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КЗК разследва “Лукойл
България” за господстващо
положение
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USD/BGN: 1.36771

EUR/USD: 1.4300

Sofix: 409.27

BG40: 126.15

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.91%

+0.92%

-1.29%

Завръщане
в 90-те

цена 1.50 лева

-1.43%
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Двама бивши
директори
на “Мини
Марица
Изток”
отиват на съд
за 1 млн. лв.

Пазари ▶ 8-9

Кой сега е с
“най-най” 3G
мрeжа тук

Собственик на дърводобивна
фирма беше пребит, защото...
се опитвал да участва в търг.
А той дори не е бил обявен
по правилата. МВР разследва
случая и има задържан. Това
обаче изобщо не е единичен
случай. Мутренският тип на
разправиите с неудобни хора в
провинцията продължава да е
всекидневие и днес ▶ 6-7

Свят ▶ 11

По ръба на
бръснача

Международните борси
са нервни. Паника се
усеща на пазарите
заради дълговите
проблеми от двете
страни на Атлантика
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Мнения

▶ Валентин Златев, ген. директор на “Лукойл България”

USD/BGN: 1.38026

EUR/USD: 1.41700

Sofix: 414.61

BG40: 127.98

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+1.73%

-1.70%

-1.41%

-0.51%

цена 1.50 лева

Руските
австРийци

се оказаха

кипъРци,

СнимкА shutterstock

засега

Единственият кандидат за “Булгартабак” се оказа кипърска собственост. Официален Кремъл потвърди
интерес, а бивш български министър прогнозира появата на знакова фигура зад паравана ▶ 8-9
Новини ▶ 6-7

Сега в София,
скоро и в
други градове
След като Административният
съд в София обяви такса смет
за незаконна, сега наред са и
съдиите във Варна, Русе и Бургас

В Египет започва съдебното дело срещу бившия президент на
страната Хосни Мубарак, който беше свален от власт след
масови демонстрации през февруари. Той е обвинен в корупция
и издаване на заповеди за убийството на протестиращи.
Бившият президент пледира “невинен”. Освен него пред
съда са неговите синове, бившият вътрешен министър на
страната и шест други бивши висши дейци на режима.

Компании ▶ 10

Позиция ▶ 14

“Дружба
Търговията
стъкларски
с влияние
заводи”
деформира
отчете близо икономиката
40% ръст на
продажбите
▶ Божидар Данев,
изпълнителен
председател на БСК
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Руските австрийци
се оказаха кипърци,
засега. Единственият кандидат за
“Булгартабак” се оказа
кипърска собственост.
Официален Кремъл
потвърди интерес, а
бивш български министър прогнозира появата
на знакова фигура зад
паравана.

2

Сега в София,
скоро и в други
градове. След като
Административният съд в София обяви
такса смет за незаконна,
сега наред са и съдиите
във Варна, Русе и Бургас.

3

“Лукойл Нефтохим”
може да работи
още поне година
и половина без
измервателни уреди.
Толкова може да продължи
процедурата по обжалване. Решаващата дума има
ВАС в края на месеца.

Често се налага да
обясняваме защо нещо е
важно. Сега пак ще
направим същото.
В село Катунци някакъв си
момък се опитал да участва
в търг за добив на дървесина. За благодарност, че
е подал документите, бил
набит. И кметът, и горският твърдят, че не знаят за
какво става въпрос, нищо че
би трябвало да се чувстват
отговорни за случая. А пък
независими коментатори
казват, че това дори не е
новост, ами традиционна
практика (стр. 6-7).
Обаче за сведение на
засегнатите 1989 г. много
отдавна мина. Минаха
дори мутренските времена.
Минаха и времената
на масовите поръчкови
убийства, мина времето
на традиционния рекет
с физическо насилие.
Годината е 2011, векът е
XXI. И изобщо не е част от
хрониката, когато някой си
младеж някъде си е набит,
понеже искал да участва в
търг. Който задължително
се провежда по закон и е с
цел именно да не се случват
нередни неща. Вместо това
по думите на набития не е
имало дори обявление за
конкурса, а и това очевидно
не пречи на нередните неща.
Сигурно побойниците са
били искрено изненадани,
че изобщо някой се
осмелява да кандидатства
за нещо, което иначе
са смятали за свое със
сигурност - затова не са
издържали и са тръгнали да
се саморазправят.
Най-ненормалното е, че
за повечето хора на пръв
поглед историята изглежда наивна и съмнителна.
Но е факт, че се е случила. И е доказателство, че
механизмите в тази държава продължават да бъдат
мутренски - дълго след като
официално сме зачеркнали
тези времена.
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главен редактор
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хора. Без драма, там това е
начинът. И понеже е провинция, е много възможно
и никой в столицата да не
му обърне внимание. Както
скоро някой каза в един виц:

Филипа Радионова
philippa.radionova@pari.bg

“Чао, България. Здравей,
София.” Ама ако може да
си спомните, че София не
е България - аз това успях
да го проумея на около пет
годинки.

За сведение
на засегнатите 1989 г.
много отдавна
мина. Минаха
дори мутренските
времена. Минаха
и времената на
масовите поръчкови
убийства, мина
времето на
традиционния
рекет с физическо
насилие
Простичък пример. В същия
ден правителството отпусна
4 млн. лв. на МВР да пази
изборите. От кого да ги пази?
Защо да ги пази? Защото
темите за продадените гласове
и манипулирания вот продължават да бъдат също толкова
актуални, колкото преди 10
или 20 години. А те са найдобрият илюстриращ пример.
Всичко се случва по този
начин. Десет лева и си даваш
гласа. Сто лева и печелиш
търга. Десетина хиляди - ето
ти една обществена поръчка.
Милионче - заповядайте в
този стратегически проект. Рафинирана версия на боя.

