контрола на компания,
близка до групата "Химимпорт". Дружеството е 100%
собственост на "Сила холдинг" и дори вече е с ново име
"Компас Асет Мениджмънт".
Вписването на промяната в
собствеността е отразено
в Търговския регистър с
дата 5 юли.
В края на миналата година словенската KD продаде и животозастрахова-

▶Финансовият сектор е с основен дял в инвестиционните експозиции
на "Химимпорт"

снимка боби тошев

телната си компания у нас
"КД Живот" на компанията за събиране на вземания "Финанс консултинг".
Животозастрахователят
също вече има ново име
- Животозастрахователна
компания "Съгласие".

Група в групата

"Финанс консултинг" няма
пряка връзка с "Химимпорт", но е регистрирано на
улица "Ал. Батенберг" 1 в
София, където има цял куп
други дружества от групата. Освен това основните

му кредитори и облигационери са "Химимпорт", ЦКБ
и пенсионните фондове на
"Съгласие" и "ЦКБ-Сила"
- все компании от групата
"Химимпорт".
"Финанс консултинг" е
вторият по големина акци-

онер в пенсионноосигурителното дружество "Съгласие" с 19.95% от капитала
след "Химимпорт", която
държи над 49% от капитала.
Дружеството вече има дял
и в най-малката по активи
банка у нас - Частна предприемаческа банка Тексим. "Финанс консултинг"
държи малко под 20% в
банката и е най-големият
акционер в трезора, показва протоколът от последното
общо събрание на акционерите в Тeксим банк. От протокола личи, че дял в банката
имат и други компании около групата "Химимпорт".
"Сила холдинг" притежава
9.9%, а "Химимпорт инвест"
- 9.05%. Другите нови акционери, които станаха ясни в
началото на годината, "Датамакс", "Датамакс систем
холдинг" и "Итрейд" също
са присъствали. Всяко от
дружествата е с дял малко
под 5%.
След общото събрание,
на което Милен Марков
беше избран в надзорния
съвет на банката, той обясни пред в. "Пари", че банката ще се развива заедно
с животозастрахователната компания "Съгласие"
и пенсионните фондове в
единна група, предлагайки
общи продукти. Сделката
за "КД Инвестмънтс" и
"КД Пеликан" е продължение на тенденцията за
изграждане на цяла финансова група около "Финанс консултинг" и "Сила
холдинг". През пролетта
на 2010 г. "Финанс консултинг" придоби малкия
инвестиционен посредник
"АВС финанс". По-късно
през годината компанията
купи и "Синергон Асет
Мениджмънт", което беше
прекръстено на "Съгласие
Асет Мениджмънт".
Иглика Филипова
Мирослав Иванов

"Момина крепост" подготвя заем за 600 хил. лв. от "Софарма"
Производителят
на медицински
изделия ще
финансира договор с
разсрочено плащане с
украинската компания
"Витамини"
Акционерите на "Момина
крепост" АД ще гласуват
за сключването на заем от
"Софарма" АД на извънредно събрание. Това стана ясно от публикувания
доклад на съвета на директорите. Фармацевтичното

дружество държи основния
пакет акции във великотърновския производител
на медицински изделия
(49.66% към края на март
2011 г.).
Причина за заема

Целта на заема е да помогне на "Момина крепост" да
финансира изпълнението
на договор с украинската
"Витамини" на стойност
1 млн. EUR, който предвижда разплащанията да
се осъществяват в срок от
90 дни. Заради икономическата криза все повече

клиенти поставят като основно условие за осъществяването на търговски сделки разсроченото плащане,
се посочва в мотивирания
доклад на ръководството.
"Момина крепост" очаква
средномесечният обем на
поръчките да бъде между
80 и 100 хил. EUR, което ще й създаде сериозни
трудности при осигуряване
на необходимите оборотни
средства.
Параметри

Предложението на директорите е "Момина крепост" да

сключи договор за паричен
заем в размер на 600 хил.
лв. със "Софарма". Срокът
ще бъде до приключване
на договора с украинското
дружество, но не повече от
18 месеца. Заемът ще има
револвиращ характер, което
означава, че ще бъде погасяван след всяко плащане
от страна на "Витамини".
Така дружеството ще дължи лихва от 7% само върху усвоената и непогасена
част от кредита. Договорът
за заема трябва да бъде
сключен в срок от два месеца, след като бъде одобрен

от общото събрание.
Сделката подлежи на одобрение от акционерите, тъй
като Огнян Донев е член на
управителните органи и на
двете компании, а "Софарма" контролира над 25%
от капитала на "Момина
крепост".
Резултати

"Момина крепост" е един
от основните доставчици
в България на широка гама
медицински изделия за еднократна употреба, които
представляват и основната
част от износа й. Компа-

нията произвежда също
и пластмасови изделия за
промишлеността и бита,
основно за местния пазар,
но заради кризата тази част
от бизнеса отчита сериозен
спад, става ясно от междинния доклад за първото тримесечие на 2011 г. Към края на
март компанията е реализирала продукция за общо 1.1
млн. лв. срещу 1 млн. лв. за
същия период на миналата
година. Дружеството отчита
нетна печалба в размер на
5 хил. лв. в сравнение със 7
хил. лв. година по-рано.
Иглика Филипова
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Все повече големи компании
пренасочват рекламата си във Facebook
Това е причината
цената на рекламата
в социалната мрежа
рязко да се е качила
Цената на позиционираната
реклама във Facebook отчита
мълниеносен ръст. Според
Financial Times явлението
е породено от факта, че големи брандове пренасочват
рекламата си от телевизията
и печатните медии към социалната мрежа.
Стабилен растеж

Увеличението на “цената на
клик” на позиционираната
реклама в социалната мрежа
на четири от най-големите
медийни пазари е със 74%
за последната година. Това
показва проучване на TBG
Digital - независима маркетинг фирма, специализирана в социалните медии.
В САЩ, Великобритания,
Франция и Германия за последното тримесечие дисплейната реклама отбелязва
45% ръст спрямо същия
период на миналата година.
Доминацията на Facebook
на пазара на социалните
мрежи, както и бързият растеж на печалбите от реклама
карат все повече анализатори да я сравняват с Google.
Изпълнителният директор
на TBG Саймън Мансел
споделя, че това е най-големият растеж, който е виждал
в дигиталната реклама от
времето на Google насам.
Той допълва, че основната

разлика идва от това, че този
път растежът се подхранва
от брандовете. Според него
това е повратна точка за целия дигитален пазар.
Глобално проучване

Докладът на TBG е базиран на 200 млрд. рекламни
импресии от 167 клиента
за три месеца между април
и юни. Подобно глобално
проучване е направено и от
друга фирма за дигитален
маркетинг - Efficent Frontier.
Компанията е открила, че
“цената на клик” на рекламите през второто тримесечие на 2011 г. се е увеличила
с 22% спрямо първото. През
годината се е очаквало да
има 80% растеж на разходите за реклама във Facebook
спрямо миналата година,
казва Джонатан Бистън, глобален маркетинг директор в
Efficent Frontier.
Промяна на
стратегията

До съвсем скоро рекламодателите страняха от онлайн рекламата и сравнително малка част от бюджета им отиваше за нея.
В момента се наблюдава
обратното явление - рекламистите пренасочват
средства от традиционните
медии към уебпространството. Сред компаниите,
които предприемат такива
мерки, са и такива като
Coca-Cola, които имат найпопулярната фен страница
на бранд - с над 32 млн.
фенове.