ИЛЮСТРАЦИЯ shutterstock
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Страната на “Лукойл” може да работи
най-дребния още поне година и половина
бизнес
без измервателни уреди

Сряда

Българската национална телевизия, чийто генерален директор е Вяра Анкова, получи допълнителна
субсидия за 2011 г. в размер на 950 хил. лв. От тях 450
хил. са предвидени за въвеждане на съвременни технологични решения за визуализиране на изборните
резултати в реално време. Останалите ще бъдат
използвани за старта на програмата “БНТ региони”.

2011 по Оруел и леко провинциално

Аврам Бончев
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Губещ
Хосни Мубарак

Коментар

▶ По темата: “Сега в
София, скоро и в други
градове”
▶ Г-жа Фандъкова говори
глупости, без да мисли
- сега таксата ми е 350
лв., а ако е на човек,
по “голямата” такса
на човек от 70 лв., ще
плащам 210 лв.! Боклук
не се генерира от кв.
м жилищна площ, а от
живи хора!

Новини ▶ 4

Печеливш
Вяра Анкова

И ако последните заради
някакъв срам и евентуално
“правосъдие” се случват
някак си по-скришно, в
провинцията очевидно бият
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Число на деня

Предупредили сме превозвачите
да се запасяват с гориво,
минимални количества да
зареждат на територията на летищата
Бургас, Варна и София

352

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията

▶ закона е приело сегашното 41-во народно събрание от
началото на мандата си

Трети опит за запазване на националната памет
Такива
институти
има във всички
други страни в
Европейския
съюз, които
са преживели
комунистическа
диктатура

Лъчезар Тошев от
Синята коалиция
внася нов
законопроект за
институт, а от Съюза
на репресираните
от комунистическия
режим в България
искат музей на
социализма
Трети опит да се внесе
проект за закон за институт за национална памет
за престъпленията срещу
българския народ прави
Лъчезар Тошев от Синята
коалиция. Законопроектът
има за цел учредяването на
институция, която да събира, проучва и популяризира
документи на репресивния апарат и други органи
на тоталитарната държава
между 9 септември 1944
и края на 1989 г. Проектът беше представен на
пресконференция вчера от
Съюза на репресираните от
комунистическия режим в
България. Неговият председател Драго Михалев определи закона като закъснял.
“Законът трябваше да бъде
приет много отдавна, както
това е направено в другите
бивши социалистически
страни”, коментира той.
Михалев обясни, че проектът отговаря на препоръката на Съвета на Европа за
помирение. “Помирението
преминава през казване на
истината. За съжаление в
нашата страна истината все
още не е доизказана. Призоваваме всички сили в парламента, дори и комунистите,
ако искат да има помирение
в тази нация, ако искат да
разкрием цялата история,
ако искаме да се впишем в
Европа така, както Европа
призовава, да приемат този
закон, защото полуистината
е една огромна лъжа”, посочи Михалев.

Лъчезар Тошев, СДС

По-удобно
е миналото
да се държи в
митологични
параметри,
отколкото да
стане достъпно
за разсъждение и
анализ
снимки марина ангелова

Институт
от трети път

Вносителят на законопроекта Лъчезар Тошев обяви, че както приемането
на закона е важно, така и
започването на дискусия
по повод учредяването на
такъв институт. Първият
законопроект за изграждане
на такъв институт беше внесен през 2005 г. от депутати
на СДС. През 2009 г. Лъчезар Тошев възроди идеята.
Тогава проектът предвиждаше органът да събере и
проучи всички архиви за
периода от 9 септември
1944 до края на 1989 г., за
да се даде яснота в обществото кои са отговорните
лица за престъпленията от
комунистическия режим.
Проектът беше отхвърлен
от парламентарната правна
комисия заради неяснота
около финансирането на

института, а след това беше
оттеглен.
Настоящият проект е
съкратен и не включва
създаването на регионални структури към институцията, а се предлага да
има само един център в
София, който да събира и
обработва архивите, за да
се популяризират, посочи
Лъчезар Тошев. “Това няма
да бъде мястото, където да
постъпват информациите,
свързани с престъпленията
на комунистическия режим. Такива институти има
във всички други страни в
Европейския съюз, които са
преживели комунистическа
диктатура”, обяви Тошев.
Той уточни, че комисията
за досиетата не може да
замести необходимостта от
едно цялостно проучване
на този период от нашата
история. Една от целите на

новата структура ще бъде
да се популяризира в обществото истината за това,
което се е случило. “Ще
оставим на съвестта на народните представители да
решат дали България ще
остане единствената страна
без такъв институт”, коментира той.
Музей на репресията

Драго Михалев обяви, че
след като има паметник на
Съветската армия, редно
е да има и паметник и на
репресираните. “Още през
1992 г. Столичният общински съвет взе решение да
бъде демонтиран паметникът на Съветската армия и
да бъде построен в един бъдещ мемориален комплекс
на времето, през което сме
живели 45 години”, добави
и заместник-председателят
Стоян Груйчев, вносител на

идеята за демонтиране на
паметника.
Михалев обясни, че черната стена и параклисът до
НДК не са достатъчни, за
да се изрази почитта към
загиналите в тези години.
Съюзът на репресираните
изрази желание да бъде
изграден и музей на социализма, в който да бъде представена тази част
от историята и да се даде
яснота за всички места,
на които са съществували
лагери.
Той добави, че най-подходящото място за създаване на музей, посветен
на тоталитарното минало,
е районът на НДК, защото
там са стената и параклисът на загиналите заради
режима, а освен това там е
разположено и късчето от
Берлинската стена.
“Има предложение да се

Бойко Пенчев, писател

изгради български Лувър,
в който да се отдели място
за тоталитарното изкуство.
Преди всичко там трябва
да се намери място за престъпленията на комунистическия режим в България,
за да знаят поколенията
истината за този режим”,
каза почетният председател
на съюза Иван Николов.
Писателят Бойко Пенчев
беше категоричен в коментар за в. “Пари”, че музей
на социализма в България
трябва да бъде изграден.
“Беше наложен консенсус
върху говоренето за миналото. Станалото преди 89а беше митологизирано”,
каза Пенчев. “Музей не е
създаден досега, защото е
по-удобно миналото да се
държи в митологични параметри, отколкото да стане
достъпно за разсъждение и
анализ”, каза той. 