Снимки Bloomberg

Интензивна
подготовка

Тези цифри идват в момент,
в който Facebook се готви за
IPO-то си, което се очаква
преди пролетта на 2012 г.
В последните месеци компанията полага усилия да
спечели рекламната индустрия, като за целта създаде
нов формат реклама, както
и “съвет на клиентите”,
който да съветва как найдобре да се продава на
глобалната публика от 750
млн. души.
Ценообразуване

Цената на рекламата във
Facebook се определя отчасти с търг и отчасти от

самата социална мрежа.
Facebook слага минимална цена в зависимост от
това как рекламодателят
таргетира потребителите
- според фокусирането на
локация, възраст или интереси. След това слага
финална цена в зависимост
от това колко купувачи се
състезават за същото рекламно място. Според проучване на Webtrends от тази
година средната честота
на кликане за реклама във
Facebook е 0.05% от хората,
които са я видели през 2010
г., при средна цена на клик
49 цента.
Търсенето на Facebook
реклама се увеличава по-

бързо от предлагането на
рекламно място на сайта,
тъй като интересът на големите брандове нараства,
а скоростта на растеж на
новите потребители намалява в развитите страни от
Северна Америка и Западна
Европа, които според някои
анализатори са близо до
пределната точка на насищане.
Въпреки бързия растеж
на цените рекламата във
Facebook продължава да бъде много евтина, сравнена с
други онлайн медии, допълва Мауди. Броят кликове на
рекламите във Facebook е
малко по-добър от традиционната банерна реклама, а и

отчита нарастване.
Сблъсъкът на
титаните

В момента съперничеството между Google, най-голямата компания за онлайн
реклама, и Facebook става
все по-интензивно, а целта
и на двете компании е да
имат информация за интересите на потребителите,
както и вниманието и времето им. Новата социална
мрежа на Google успя да
събере 10 млн. потребители
за едва няколко седмици.
Според чужди анализатори
за Facebook е добре да има
конкуренция, тъй като в
момента е монополист.

Хакери “убиха” Рупърт Мърдок
Междувременно стана
ясно, че медийният
магнат иска да се
оттегли от поста
генерален директор
на News Corp. и да го
предаде на Чейз Кри
Сайтът на най-продавания
британски таблоид Sun беше
атакуван от хакери, които
сложиха на него фалшива новина, обявяваща смъртта на
собственика му - медийния

магнат Рупърт Мърдок. Според съобщението Мърдок е
открит мъртъв в градината
си, а причината за смъртта
е отравяне с паладий. Отговорност за атаката пое хакерската група Lulz Security,
които нашумяха с успешните
прониквания в сървърите на
Sony, ЦРУ и телевизия Fоx,
която също е част от медийната империя на Мърдок.
Спекулативни
твърдения

В същото време Wall Street

Journal, който е част от
News Corp., писа, че генералният директор и основател на медийната група
News Corp. Рупърт Мърдок
обмислял да се оттегли от
бизнеса още отпреди година. Мърдок искал да подаде оставка и да предаде
поста на Чейз Кри, който
сега е директор по експлоатация на групата, пише
още Wall Street Journal.
Медийният магнат обмислял да стане президент на
групата. Според вестника

обаче подобна промяна би
имала само символично
значение и не би се отразила върху всекидневните
дела на групата.
Обяснения и
недоволство

В момента обаче Рупърт
Мърдок е замесен в скандал с дългогодишното
подслушване на телефони
от News of the World. Сега
той трябва да се обяснява
пред комисията по медиите в британската Камара

▶Wall Street Journal,
който е част от
News Corp. писа,
че генералният
директор и
основател на
медийната група
News Corp. Рупърт
Мърдок обмислял
да се оттегли от
бизнеса още отпреди
година

на общините по този случай. Заедно с него пред камарата ще се явят и синът
му Джеймс, и протежето
му Ребека Брукс.
Вестникът, който е подслушвал телефони, беше
закрит преди няколко
дни, а сега е обвинен, че
от 2000 г. е проследявал
телефоните на около 4
хил. души - политици, известни личности, дори и
момче, което след това е
било убито. Скандалът
стигна до Скотланд ярд,

последваха оставки. Той
се разрасна дотам, че британският премиер Дейвид
Камерън поиска парламентът да отложи ваканцията си, за да изслуша
обвиняемите по казуса с
подслушването.
Точно заради този скандал Wall Street Journal писа, че ако Мърдок наистина е решил да се оттегли,
трябва първо да изчака да
стихне общественото недоволство, което щяло да
отнеме няколко месеца. 
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източник: БФБ

18.07.2011 г.

Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции

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

���

Валута
Currency
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
КАНАДСКИ ДОЛАР
���
��.��
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН
ЧЕШКА КРОНА
�� ��.��
ДАТСКА КРОНА
БРИТАНСКА ЛИРА
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
��
ХЪРВАТСКА КУНА
�.��.��
��.��.���� г.
�.��.��
��.��.���� г. ��.��.��
УНГАРСКИ ФОРИНТ
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
източник: БФБ
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
до 15.00 ч. на 18.07.2011 г.
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
11,99
11,93
11,88
11,85
11,70
11,70			
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
83,52
83,12
82,71
82,31
81,09
81,09			
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
784,14
780,33
776,53
772,72
761,30
761,30			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
178,12
177,27
176,43
175,58
169,64
169,64			
РУСКА
РУБЛА
169,40 168,58
167,77
166,95
162,88
162,88			
ШВЕДСКА КРОНА
327,69
326,13
324,57
323,01
312,09
312,09			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
195,55
194,62
193,69
192,76
186,24
186,24			
ТУРСКА ЛИРА
250,20 249,01
247,82
246,63
238,29
238,29			
ЩАТСКИ ДОЛАР
93,75
93,31
92,86
92,42
89,29
89,29			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
190,88 189,97
189,06
188,15
181,79
181,79			

EUR
EUR
EUR 128,24
EUR 122,61
EUR 127,40

���

127,63
122,02
126,78

127,01
121,44
126,16

126,39
120,86
125,55

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

�����

���

��.��.��

Злато

USD/т.