Сделката за в. “Стандарт” е финализирана
Зад покупката стоят
Делян Пеевски и
Цветан Василев,
твърди агенция
КРОСС
Тодор Батков е финализирал
в сряда сделката за продажба
на 34.5% от в. “Стандарт” на
компанията “ГМ Прес” АД.
Както в. “Пари” вече писа, собственици на фирмата
са Георги Георгиев, Галина
Пеева и Кирил Захариев.
Георгиев е президент на во-

лейболен клуб “ЦСКА” и
собственик и управител на
над десет фирми с различен
предмет на дейност. Захариев пък участва в управата
на дружества, свързани с
групата около “Винпром Пещера”. Захариев и Георгиев
имат еднакъв дял - по 40% от
акциите, а Пеева притежава
останалите 20%. Дружеството е вписано в Търговския
регистър в началото на април
тази година.
Батков остава мажоритарен
собственик и не се предвиж-

дат промени в редакционния
екип. Стойността на продажбата още не е обявена.
По информация на агенция КРОСС обаче реално
зад сделката стоят Делян
Пеевски и председателят на
надзорния съвет на Корпоративна банка Цветан Василев.
Според агенцията, която се
позовава на свои източници,
сделката е била осъществена
чрез Корпоративна банка.
Тодор Батков обаче отрича такава връзка. “Сделката
днес приключи и купувачът

е фирма “ГМ Прес”, където
има съвсем други съдружници и съвсем други лица в
борда”, е заявил пред агенцията той.
Според Георги Георгиев
пък сделката е минала през
ДСК, а не през Корпоративна банка. “Цветан Василев и
Делян Пеевски съм ги виждал по телевизията. “ГМ
Прес” - ние сме собствениците на 34.5% от в. “Стандарт”, коментира Георгиев
пред КРОСС.
Филип Буров

▶Тодор Батков
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КЗК разследва “Лукойл Бъ
за господстващо положен

Секторният анализ на антимонополния орган е установил сходно
на едро, което може да е следствие от наличието на забранено
Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК) започва производство за
евентуална злоупотреба с
господстващо положение
и антиконкурентни споразумения от страна на
“Лукойл България”. Това
обявиха от антимонополния орган и допълниха, че
са приели секторен анализ
на конкурентната среда на
производството и реализацията на горива. Новината
дойде няколко часа след
като министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Трайчо Трайков
обяви, че ще сезира КЗК,
след като се оказа, че има
явни признаци, че “Лукойл”
е монополист на пазара на
самолетно гориво.
Секторният анализ ще
бъде оповестен публично
едва след като приключи
производството, което стартира комисията, обясниха
вчера следобед за в. “Пари”
от пресцентъра на КЗК. Оттам допълниха, че тепърва
предстои работа по него и
експертите ще решат дали
да обединят производството с подадения буквално
“преди минути” сигнал от
икономическия министър.
Първи впечатления
на КЗК

От краткото съобщение на
комисията става ясно, че
секторният анализ е поставил акцент върху състоянието на конкурентната
среда при производството
и вноса на бензин и дизел
и търгуването с тях на едро.
След детайлно проучване
на пазара, на участниците
и техните търговски практики комисията е откроила
проблеми за конкуренцията в две насоки. “От една
страна, се забелязва сходно движение на цените на
едро, което би могло да е
следствие от наличието на
забранено споразумение
или съгласувана практика
между участници на пазара. От друга страна, изследвани бяха договорните
отношения между “Лукойл
България” ЕООД и негови-

те контрагенти - търговци
на едро, където загриженост будят определени договорни условия и прилагани търговски практики,
които може да доведат до
затваряне на пазара.
Предприети стъпки

Въз основа на откроените
проблеми КЗК е образувала
две производства, които да
установят дали има злоупотреба с господстващо положение от “Лукойл България” и дали има практика за
съгласувани споразумения
от страна на компанията.
Със запитването на министър Трайков сигналите към КЗК да се заеме
с пазара на горива стават
два. Преди няколко месеца
при поредното увеличение на цените на бензина
и дизела бившият министър на транспорта Александър Цветков по искане
на превозвачи настоя антимонополният орган да
започне картелна проверка
в сектора. От комисията
обаче обявиха, че започват
секторен анализ.
Правилата - първо
секторен анализ,
после проверка за
картел

При анализа за картел експертите трябва да имат солидни първоначални данни
- да се съмняват кои компании точно са в картела,
какъв точно е неговият механизъм. Секторен анализ
пък се прави, когато има
проблем или твърдение за
злоупотреби, но няма достатъчно данни, за да се
започне истинско картелно
производство. В този случай експертите към КЗК
правят цялостен анализ на
пазара - кои и колко са участниците, какви маркетингови политики предлагат,
какви са цените в дадения
сектор и като цяло какво е
търговското поведение на
участниците. Ако в края
на този секторен анализ се
установи, че има проблеми и по някакъв начин се
създават бариери за навли-

Министерски реакции
Трайчо Трайков пита
КЗК има ли монополно
положение на пазара
▶ Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков
поиска вчера официално становище
от КЗК дали посочените от съда доказателства за отмяна на предварителното изпълнение на решенията на
Агенция “Митници” не дават основание да се смята, че има злоупотреба с

зането на нови участници,
комисията има основание
да започне картелно производство. В конкретния
случай от вчера комисията
се е самосезирала и започва
проверка за положението на
“Лукойл България”.
Производството под зоркото око на ЕК