123,31
116,77
123,69

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

123,31			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
116,77			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
123,69			
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 19.07.2011 г.

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

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

Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
5.0604
5.0857
5.2628		 5.0604
4.9592			
2.15%
9.97%
10.04%
-17.72%
фонд в акции
7.8395
7.8787
8.1531		 7.8395
7.6827			
3.70%
9.58%
20.48%
-6.74%
фонд в акции
10.2480
10.4017
10.6579		 0.0000
0.0000			
0.66%
0.11%
1.21%
1.35%
													
фонд в акции
2.3415				 2.3415				
4.62%
29.20%
5.84%
-47.04%
Смесен - балансиран
2.7019				 2.7019				
3.07%
25.82%
2.64%
-41.04%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.6031			
0.5971				
-2.31%
13.18%
5.61%
-9.25%
фонд в акции
0.5864				до 1 месец		над 1 месец		
10.03%
13.18%
14.39%
-10.31%
			
		 0.5834		 0.5703						
фонд в акции
0.4428				
0.4341				
7.53%
9.01%
23.29%
-19.83%
Фонд на паричен пазар 1098.1360				 до 180 дни		над 180 дни		
2.71%
13.18%
5.22%
4.99%
					 1096.4888		1065.1919						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.7341		
11.7282		 11.7106
11.7223
11.7223
11.7282
2.24%
0.73%
5.21%
5.91%
Смесен - балансиран
11.2051		
11.1494		 11.0379
11.0937		
0.0000
3.31%
10.82%
5.06%
4.03%
фонд в акции
10.5676		
10.5150		 10.3573
10.4099		
0.0000
3.31%
12.51%
9.08%
1.84%
													
Смесен - балансиран 14.5268				 14.3830				
6.15%
7.15%
8.72%
6.71%
фонд в акции
8.5604				 8.4756				
6.18%
11.19%
10.28%
-2.54%
фонд в акции
3.7190				 3.6822				
-15.03%
13.94%
-24.84%
-17.85%
фонд в акции
8.1718				 7.9338				
1.65%
11.23%
7.65%
-6.48%
фонд в акции
11.2148				 10.8882				
-0.50%
11.35%
6.24%
2.50%
Фонд на паричен пазар 12.6344				 12.6344				
2.98%
0.25%
6.35%
7.76%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран
81.8527				 81.5662		
81.8527		
-1.02%
0.77%
2.21%
-3.89%
фонд в акции
49.1892				 48.9433		
49.1892		
0.78%
1.61%
6.28%
-10.90%
фонд в акции
63.6274				 63.3093		
63.6274		
-1.51%
0.93%
0.68%
-9.59%
													
фонд в акции
96.3303				 94.8961				
-1.96%
2.89%
-6.59%
-1.01%
Смесен - балансиран 75.4907				 74.3667				
-4.79%
1.31%
-9.43%
-7.11%
													
фонд в облигаци
1.36041				 1.35769				
2.68%
0.65%
5.05%
5.59%
Смесен - балансиран
1.13625				 1.12945				
3.51%
3.65%
8.50%
2.24%
фонд в акции
0.79980				 0.78792				
3.65%
7.79%
12.45%
-4.24%
Смесен - консервативен 0.77464				 0.77000				
2.58%
2.95%
6.24%
-7.38%
Смесен - консервативен 1.07901				 1.07578				
2.11%
0.32%
3.32%
3.42%
Смесен - балансиран
102.1077				
Смесен - балансиран
104.2793				
фонд в акции
87.1025				
Фонд на паричен пазар 129.3157				
Смесен - консервативен 95.8588				
Смесен - консервативен 111.6067		
111.4952		
фонд в акции
102.7498		
101.7325		

101.0917				
103.2417				
85.8057				
129.3157				
95.4757				
111.1607		
111.4952		
100.7152		
101.4782		

2.25%
0.10%
2.92%
3.68%
1.08%
3.26%
1.22%

6.02%
5.79%
8.20%
0.31%
1.89%
0.26%
N/A

2.59%
-1.50%
3.47%
7.36%
3.22%
5.78%
N/A

0.28%
0.69%
-1.16%
7.15%
-1.25%
5.45%
2.57%

фонд в акции

5.1210 				 5.0904 				
5.27%
7.77%
15.42%***
5.11%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
1.0428
1.0377
1.0351 		 1.0299 				
10.10%
13.46%
18.24%***
1.51%
													
Смесен - консервативен 10.1016				 10.0814				
0.81%
0.32%
0.92%
0.81%
Смесен - балансиран
18.5723 				 18.4427 				
5.30%
7.53%
8.29%
9.55%
фонд в акции
11.5073				 11.3473 				
7.93%
9.03%
6.28%
2.45%
													
фонд в акции
1.1247 				 1.1081 				
-1.16%
8.95%
-3.45%
0.75%
фонд в акции
0.8201 				 0.8080				
-2.44%
14.21%
10.53%
-4.53%
фонд в акции
1.0499 				 1.0344				
-3.32%
9.36%
12.91%
0.93%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
133.7160		
133.5161		 133.2496				
1.22%
3.02%
2.98%
5.66%
Смесен - балансиран 14.3684		
14.3684		 14.2261				
0.34%
7.95%
2.66%
1.83%
фонд в акции
0.7556		
0.7482		 0.7408				
-1.80%
14.78%
8.72%
-5.59%
													
Смесен - балансиран 868.6899				 862.1910				
5.86%
3.91%
10.60%
-4.39%
фонд в акции
771.5392				 765.7671				
4.79%
4.20%
9.82%
-7.87%
													
фонд в облигаци
11.8953				 11.8953				
3.06%
1.01%
6.35%
3.22%
Смесен - балансиран 133.7404				 133.7404				
7.28%
5.83%
16.44%
3.63%
фонд в акции
8.1159				 8.1159				
12.35%
10.71%
29.44%
-3.75%
фонд в акции
10.9913				 10.9913				
5.63%
3.81%
10.57%
3.91%
											
фонд в акции
7.8919				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
за поръчки до 100 000 лв		
за поръчки над 100 000 лв
фонд в акции
0.5559		
0.5531		 0.5503				
-1.72%
9.32%
13.21%
-14.94%
Смесен - балансиран
0.7620		
0.7593		 0.7566				
-0.04%
4.48%
4.83%
-7.25%
Смесен - консервативен 1.0346		
1.0331		 1.0316				
2.56%
1.12%
4.76%
0.89%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
фонд в облигаци
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
Смесен - балансиран
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
фонд в акции
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
Смесен - балансиран
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
Фонд на паричен пазар 1.2099			
1.2099				
1.57%
0.16%
3.15%
3.70%
Смесен - балансиран
1.0491			
до 90 дни		
над 90 дни		
0.46%
3.04%
3.91%
0.66%
				