От КЗК обявиха, че за образуваните производства

монополно или господстващо положение на пазара на авиационно гориво.
Запитването си министърът направи, основавайки се на член от Закона
за защита на конкуренцията, който
позволява искане за становище на държавен орган.
▶ В писмото си Трайчо Трайков настоява да се изясни въпросът дали от
страна на “Лукойл Нефтохим Бургас”
има злоупотреба с монополно или господстващо положение на пазара на авиационно гориво, както и дали “Лукойл
Ейвиейшън България” не злоупотребява

ще информират Европейската комисия и органите
за защита на конкуренцията в страните членки в
ЕС. Причината е, че има
съмнения, че поведението
на предприятията на пазара е от такова естество,
че може да засегне търговията между държавите
членки на ЕС. В хода на
разследването КЗК има
възможност да се допитва

до ЕК, а тридесет дни преди приемането на окончателното решение по казуса
КЗК ще представи резюме
на проекта на решението за
съгласуване с ЕК. Подобни
производства обаче може
да отнемат повече от една
година.
Пред в. “Пари” източници
от КЗК обясниха, че когато
се прилага европейското
законодателство, преди да

с монополно или господстващо положение, като бездейства и не осигурява договорените с авиопревозвачите
количества от алтернативен източник, което е в подкрепа на “Лукойл Нефтохим Бургас”.
▶ Трайков припомня мотивите на Административния съд да спре предварителното изпълнение на решението на
директора на Агенция “Митници” Ваньо
Танов за отнемане на лиценза за управление на данъчни складове на “Лукойл
Нефтохим”.
▶ “Съдът се позовава на приложени дока-

се вземе решение дали има
нарушение, проекторешението се изпраща в ЕК.
Тя преценява дали има отклонение от европейската
практика. Средната продължителност на такива
производства е от 6 месеца
до една година, а ако има
и счетоводна експертиза,
е възможно да отнеме още
повече време.
Елина Пулчева

зателства в тази насока, сред които и
писмо от “Бългериан Ейвиейшън Груп”
от което е видно, че не съществуват
алтернативно източници за доставка
на авиационни горива. В отворено писмо
Асоциацията на българските авиокомпании съобщава за получени от авиокомпаниите предупредителни писма от
“Лукойл Eйвиейшън” ЕООД, че фирмата
е “принудена да въведе ограничение на
потреблението на авиогорива на летищата София, Варна и Бургас”, припомня
в официалното си питане икономическият министър.
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Двама бивши директори
на “Мини Марица Изток”
отиват на съд за 1 млн. лв.
Според прокурорите
Иван Марков и
Гочо Христов са
нарушавали Закона
за обществените
поръчки
Окръжната прокуратура
в Стара Загора e внесла
обвинителен акт в Окръжен съд Стара Загора
срещу бившите директори на “Мини Марица Изток” ЕАД Иван Марков
и Гочо Христов. Двамата
са обвинени, че в качеството си на длъжностни
лица, заемащи отговорно
служебно положение, са
нарушавали служебните
си задължения, като разделяли обществени поръчки за строителство на
части. Така стойността на
отделните е била до 100
хил. лв.
Заобикаляне

По този начин се заобикаля изискването на Закона
за обществените поръчки
(ЗОП) изборът на изпълнител да бъде направен с
открит конкурс. Освен това
неправомерно се дава възможност да се избира чрез
събиране на три оферти.
Според разследващите целта на обвиняемите е била
ремонтът или строежът да
се изпълни от предварително избрана от тях фирма.
Общият размер на вредата
се изчислява на 988 869.48
лв. За престъпленията, в
които са обвинени двамата,
се предвижда наказание от
1 до 8 години лишаване от
свобода.

снимка марина ангелова

Изводи на КЗК след
направения секторен анализ
Секторният анализ проследи пазарната среда и
отношения по цялата верига на реализацията
на горивата - от производството и вноса през
търгуването им на едро до реализацията на
дребно към крайния потребител
Забелязва се сходно движение на цените на едро,
което би могло да е следствие от наличието на
забранено споразумение или съгласувана практика между участници на пазара

▶Мините са ощетени с близо 1 млн. лв. от неизгодни сделки, твърдят от
прокуратурата в Стара Загора 
снимка боби тошев

Уволнени са още
преди 2 години

Иван Марков и заместникът му Гочо Христов бяха
освободени от постовете
си в “Мини Марица Изток”
през юли 2009 г. от ръководството на Българския
енергиен холдинг. Тогава
решението беше взето след
доклад от комисия, назначена от борда на холдинга. Резултатите, получени след извършения одит,
са показали допуснати от
оперативното ръководство

трябва да се гарантират
сигурността на доставките
и безопасността на производството.
Сигналът - от ГЕРБ

Седмица след освобождаването от ръководните
постове на Марков и Христов Окръжната прокуратура в Стара Загора започна
проверка за злоупотреби
в “Мини Марица Изток”.
Тогава прокуратурата беше
сезирана от местната структура на партия ГЕРБ. 

Правителството отдели
35 млн. лв. за изборите 2 в 1
4 млн. лв. от тях
са предназначени
за допълнителни
възнаграждения за
МВР
Изборите наесен - местните и президентските, ще
струват на хазната 35 млн.
лв., съобщиха от правителствената информационна

служба. Най-много пари
ще отидат за възнагражденията на членовете на
общинските и секционните
избирателни комисии - 18.5
млн. лв. Централната избирателна комисия ще получи
1 млн. лв. Обработката на
данните от гласуването и
издаването на бюлетин ще
струва на бюджета 2 млн.
лв. Логистичното осигуря-

Изследвани бяха договорните отношения между “Лукойл България” и неговите контрагенти
- търговци на едро, където загриженост будят
определени договорни условия и прилагани търговски практики, които може да доведат до
затваряне на пазара
КЗК информира министъра на финансите за
необходимостта - съобразно неговата компетентност и приложимото европейско законодателство - да се предприемат подходящи мерки
за подобряване на конкурентната среда

на “Мини Марица Изток”
ЕАД сериозни злоупотреби
и нарушения на финансовата дисциплина, липса на
контрол при планиране и
изразходване на финансови
средства на дружеството,
както и липса на контрол
при провеждане и финализиране на процедури по
ЗОП за доставки на активи
и услуги. Тогава бордът на
енергийния холдинг спря
стартирането на поръчки
за суровини, услуги и т. н.
освен в случаите, в които

▶За охраната на избирателните секции държавата
отпуска на МВР 4 млн. лв.
снимка емилия костадинова

ване на изборния процес ще
струва 6.896 млн. лв.
Вторични разходи

Това обаче далеч не са единствените разходи, които ще
трябва да покрие хазната.
На вчерашното си заседание
правителството реши да даде
допълнителни средства на някои министерства и Сметната
палата. Така например ведомството на Цветан Цветанов
ще получи за изборите 4 млн.
лв. С тях най-вероятно трябва
да се платят допълнителните
възнаграждения по охраната
на избирателните комисии.
Регионалното министерство
ще получи 800 хил. лв. за
изготвянето на избирателните списъци. 500 хил. лв. ще
получи Министерството на
външните работи, 80 хил. лв.
ще са за Министерството на
отбраната, 14 хил. лв. за образователното министерство
и 150 хил. лв. - за Сметната
палата.

За какво ще бъдат

С тези пари ще се финансира подготовката и отпечатването на избирателните
списъци, осигуряване на
гласуването в чужбина, както и на българските военни
контингенти на мисии, охраната, организирането на
изборни места в държавните училища и т. н.
С широки пръсти за
държавните медии

За разходите по провеждането и отразяването на
изборите на БНТ ще бъдат преведени 500 000 лв.,
на БНР - 200 000 лв., а на
БТА - 160 хил. лв. Други
450 000 лв. ще получи БНТ
за покупка на интегрирана система, която да показва изборните резултати в
реално време. Освен това
500 000 лв. бяха отпуснати на
телевизията за развитие на
регионалната й програма.
Красимира Янева
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Завръщане в
90-те години

А някъде изнудването и насилието
все още са по-доходоносен
бизнес от... участването в разни
тръжни процедури
Публичен търг за добив на
дървесина в малко българско село, трима кандидати,
един пребит почти до смърт,
търгът е провален и... с тенденция да се поднови ден
след инцидента. Полицията
пуска заподозрения 24 часа
след задържането му. Не чух,
не видях, не разбрах!
Това не е телеграфно предаден сюжет от 1993 г. - тази
история се развива, докато България е пълноправна
членка на Европейския съюз,
през 2011 г., само преди два
дни. Мястото на инцидента е
село Катунци. И най-лошото
- това не е единственият подобен случай. Всъщност за
последните няколко месеца
те са били три. Директорът
на горското твърди, че нищо не знае, полицията дава
дежурната откъслечна информация за задържани хора
само с инициали, а кметът
е шокиран. За случилото се
версиите са противоречиви.
Случката

Преди два дни служителят на
фирмата „Ника груп” Васил
Кадриев отива в местното
горско стопанство да подаде
документите на дружеството
за участие в търг за добив
на дървесина. Трима мъже
го предупреждават да не го
прави, защото „ще стане лошо”. Той обаче не се вслушва
в думите им и все пак внася
документите. След това...
го пребиват и той изпада в
безсъзнание. Така изглежда
случилото се, поне според

думите на самия Кадриев и
неговия шеф, собственика на
фирма „Ника груп” Николай
Мутавчиев. „Мотивът е да
се спечели търгът на нулева
цена”, каза пред в. „Пари”
Мутавчиев, като допълва,
че това е честа практика в
селото. Последните 8 търга
са били спечелени именно
на базисно обявената цена.
Не се е явил нито един кандидат, който да предложи
по-висока.
Според собственика на
„Ника груп” в схемата участва и самият директор на местното горско стопанство - Красимир Томалянов. „Фирмата
ЕТ „Атанас Главчев”, чиито
служители са пребили моя
служител, е приближена на
директора на горското”, каза
Мутавчиев. Пред в. „Пари”
Томалянов обаче категорично
отрече да има нещо общо със
случая, дори заяви, че нито
той, нито някой от служителите в дирекцията е чул
викове от побой. Той заяви, че
спира търга, но... само за един
ден. Днес тръжната процедура щяла да продължи.
Три пъти стомна за
вода

Всъщност на Николай Мутавчиев подобен инцидент се
случва за втори път. Първия
път по думите му е било
преди около 20 дни по време
на друг обществен търг. Пред
тръжната комисия служителите на същата фирма ЕТ
„Атанас Главчев” се опитвали да го изгонят от залата.

„Подобен случай е имало и с
фирма „Бетон”, разказва още
Мутавчиев.
В крайна сметка обаче не
се дава публична гласност
на тези инциденти... до вчера.
Тогава министерството на
земеделието се самосезира,
а директорът на югозападното държавно дружество, на
чието подчинение е горското
стопанство в Катунци - Александър Йолев, обеща да прекрати търга до изясняване на
случая. Това пък е в разрез с
думите на директора на местното горско стопанство, който няколко пъти заяви пред
в. „Пари”, че днес продължава тръжната процедура. .
Този инцидент нито е първият, нито ще е последният.
Оказва се, че насилието е
честа практика в България
при провеждането на търгове или обществени поръчки.
Конкурентите предпочитат
да печелят чрез изнудване и
заплахи. „Преди изнудваха
държавата, сега се изнудват
един друг”, коментира директорът на природен парк
„Витоша” Тома Белев. Изнудването дори се оказва
по-доходоносен бизнес от
самото участие в тръжни
процедури. „Аз не обжалвам,
ти ми даваш едни пари.” Реплики от този тип си разменяли много от кандидатите
за обществени поръчки, каза
още Белев. А кой носи отговорност за подобни порочни
практики? Ето този въпрос
остава без отговор.
Елена Петкова

Интервю Красимир Томалянов, директор на Дирекция „Горско стопанство” в село Катунци, Сандански

Потърпевшият не е бит в горското
Секретарката е видяла
трима мъже, които
може би са
извършителите
▶Господин Томалянов,
кажете какво се случи по
време на подаването на
документите за търга
за добив на дървесина
във вашето село?