1.0335		
1.0439						
							
Смесен - балансиран
8.2299			
8.2299				
6.42%
7.84%
17.71%
-3.55%
фонд в акции
6.9137			
6.9137				
4.90%
8.85%
13.55%
-6.62%
фонд в акции
2.6687			
2.6687				
-10.94%
10.48%
-2.59%
-26.50%
Смесен - консервативен 9.7723			
9.7723				
-7.43%
5.13%
5.67%
-0.88%
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
клас В
Клас А Клас В при изпълнена Клас В при прекратена
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000				
инв. схема
инв. схема
фонд в акции
0.7300
0.7264
0.7246
0.7192
0.7192
0.7228		
0.7048
-5.08%
9.04%
-0.04%
-6.19%
фонд в акции
0.3927
0.3908
0.7246
0.3869
0.3869
0.3888		
0.3792
-7.31%
11.11%
-3.76%
-20.17%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
109.4593		
108.1146
107.3078		
-5.72%
13.03%
8.10%
6.23%
								
фонд в облигаци
317.8314				 316.8794				
1.24%
3.51%
-0.70%
6.15%
13.6686				 13.3993				
3.23%
3.15%
2.99%
5.50%
Смесен - балансиран
12.4265				 12.0610				
3.14%
5.67%
3.58%
3.61%
фонд в акции
9.1350				 8.8663				
3.86%
9.14%
12.84%
-1.90%
Смесен - балансиран
21.7062				 21.7062				
4.08%
5.09%
6.66%
2.19%
													
фонд в акции
6.7955				 6.7615				
-2.21%
8.55%
4.14%
-8.93%
Смесен - балансиран
8.2036				 8.1626				
-2.56%
8.62%
3.60%
-4.68%
фонд в облигаци
12.4057				 12.3748				
4.55%
1.72%
8.68%
5.66%
													
фонд в акции
1.2476				 1.2226				
2.01%
5.70%
7.92%
4.68%
Смесен - балансиран
1.1465				 1.1350				
5.31%
5.02%
12.26%
4.50%

12.11.2007
12.11.2007

10.10.2007
05.08.2009
06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008
14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008
20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007
04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009
07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

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

Код
За
Стойност
EUR
1
1,96
AUD
1
1,47
BRL
10
8,79
CAD
1
1,45
CHF
1
1,69
CNY
10
2,14
CZK
100
7,99
DKK
10
2,62
GBP
1
2,23
HKD
10
1,77
HRK
10
2,63
HUF
1000
7,2
IDR
10000
1,62
ILS
10
4,01
INR
100
3,1
ISK			
JPY
100
1,75
KRW
1000
1,3
LTL
10
5,66
LVL
1
2,76
MXN
10
1,18
MYR
10
4,59
NOK
10
2,49
NZD
1
1,18
PHP
100
3,23
PLN
10
4,86
RON
10
4,59
RUB
100
4,92
SEK
10
2,12
SGD
1
1,14
THB
100
4,62
TRY
10
8,32
USD
1
1,38
ZAR
10
1,98
XAU
1
2208,21

Разлика
0
-0,00401
-0,01741
-0,00665
-0,01790
-0,01613
-0,02455
0,00010
-0,01465
-0,01455
0,00236
0,03905
-0,01037
-0,02868
-0,02013
0,00000
-0,01055
-0,00868
0,00000
0,00000
-0,00213
-0,02834
0,00158
0,00085
-0,00785
0,01885
0,01162
-0,01646
0,00536
-0,00750
-0,01683
-0,01737
-0,01131
-0,01122
-14,26000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за20.07.2011 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
ВАЛУТА

Код

Купува

Продава

Hай-висока

Hай-ниска

Currency

Code

Buy

Sell

High

Low

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1,42

1,42

1,42

1,41

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,88

0,88

0,88

0,88

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

112,1

112,11

112,32

111,18

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1,17

1,17

1,17

1,15

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,83

7,83

7,88

7,82

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

9,22

9,22

9,26

9,2

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,35

1,35

1,36

1,34

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,33

1,33

1,33

1,32

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

270,8

271,05

273,05

270,04

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,49

24,5

24,55

24,39

РУСКА РУБЛА

RUB

39,76

39,79

39,88

39,66

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

4,01

4,02

4,04

4,01

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 19.07.2011 г.

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

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 19/07/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,247733
€ 1,272688
€ 1,241494
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,906907
€ 0,925045
€ 0,902372
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,848249
€ 0,865214
€ 0,844008
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 14/07/2011 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 19/07/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,168327 лв.
1,168327 лв.
1,168327 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 19/07/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

15.11.2005
12.09.2005
01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008
22.05.2006
02.05.2007

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 19.07.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0491 лв.

Сентинел - Рапид

1,2099 лв.

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007
18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)

до 90 дни

над 90 дни

1.0335 лв.

1.0439 лв.

1,2099 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
0,46 %

3,91 %

1,57%

3,15 %

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 18 юли 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 20.07.2011 г.

03.05.2010
17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

Цена на обр. изк.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ:

Ти Би Ай Евробонд
(Емисионна
ст-ст)

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

Ти Би Ай Динамик
(Емисионна
ст-ст)

Ти Би Ай Евробонд
N/A
13.6484
12.4082
9.1216
318.4661
N/A
12.3655
9.0902
Ти Би Ай Комфорт
320.0529
13.5339
N/A
9.0455
Ти Би Ай Хармония
320.0529
13.5339
12.3046
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.

Сряда 20 юли 2011 pari.bg

пазари 13
Регионални
индекси

Бенчмаркът на БФБ се оцвети в
зелено

Sofix: 421.16

+0.78%

Основният македонски индекс се понижи

BELEX15: 727.91

-0.27%

Основният индекс в Сърбия отчете
лек ръст

BELEX15: 727.59

Число на деня

Световни индекси

Обем

Американският индекс отбеляза
повишение

26 278

Понижение
Adidas

Dow Jones: 12 520.37

+1.09%

Германският индекс регистрира
увеличение

DAX: 7213.65

+1.49%

Японският измерител се оцвети в
червено

▶ акции на “Каолин” АД бяха изтъргувани на БФБ, като
цената на книжата се повиши с 5.78%

+0.04%

Повишение
Infineon

Nikkei 225: 9889.72

-0.85%

4.77% 3.38%
▶ до 7.44 EUR поскъпнаха
акциите на германския
производител на
електроника

▶поевтиняха акциите на
германския производител
на спортни стоки и
достигнаха 53.40 EUR

Ръстът в строителството в САЩ вдига цената на медта
Фючърсите на
медта за доставките
през септември са
нараснали до 4.48
USD за паунд

от Bloomberg. Разрешителните за строителство,
което е признак за бъдещо
изграждане, се повишиха
неочаквано.