- Случката е станала извън
района на горското. Всички
служители на дирекцията
са били по стаите си и никой не е чул викове и шум
от побой. Това, което пише
във вестника, не е вярно.
На мен ми се обади кметът
и каза, че е имало подобен
случай, и дойдоха при мен с
полицая. След това разпитах
служителите в дирекцията.
Не е възможно да са били

Не е
възможно
да са били
потърпевшия
в стаите на
дирекцията
потърпевшият в стаите на
дирекцията. Най-добре знае
самият той, но аз казвам,
че е невъзможно. Търгът е
прекратен.
▶Вие бяхте ли в дирекцията, когато се е случило
престъплението?

- В стаята си бях, както
всички служители - двама
счетоводители, касиерката,
имаше двама души в стаята,
в която се подаваха документите. Аз един по един виках

служителите, но никой не
беше чул нищо.
▶Знаете ли кой е извършил престъплението,
представител на коя
фирма е?

- Това не го знаем. Най-добре знае потърпевшият. Аз
не съм го виждал това момче.
То се показа на вратата окървавено, като идваха полицаят
и кметът. Но после не съм
го виждал. После разбрах,
че са го карали в Сандански,
и така.
▶Потърпевшият, както
казвате вие - Васил
Кадриев, успял ли е да
подаде документите на
фирмата, която представлява?

- Да, подал ги е. Един от
служителите, секретарката,

която също даде показания,
по нейни данни тя го е видяла
отвън да чете обявите. След
това е видяла да се качват
трима мъже и може би те са
го издърпали някъде навън.
Така е станало. Но ако беше
близо до горското, все щеше
някой да го чуе, тъй като стаите са пълни - по двама-трима
души в стая, не може никой
да не е чул викове.
▶Вярно ли е, че не е имало
обява за търга?

- Няма такова нещо. Обявата стои, даже това момче
е гледало обявата. Това са
неверни притурки. Кметът
ги говори, но те се отнасят
сигурно само за него. Не може да обижда целия колектив
- служители, специалисти,
които не е нормално така да
бъдат обиждани.

▶Колко фирми са заявили
участие в търга?

- Три фирми са подали документи. Повече нищо не мога да ви кажа, защото търгът
е спрян и не се провежда. Не
съм в течение кои са фирмите. Повторната дата е утре.
▶Утре (бел. ред. - днес)
ли ще продължи търгът?

- Да. Днес (бел. ред. - вчера) бях в полицията и ще
поискам съдействие и от
тях да има човек, докато
се провежда търгът. Аз ще
сложа и мои хора от горските
стражари, но нека има и един
от тях, от полицията, за подобър респект.
▶Докога е срокът за подаване на документите?

- Търгът беше вчера. Първата дата аз я прекратих,

втората дата си остава. Тези хора, които са подали
документи на първата дата, също ще имат право да
участват, като не е задължително те да присъстват.
Те са длъжни само да си
подадат документите, а след
това комисията ги разглежда без тях и на база какви са
условията определя кой ще
спечели търга.
▶Втората дата утре
ли е?

- Да.

▶Само един ден?

- Да, втората дата е само
един ден. Така си беше дадена в заповедта, аз не съм
променял нищо друго освен това, че вчера прекратих
търга.
Елена Петкова
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Търговете за скрап и
дървесина са съпътствани
с най-много насилие
Много е трудно да се
направи оценка колко
и от какъв характер са
случаите на заплахи и
насилие при провеждане
на търгове и обществени
поръчки.

Това е процес, който
продължава и сега,
особено в по-периферните
райони

Първо, защото има много висока латентност
- хората се страхуват да
се оплачат.

Ако говорим за взривовете
например. Имаше около
200 взрива годишно в периода 1994-1995 г., след това
имаше спад. Устойчиво намаляха. През 2008 г. имаше
ръст. 2010 беше с най-ниските нива от 1991 г. насам.
Насилието дори може да
е свързано с отвличане,
макар и не в класическия
смисъл с искане за откуп.
Това е процес, който продължава и сега, особено в
по-периферните райони,
а за Гоцеделчевско дори
въобще не се учудвам. Има
райони, в които такива
проблеми се случват периодично. Друг е въпросът

Второ, има полицейски филтър. Полицаите
невинаги разследват, за да
нямат проблеми на по-високо ниво. А също така в
много случаи имат, като се
започне от клиентелни и
се стигне до корупционни
отношения с извършителите. Аз мисля, че търговете за скрап и дървесина
са съпътствани с най-много насилие. Макар че то
видимо намалява от 90-те
години насам.

Снимка Емилия Костадинова

Дойде в кметството в
8.45 ч. Извиках полицията, защото е имало
опасност да бъде убит.

Нашият закон за обществените поръчки и
наредбата за търговете не
успяват да изчистят взаимоотношенията между
кандидатите. Затова те се
изнудват, бият се. Това е
много доходен бизнес.
Ние също правим
обществени поръчки и
много добре знаем как
кандидатите се изнудват
- „аз няма да обжалвам,
но ти ще ми дадеш едни
пари”. По този начин
някои фирми доста добре
припечелват, изнудвайки
конкуренцията.
Според мен това е работа
на полицията, която
трябва да разследва, да се
види за какво става дума
и защо се получава така.

Законите станаха
дотолкова подробни,
особено за обществените
поръчки, и може би от това
страдат самите изпълнители
Не мисля, че е правилно
в условията на пазарна
икономика да се разчиства
конкуренцията по този
начин.
Законите станаха дотолкова подробни, особено
за обществените поръчки, и може би от това
страдат самите изпълнители. Това се отнася
най-вече за европейските
средства, където сроковете за кандидатстване са

кратки, а обжалванията са
дълги. Трябва да се търси
балансът в строгостта на
законите. Когато държавата е изрядна, борбата
минава в групата на
изпълнителите. Преди се
опитваха да изнудват държавата, а сега започнаха
да се изнудват един друг.
Решението е в по-добри
браншови организации.
Тома Белев,
директор на Природен парк
„Витоша”

Независимо дали е
станало на територията на горското или не,
дирекцията нищо не
може да направи. Освен
ако директорът й не е
бил свидетел. Във всеки
град и село има групи и
групировки.
Тихомир Безлов,
главен експерт, Европейска
програма към Центъра за
изследване на демокрацията

Директорите на горските
стопанства се назначават,
мен ме избират хората
Момчето дойде при мен
окървавено. Като го
видях, се шокирах. Някой
го беше насочил да дойде
в кметството. Разказа,
че е бил пребит, защото
е подал документите на
фирмата, в която работи,
за участие в търг за добив
на дървесина и дърва за
огрев.

Преди изнудваха държавата,
а сега се изнудват един друг

колко от тях са публични.
По принцип в този случай
полицията трябва да си
свърши работата и да има
резултат.

Не живеем
вече в 1993
г. На някои хора
може много да
им харесват
тези времена, но
те са минало и
не трябва да се
връщат

Според мен това е безобразие. Не живеем вече в
1993 или 1994 г. На някои
хора може много да им
харесват тези времена, но
те са минало и не трябва
да се връщат.
Ще подам оплакване
в Министерството на
земеделието и храните,
защото, ако директорите
на горските стопанства се
назначават, мен ме избират хората.
Георги Коцев,
кмет на село Катунци, Сандански

Осем от девет търга
в Катунци бяха спечелени
на нулева цена
Представители на фирма ЕТ „Атанас Главчев”
са пребили моя служител.
Това не е за първи път.
Преди около 20 дни по
време на друг търг същите хора сплашваха и мен
се опитваха да ме изгонят
от търга пред очите на
членовете на тръжната
комисия.
Тази фирма е приближена
на директора на горското
стопанство в Катунци
Томалянов. Той се прави,
че нищо не е чул и видял,
но не е така. Той знае, че
трима души са извели моя
служител и са го пребили.
Има свидетели - трима горски. Той знае и за още два
подобни случая, но дори

ЕТ „Атанас
Главчев”
е приближена
на директора
на горското
стопанство
в Катунци
Томалянов

не си е направил труда да
информира полицията.
ЕТ „Атанас Главчев” няма
интерес да има конкуренция на търговете, защото
цели да ги печели на обявената нулева цена.
Осем от девет търга в
селото бяха спечелени на
нулева цена и това може да
се провери. Мен последния път ме изгониха, защото дадох по-висока цена.
Натиск от подобен
характер са оказвали и
върху фирма „Бетон”.
Николай Мутавчиев,
едноличен собственик на фирма
„Ника груп”
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Кой сега е с “най-най” 3G мр

Все по-силната зависимост на мобилните оператори от приходите и
да влизат в маркетингова схватка за качеството на техните мрежи за
Коя е най-добрата 3G мрежа
у нас и най-бързата ли е
тя? Колкото и технически
да изглежда този въпрос
в последно време, той се
превръща и в маркетингов.
Спорът за това чия мрежа от
трето поколение е с най-добро качество не е от днес, но
все по-силно очертаващата
се зависимост на мобилните
оператори от интернет трафика води до ожесточени
маркетингови трикове за
привличане на клиенти.

ствено за технически цели и
е недопустимо да се използват по друг начин”, заявиха
от “Глобул”. “Докладът, на
който се основава решението, е изготвен вследствие
на независимо изследване, в
което се отчита, че “МобилТел” покрива в най-голяма
степен ключови показатели
за качеството на гласовите
услуги и тези за пренос на
данни”, подчертаха от своя
страна от оператора с наймного абонати. Месец покъсно “МобилТел” излязоха
с ново съобщение, че са получили сертификат за найбърза 3G мрежа в България
от германската компания за
контрол на качеството на
мобилните оператори Net
Check. Според измерване,
проведено през юни и юли
2011 г., изследването на сертифициращата компания
мрежата от трето поколение
на “МобилТел” осигурява най-добри резултати по
отношение на скорост за
приемане и предаване на
данни.
Вчера от “МобилТел” обявиха, че са получили лиценз за временно ползване
на радиочестотен спектър
от Комисията за регулиране
на съобщенията, което ще
им позволи първи в страната да направят тест на своя
мрежа от следващо поколение, използваща технологията LTE, позната също като
4G. Въвеждането на LTE
технологията в бъдеще ще
позволи предлагането на
по-високи скорости в пъти,
както и възможност за използване на интерактивни
услуги за широк кръг потребители като онлайн игри,
HD телевизия и др. Първата
тестова мобилна мрежа от
четвърто поколение ще бъде
пусната през есента, съобщиха от телекома.