Фючърсите на медта поскъпнаха до тримесечен
връх, след като правителството на САЩ обяви данните за началното
строителство. Страната е
вторият най-голям потребител на метала в световен мащаб. Статистиката
показа, че през миналия
месец е започнал строежът на 629 000 къщи на
годишна база, надхвърляйки прогнозите в проучване на икономистите

От началото на юли медта,
която е използвана в тръби,
жици и покривни конструкции, се е покачила с 2.8
USD. Адам Клопфенщайн,
старши стратег в ЛиндУалдок, Чикаго, коментира, че положителните данни в новото строителство
оказват подкрепа за медта.
“Има устойчиво усещане,
че ръстът ще продължи и
през втората половина на
годината”, твърди Уалдок.
Фючърсите на медта с дос-

Повишение

тавките през септември
поскъпнаха с 1.8% до 4.48
USD за паунд.
Причини

Металът е скочил с 50%
през изминалата година,
стигайки до рекордните
4.66 USD на 15 февруари.
Поскъпването идва и заради нарастващото постоянно търсене в Китай, който
е най-големият потребител
в световен мащаб. “В момента изпитваме известно
успокоение на някои от
пазарите. Участниците в
тях са по-уверени, че дълговете на Европа и САЩ
няма да сринат глобалната
икономика”, казва Кристин Туксен, анализатор в

снимка bloomberg

датската банка AS в Копенхаген. На Лондонската
борса за метали медта с
доставка след три месе-

ца се повиши със 156.75
USD, което е повишение
с 1.6%, до 9850.75 USD за
метричен тон (4.47 USD за

паунд). Алуминият, оловото, никелът, калаят и
цинкът също повишиха
стойностите си.

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
“ЦБА Асет Мениджмънт“ АД
5000 гр. В. Търново, ул. “Магистрална “ № 17
телефон/факс 062 60 12 41, 60 12 47
E-mail: office@cbaamg.com
www.cbaamg.com
п о ка на
за свикване на РЕДОВНО общо събрание на акционерите на
“ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД
Управителният съвет на “ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 26.08.2011 г. в 10 ч. в сградата на Интерхотел
Велико Търново, Конферентна зала, гр. Велико Търново, ул. „Ал. Пенчев” № 2, при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.;
Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на
дружеството през 2010 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през
2010 г.; Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния
съвет за дейността на дружеството през 2010.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад;
Проект за решение: ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за
2010 г. и одиторския доклад;
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския
доклад; Проект за решение: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет
на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад;
5. Избор на регистриран одитор за 2011г. по предложение на одитния комитет на дружеството. Проект
за решение: ОС по предложение на одитния комитет, избира за регистриран одитор за одитиране на
годишния финансов отчет за 2011г. – Специализирано одиторско предприятие –”Свраков и Милев” ООД;
6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за дейността
им през 2010 г.; Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на
управителния съвет за дейността им през 2010 г.;
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им
през 2010 г.; Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния
съвет за дейността им през 2010 г.;
8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г.; Проект за
решение: ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството
за 2010 г., като целият размер на печалбата да бъде отнесен във фонд “Резервен” и да не бъде разпределян
дивидент на акционерите;
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “ЦБА АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ” АД през 2010 г.; Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклада за дейността на
директора за връзки с инвеститорите на “ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД през 2010 г.
10. Приемане на годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2010г. Проект за решение: ОС
приема годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2010г.
11. Продължаване на мандата на членовете на Надзорния съвет за срок от 5 години; Проект за решение: ОС
приема решение за продължаване на мандата на членовете на Надзорния съвет за срок от 5 години;
На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме, че “ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД е с капитал в размер
на 20 200 000 лева, разпределен на 20 200 000 обикновени безналични акции с номинална стойност 1 лв., всяка
една с право на един глас в Общото събрание на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял,
съразмерни с номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото
събрание към 8.07.2011 г.– датата на решението на УС за свикване на Общото събрание е 20 200 000 броя.
Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от
капитала на “ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси
в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред
въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в
дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание. С
обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на
следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията
за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството, както и на
Комисията за финансов надзор.
По време на общото събрание, акционерите на дружеството или техни пълномощници имат право да
поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово
състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.
Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 9,30 ч. в деня на събранието
съгласно Книгата на акционерите, издадена от Централния депозитар 14 дни преди датата на събранието.
Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на
Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното
изречение за редовно участие в заседанието на Общото събрание на акционерите на “ЦБА АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ” АД е 12.08.2011 г. Само лицата , вписани като акционери на дружеството до тази дата
имат право да участват и гласуват на общото събрание.
За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност.
Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска
регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.
Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание
на основание Правилата на “ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети
от УС е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо
събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява
от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално
удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - акционер и изрично нотариално
заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице -пълномощник се
представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на
актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и изрично
нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника
съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата
на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.
Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото
събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на
български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие
между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.
УС на “ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен
носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение
и на електронната страница на дружеството www.cbaamg.com. При поискване, образец на писмено
пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.
“ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по
електронен път на следната електронна поща office@cbaamg.com, като електроннните съобщения следва
да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен
електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален
електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.
Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на
“ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД.
Лицата, които представляват акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото
събрание, трябва да уведомят за това дружеството поне два работни дни преди деня на събранието.
Уведомлението се изпраща до изпълнителните директори на дружеството на адреса на “ЦБА АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ” АД: гр.Велико Търново, ул.“Магистрална “ № 17 или на електронната поща на дружеството:
office@cbaamg.com.
Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в офиса
за работа с акционерите на дружеството: гр.Велико Търново, ул.“Магистрална “ № 17, всеки работен ден от
09.00 до 12.00 ч. Поканата заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието са публикувани
на интернет страницата на дружеството – www.cbaamg.com, за времето от обявяването на поканата в
Търговския регистър до приключването на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе независимо от
представения капитал на 07.09.2011 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на
новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

Изпълнителни директори:

О Б Я ВА
Частен съдебен изпълнител ЛЪЧЕЗАР МИНКОВ, рег. № 785 с район на действие – района на СГС е
насрочил първа публична продажба на:
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СТОМАНЕНОБЕТОННА СГРАДА (бивш битов комбинат),
представляваща ТЪРГОВСКО – ПРОИЗВОДСТВЕН КОМПЛЕКС (офис сграда), находящ се в гр.
София, на ул. „Суходолска” № 2, със застроена площ от 422,65 кв. м., заедно с правото на строеж
върху общинска земя, представляваща парцел ІІ от квартал 17 по регулационния план на гр.
София, местността ж. к. „Западен парк” –
собственост на „РУЕН” АД.
Началната цена, от която ще започне продажбата, е 487 920.00 лв. без ДДС.
Продажбата ще се проведе от 28.06.2011 г. до 28.07.2011 г. до 17:00 часа в сградата на Софийски
Районен Съд, III-то Гражданско отделение (брачно) с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54.
Наддавателните предложения се подават в деловодството на Софийски Районен Съд, III-то
Гражданско отделение (брачно) с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54 – западното крило
на сградата, в запечатан плик, съдържащ наддавателно предложение и квитанция за внесен
задатък, в размер на 10 на 100 върху началната цена по сметка на ЧСИ Лъчезар Минков в
Централна Кооперативна Банка АД – Клон „Централен”, IBAN: BG 41 CECB 9790 1067 2660 01, BIC:
CECBBGSF.
Резултатите от търга ще бъдат обявени на 29.07.2011г. в началото на работния ден.
Документите относно недвижимия имот са на разположение в деловодството на СРС, III-то
Гражданско отделение на посочения адрес. За допълнителна информация тел.: 02/93 00 289.

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

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

Европейски съюз
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето
бъдеще

Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

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

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007
г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на
договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство,
„БУЛМАТ” ЕООД
със седалище в гр.Добрич и адрес на управление: ул.”Поп Богомил”, № 1Б,
тел.: 00359 58 690 160, факс: 00359 58 690 162,
интернет адрес : www.bulmatbg.com, електронен адрес: bulmat@abv.bg,
лице за контакт: Веселин Николов Велев
на длъжност: Управител, Ръководител на проекта, тел.: 00359 58 690 160,
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ 2ТММ-02-14/18.02.2011г
ОБЯВЯВА
процедура за определяне на изпълнител – Открит избор,
с обект: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирано оборудване за производство, контрол и изпитване на гъвкави съединения
за вода, със следните обособени позиции:
1.1.1 Автоматизирана технологична линия за производство на гъвкави
съединения за вода;
1.1.2 Стенд за изпитване под налягане на гъвкави съединения;
1.1.3 Стенд за изпитване на опън на гъвкави съединения.
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат
да се получат безплатно на адрес: гр.Добрич, ул.”Поп Богомил”, № 1Б, всеки работен
ден от 9.00ч. до 17.00ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1. http://www.ibsme.org - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за
обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
3. www.bulmatbg.com- (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв)
Оферти се подават на адрес: гр.Добрич, ул.”Поп Богомил”, № 1Б до 16.00 ч. на
05.08.2011г.
Процедурата по отваряне на офертите ще се проведе в 10.00 часа на 22.08.2011г.,
в гр. Добрич, ул. Ул. „Поп Богомил“ 1Б - заседателна зала.

Съгласно чл. 191, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът
на директорите на УД „БенчМарк Асет Мениджмънт” АД, уведомява че е
представил в Комисия за финансов надзор и „Българска фондова борса – София”
АД Междинни финансови отчети към 30.06.2011 г. на ДФ „БенчМарк Фонд – 1 Акции
и облигации”, ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции” АД, ДФ „БенчМарк Фонд – 3 Сектор
недвижими имоти”, ДФ „БенчМарк Фонд-4 Енергетика”, ДФ „БенчМарк Фонд5 Централна и Източна Европа” и ДФ „БенчМарк Фонд-6 Паричен”.
За заинтересованите лица и потенциалните инвеститори съобщаваме, че отчетите
са на разположение в офиса на Управляващото дружество – гр. София 1407, бул.
„Черни връх” №32А всеки работен ден от 08:30 до 17:30, както и на интернет страница
www.benchmark.bg.
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14 европари
Интервю Кирил Величков, ръководител на управление "Европейски проекти и финансови институции" в СИБАНК

Заемите, свързани с европроекти, намаляха
Визитка
Кой е Кирил
Величков

Преференциалните
банкови заеми,
гарантирани
със средства от
инициативата
JEREMIE,
ще раздвижат
фирменото
кредитиране,
инвестициите в
различни сектори,
а оттам и цялата
икономика

Кирил Величков е ръководител на управление
"Европейски проекти и
финансови институции"
в СИБАНК.
Той е и член на работната
група за работа по еврофондове към Асоциацията на банките в България,
както и на Групата за
европейски прогнози и изследвания към Институт
"Отворено общество".
Величков има повече
от 15 години опит по
европроекти. Работил
е в звената за управление на програмите ФАР

СНИМКА МАРИНА АНГЕЛОВА

От миналата седмица малките и средните
фирми вече имат достъп до кредити с по-ниски
лихви, по-малки такси за обслужване и по-облекчени условия за обезпечeние. Това е възможно
благодарение на споразумeнието между 5 банки и
Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Според него трезорите ще може да ползват като
гаранции по отпусканите от тях заеми сума от
близо 80 млн. EUR. Това ще е достатъчно да бъдат осигурени фирмени кредити до 400 млн. EUR
за близо 3400 малки и средни компании. Петте
банки, които бяха избрани от ЕИФ, са СИБАНК,
ПроКредит, Райфайзенбанк, Обединена българска банка и УниКредит Булбанк. Споразумението, подписано с банките, е свързано с инициативата JEREMIE, която е част от Оперативна
програма "Конкурентоспособност". По нея са
предвидени общо 199 млн. EUR за дялово финансиране и банкови гаранции за бизнеса.
Използваме повода, за да разговаряме с Кирил
Величков, който е ръководител на управление
"Европейски проекти и финансови институции"
в една от избраните банки - СИБАНК. Той разказва за това как се кандидатства за заемите с
по-изгодни условия, за кредитирането, свързано
с европроекти, и за ролята на банките.

През миналата година имаше пик на
заемите, свързани с Програмата
за развитие на
селските райони

и "Сократ", както и в
Центъра за изследване на
демокрацията и в "Гьоте
институт", където е
отговарял за европроектите и сътрудничеството с европейски
институции в ЮИЕ.
Бил е консултант на
различни министерства в България и
чужбина.
От 2003 г. работи като
независим експерт за
Европейската комисия.
Работил е и в страни
от Югоизточна Европа,
Германия и Белгия.
Величков има и докторска дисертация за еврофондовете и влиянието
им в България.

Смятам, че
сега може
да има пилотни
тестове, но помасово участие
на банките в
оценката на европроекти може
да има едва през
следващия програмен период

▶ Господин Величков,
какъв ще е ефектът
за фирмите, банките
и като цяло за
икономиката след
подписването на
споразумението за
гарантиране на банкови
заеми със средства от
инициативата JEREMIE?

- За фирмите това означава, че те ще може да
получават кредити при
облекчени условия, пониски лихви и по-ниски
такси за обслужване, като
това няма да им струва нищо допълнително. Реално предимство също така
е, че до 50% от кредита
ще се счита за обезпечен
и СИБАНК ще изисква
по-малко обезпечения от
фирмите.
За банките подписването на договорите означава допълнителна висока
оценка от реномирана
международна институция като Европейския
инве сти ц и о н е н ф о н д
(ЕИФ) на каче ството
им на работа и потенциала им за развитие, а
конкретно за СИБАНК
ще подпомогне изпълнението на стратегията ни да достигнем до
повече малки и средни
предприятия. Ефектът
ще е положителен и за
икономиката като цяло,
тъй като ще има раздвижване на фирменото
кредитиране, а оттам и
на новите инвестиции в
различни сектори.

▶ По-различно ли ще е
кандидатстването за
тези преференциални
кредити?

- В огромната си част
процедурата остава същата. Ще се кандидатства
в клона на банката, като
конкретно за СИБАНК
процедурата стартира
веднага. Особеното е, че
самата схема има някои
ограничения, например
за секторите, за които може да се отпусне кредит
(например ограничени са
земеделие, европроекти),
за размера на заема и т.н.
Но като цяло няма да е посложно от кандидатстването и получаването на
"стандартните" кредити,
няма да има забавяне на
одобрението или превеждането на парите. Банките
ще поддържат контакт с
ЕИФ, а клиентите с банките.
▶ СИБАНК от години е
ангажирана с отпускане
на заеми, свързани с
европроекти. Промени
ли се интересът на
бенефициентите към
кредитите, свързани с
тяхното изпълнение?

- Първо да уточня, че тази гаранционна линия не е
насочена към европроектите и не е приложима
спрямо тях, за да не се
получава двойно финансиране - и грант, и
гаранция, осигуряваща
кредит при облекчени
условия. Извън тази ли-

ния СИБАНК финансира
много европроекти.
През миналата година
например имаше пик на
заемите, свързани с Програмата за развитие на
селските райони. Голям
е интересът и към схемата за единно плащане
на площ, т.е. директните
земеделски субсидии.
Третото ни основно направление е по програма "Конкурентоспособност". При нас броят
на клиентите, свързан с
кредити за европейски
проекти, не е спаднал,
дори напротив - увеличихме пазарния си дял в
това направление, найвече за сметка на проектите на земеделските
производители. Иначе
тенденцията зависи от
работата на програмите
- когато има отворени
работещи схеми, има
и търсене на кредити.
Кредитирането обаче
намаля, тъй като някои
от фирмите решиха да
се откажат от проектите
си, а и по време на кризата банките бяха порестриктивни.
▶ Как си обяснявате
пика, който
отчитате по
отношение на
Програмата за
развитие на селските
райони, и сегашният
спад свързан ли е с
проблемите във фонд
"Земеделие"?

- Миналата и в края на
миналата година имаше
пик заради това, че имаше много голям ресурс
по мярка 121 за купуване
на селскостопанска техника. Имаше много пари,
много подадени проекти
и повечето от тях се нуждаеха от банков кредит.
Спадът сега е свързан с
това, че парите по тази
мярка са привършени,
а не с проблемите във
фонда. Към сегашните
актуални мерки пак има
интерес, но той не е чак
толкова мащабен.
▶ Имат ли банките
капацитет да се
включат в оценката
на европроектите?

- Да, поне СИБАНК
разполага с такъв капацитет. Въпросът е срещу
какво и при какви условия ще се участва. Трябва да е ясно какви точно
ще са задълженията на
банките и какво точно
ще получат. Дискусията
по тези въпроси продължава. Смятам, че сега може да има пилотни тестове, но реално по-масово
участие на банките може
да има едва през следващия програмен период от
2014 до 2020 г. Въвеждането на изцяло нов играч
в процеса на управление
на еврофондовете е свързано с много одобрения
и не е реалистично да се
случи сега.
Дарина Черкезова
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Между тетрадката
и технологиите
Управлението на
семейния бюджет
е висш пилотаж
за много хора, но
може да се превърне
в детска игра с
многобройните
софтуерни решения
Да живееш ден за ден може би има своя авантюристичен чар и дори да е
съзнателен избор за някои.
Планирането на семейния
бюджет обаче е истинско
предизвикателство за повечето млади хора, на които
им е омръзнало да излизат
на червено цяла седмица
преди заплата. Многобройните изкушения, които ги
съпътстват на всяка крачка,
се сблъскват с желанието да
заделят някой лев за “черни
дни” или пък за екскурзия
до Испания. За семейните
хора пък планирането на
разходите е наложително,
за да се избегнат конфликти и неизменният въпрос
къде по дяволите отидоха
парите ми.
Семеен бюджет защо не?

Контролът върху семейния бюджет осигурява
спокойствие и финансова
стабилност. Той позволява
навременно покриване на
сметките, по-лесно изчистване на стари дългове, подготвеност за посрещането
на непредвидени разходи
и възможност за спестяване. Първото най-важно
правило, за да въведете
финансите си в ред, обаче
е да се научите да живеете
в съответствие с приходите
си. Т.е. ако член от семейството ви изгуби работата си
или понижат заплатата ви
заради кризата, очевидно
няма как да поддържате
предишния си стандарт на
живот и ще трябва бързо да съкратите разходите
си, за да не задлъжнявате.
Планирането на семейните
приходи и разходи е още
по-наложително във време,
в което едва ли не всеки
изплаща един или повече
кредити.
Някои семейства все още
се осланят на тетрадка и химикала, за да следят финансите си. В дигиталната ера
обаче има доста по-удобни
начини да се управляват
личните.
В дигиталната
епоха е лесно

В интернет можете да откриете стотици компютърни програми, приложения за смартфони и дори
най-обикновени шаблони (template) за Microsoft
Excel, които да ви улеснят
в бюджетирането. В САЩ
и Европа приложенията за
iPhone и Android са доста
по-популярни, отколкото в
България. Програми като
Mint позволяват на клиентите си напълно безплатно
(компанията, която е създала продукта, събира такси

от банките, с които работи)
да интегрират и управляват
банковите си сметки, като
планират детайлно всеки
приход и разход. Mint позволява поставянето на краткосрочни и дългосрочни задачи - например екскурзия
до Хаваи или спестяване за
покупка на собствен дом,
като автоматично отделя
определената месечна сума за постигането на тази
цел и следи за напредъка.
Програмата автоматично
класифицира плащанията
по пера и когато определен
разход надхвърли бюджета,
потребителят бива известен
чрез SMS.
В България все още липсват
толкова добре разработени
приложения, но се намират
достатъчно подходящи решения. Сред приложения
за смартфони са тези за
Android - “Семеен бюджет”
и Сash Manager, и за iPhone
- moneyStrands. Последната
освен следене на разходите може и да уведомява
с достатъчно силен звън,
когато предвиденият бюджет е надхвърлен. Друга
опция е Money Journal Lite.
При това приложение освен стандартните функции
паричните потоци се обособяват в графичен вид, което
ви дава по-добър поглед
над ситуацията, както и
възможност за експорт в
CSV файл.
Специален софтуер

Освен приложенията за мобилни телефони има и разработени компютърни програми за българския пазар.
Подобна е “Актив пулс”,
която освен стандартните
възможности за планиране
и проследяване на приходите и разходите може да
бъде от полза на самоосигуряващите се лица. Чрез нея
може да се отразяват осигурителните вноски, при
което програмата изчислява
осигурителния доход, а ако
потребителят е отразявал
акуратно всички свои приходи и разходи през календарната година, специален
модул прави справка за
попълване на годишната
му данъчна декларация.
Други възможни варианти
за водене на лично счетоводство са MyHomeBills.
info, Money Manager Ex,
InCash и др. От финансовите институции BNP Paribas
дава някаква, макар и доста
опростена, онлайн форма
за лични финанси, с която
можете да проверите дали можете да си позволите
кредит.
В зависимост от нуждите
всеки може да избере подхода, който е най-удачен за
контролиране на паричните
потоци в дома. Правилното планиране на разходите
иска приоритизиране на
нуждите както общо за семейството, така и на всеки
негов член.
Ивана Петрова
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Отвъд 0.5-те промила
Хората у нас все
още смятат, че за
по-добра
безопасност на
пътя първо трябва
да се увеличат
глобите, а след
това да се мисли за
превенция, отчитат
от кампанията
“Шофирай
отговорно”
С 14% са намалели жертвите
по пътищата у нас през 2010
г. спрямо предходната. За
миналата година 775 души
са загинали на пътя при 901
през 2009 г. и 1061 през 2008 г.
“Особено радостно е, че найголямо намаление има сред
младежите между 15 и 20 години, които са най-рисковата
група.” Това съобщи вчера
Даниел Ванков от “Отворена
младеж”, които организираха
кампанията “Шофирай отговорно”. Кампанията е част от
проекта “Пътна безопасност
в действие”, съфинансиран
от европейската програма
“Младежта в действие” и
производителите на алкохол
DIAGEO.
Интерактивно

Интерактивната информационна кампания се проведе
през втората половина на
юни в София, Плевен, Русе,
Варна, Пловдив и Стара Загора. Агресивното шофиране,
употребата на алкохол и екологията бяха трите основни
аспекта, в които пътната безопасност беше представена
на участниците в кампанията. Практическите ползи от
разумното и трезво шофиране бяха показвани чрез специален симулатор, алкоочила
и еко “черна кутия”.
Чрез специален софтуер
симулаторът за шофиране
поставя участника в рискови
ситуации, които реално са
се случили по европейските пътища. Впоследствие
симулаторът разиграва тези
ситуации повторно, използвайки реакциите на съответния човек, като обаче отчита
влиянието на определено
количество алкохол. “Дори
максимално разрешеното
количество от 0.5 промила алкохол в кръвта забавя
реакциите с три стотни от
секундата, които обаче може
да бъдат фатални при високи
скорости”, напомни Ванков.
С алкоочилата се симулира
виждане с между 0.7 и 1.1
промила алкохол, с което
иначе трезвите участници
трябва да се справят с маневрирането между конуси.
На сайта на сдружението
пък може да бъде свалено
безплатно интерактивно приложение за мобилни телефони, работещо под Java. При
въвеждане на данни от потребителя програмата връща
ориентировъчна стойност за
възможното ниво на алкохол
в кръвта.
Да поговорим за пари

Ако опасностите от безразсъдното шофиране не са

илюстрация shutterstock

Дори максимално разрешеното
количество от 0.5 промила алкохол в кръвта забавя реакциите с
три стотни от секундата, които обаче
може да бъдат фатални при високи
скорости

Даниел Ванков, сдружение “Отворена младеж”

достатъчни, за да убедят
участниците, организаторите залагат и на екологичния
и финансовия аспект. Чрез
специални средства те доказваха на участниците, че
умереното каране не само
намалява вредните емисии,
но и е начин за спестяване
на средства.
Специален софтуер в
симулатора за шофиране
анализира поведението на
водача и прави предложения за оптимизирането му.
Друг вариант е поставяне-

то на “черна кутия”, която
може да се адаптира към
всеки автомобил с бордови
компютър. Чрез събраните
и анализирани данни от кутията водачът може да види
как всяко негово действие
влияе на разхода на гориво и изхвърляните вредни
газове.
Дупките основна болка

Общо 1414 участници в
кампанията са пробвали
алкоочилата, а 436 - симула-

тора за шофиране. Участниците в “Шофирай отговорно” имаха и възможност да
изпратят свое мнение или
предложение до министъра
на транспорта Ивайло Московски. От отправените 422
послания обаче повечето засягат дупките по пътищата,
които са в компетенциите на
регионалното министерство.

- 42%, смятат увеличаването на глобите като най-адекватна мярка за повишаване
на пътната безопасност.
В дългосрочен план обаче запитаните дават повече тежест на превенцията
- цялостно пренаписване
на законите според 35% и
информационни кампании
според 24%, срещу 25% за
увеличени глоби.

Превенция или глоба

Пил ли си

Като част от кампанията са
попълнени и 672 анкети, които имат за цел да покажат
дали българските шофьори
смятат превантивните или
рестриктивни мерки за поважни. Данните от анкетата
са съпоставени и със сходно
изследване на Евробарометър от 2010 г. за отношението на европейските
граждани към алкохола.
В краткосрочен план найголям дял от анкетираните

Голяма част от запитаните

42%
▶смятат, че в
краткосрочен план
увеличаването
на глобите е найадекватната мярка за
повишаване на пътната
безопасност

- 64%, знаят какво е ограничението за употреба на алкохол, ако искаш
да караш по българските
пътища. Това е сериозно
увеличение спрямо 28%,
които са отговорили вярно
на този въпрос в проучването на Евробарометър от
миналата година. 45% от
запитаните си признават,
че са участвали в напиване през последния месец,
което обаче е по-малко от
54% през миналата година.
Хората, които изобщо не са
употребявали алкохол, са
18%, а останалите са се развеселявали основно с бира.
Сравнително малък процент от запитаните - 14%, са
шофирали след употреба на
алкохол, като оправданието
на 67% от тях е, че са пили
малко. 19% от анкетираните
пък са се возили при шофьор, употребил алкохол.
Филип Буров