Какво значи “найдобра”

Двете компании, залагащи
на слогана “най-добра мобилна интернет мрежа”, използват различни методики
за определяне на качеството
на инфраструктурата си.
Първи с това се похвалиха
“Виваком”, които в края
на май заявиха, че тяхната
мрежа за пренос на данни
е потвърдено най-добрата,
позовавайки се на доклад
на Комисията за защита на
конкуренцията. Тогава операторът спечели заведената
в КЗК процедура от нейните
конкуренти, заведена именно заради представянето
на 3G покритието на “Виваком” като най-доброто.
“Ние не определяме сами
качеството на мрежата си”,
казват от “Виваком”. Решението на комисията се
базира на независимо изследване, поръчано от трите
оператора, и на официални
данни, предоставени от Комисията за регулиране на
съобщенията (КРС), според
които по основните показатели - покритие, скорост на
преноса на данни и качество на речта - най-младата
мрежа у нас е с най-добри
характеристики, се казва в
съобщение на оператора.
Покритие или
скорост

Не може да се каже

При тогавашния спор другите два оператора оспориха валидността на това
твърдение. “Виваком” си
позволява да спекулира и
с данни от независимо изследване на 3G мрежата,
поръчано от трите мобилни
оператора, резултатите от
което са приложими един-

Третият български мобилен
оператор “Глобул” засега
избягва да се включва в маркетинговата надпревара за
правото да наречеш мрежата си най-добрата. “Не съществува единен, общоутвърден стандарт, подход или
методология за извършване
на комплексен сравнителен

Предвиждани приходи на българските телекоми според IDC
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анализ, позволяващ еднозначно и 100% достоверно да
се заключи, че една мрежа
е “добра”, “по-добра” или
“най-добра”, казват за в.
“Пари” от “Глобул”. Може
да бъдат извършени много
и различни видове измервания на параметрите на една
3G мрежа, по различни методики и от различни измервателни агенции, но дори
съпоставката и градацията
на голям брой измерими качествени параметри (например “скорост” за даунлоуд
или ъплоуд), характеризиращи мрежата, не може да
бъдат основа за такава класификация. Техническите
параметри, които трябва
да се измерват и оценяват в
тяхната съвкупност и комплексна взаимозависимост,
са сложни и разнообразни
и все още няма общоприет
и единен стандарт за началните условия, при които се
извършват измерванията, а
също така и за представянето и интерпретирането
на резултатите. “Ето защо
“Глобул” е против използването на квалификации от
типа “най-добра мрежа” в
комуникационни кампании
и ги счита за некоректни и в
определена степен подвеждащи за крайните клиенти”,
казват от телекома. “Резултатите от измерванията по
няколко основни групи от
показатели на мрежата на
“Глобул” са изключително
добри, но въпреки това ние
не твърдим, че нашата мрежа е “по-добра” или “найдобра”, а предпочитаме да
осигурим на своите клиенти
качествена, достъпна като
цена и лесна за ползване
услуга”, допълват представителите на оператора.
Какъв е залогът

Пазарът на телекомуникационни услуги у нас практически е достигнал своя
лимит по отношение на
откриването на нови абонаменти. Проникването на
мобилните услуги сред населението е 144%, а на пазара през 2010 г. е имало 10.6
млн. SIM карти. Високата
конкуренция постоянно ще
свива приходите на телекомуникационните оператори
от техните традиционни
дейности, като пренос на
гласови данни, смята Анди
Хикс, старши анализатор в
IDC. Именно затова операторите виждат възможност
за растеж чрез предлагането на допълнителни услуги
с висока добавена стойност
на настоящите си клиенти,
тъй като потенциалът за
привличане на нови абонати
е изчерпан, смята и Красен
Йотов, анализатор в “Индъстри Уоч”. В последните
две години се наблюдава и
трайна тенденция за ръст в
потреблението на мобилен
интернет - потребителите на подобен тип услуги
значително нарастват като
брой, а също така крайните

Мобилните
оператори
виждат, че
потенциалът
за растеж на
фиксираната
и мобилната
телефония е до
голяма степен
изчерпан
Красен Йотов,
анализатор, “Индъстри Уоч”

устройства, които позволяват все по-лесно мобилно
сърфиране, стават все повече и по-достъпни.
Причини и ефекти

С над 125% са се увеличили
потребителите на мобилен
интернет на “Виваком” за
първите шест месеца на
тази година в сравнение
със същия период на 2010
г. “През първото тримесечие на настоящата година
регистрираме нарастване
на броя клиенти на мобилен интернет с близо 100%
спрямо същия период на
2010 г.”, казват и от “МобилТел”. Трафикът на данни е нараснал с над два
пъти и половина в сравнение с тримесечието на
2010-а. Според прогнози
на Telekom Austria Group
(компанията майка на “МобилТел”), представени през
февруари тази година, мобилните комуникации показват положителен тренд,
като в Австрия например
се очаква мобилният обем
данни да нарасне от 1.5
гигабайта на месец до 10
гигабайта на месец.
Потреблението на услугите за мобилен интернет на
“Глобул” както през телефон, така и през компютър
непрекъснато расте, като
само за 2010 г. ръстът в
потреблението на тези услуги на оператора е 234%,
а приходите от тях съставляват около 20% от общите приходи на компанията,
съобщават от оператора.
Според анализатори подобен е делът на мобилния
интернет в приходите и на
други телекоми. По думите
на Красен Йотов този дял
ще се увеличава в бъдеще,
като може да достигне 2530% през следващите дветри години. Залогът действително е голям. Това обаче
е добре за потребителите
- има голяма вероятност
започналата като маркетингова кампания надпревара
за титлата “най-добрата
мрежа за пренос на данни”
да доведе до съществено
подобрение на инфраструктурата и на трите основни
мобилни оператора заедно с
подобряване на качеството
на разговорите и услугите,
които те предоставят.
Пламен Димитров
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рeжа у нас КЗК потвърди, че нашата
“Виваком”

им от интернет ги кара
а пренос на данни

мрежа е най-добрата
“Виваком” не определя
сама качеството на мрежата си. Това се извършва
от оторизираните органи
- потвърденото становище
от Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК), че
мрежата на “Виваком” е
най-добрата мрежа от трето
поколение у нас, се базира
на независимо изследване,
поръчано от трите оператора, и на официални данни,
предоставени от Комисията
за регулиране на съобщенията (КРС), според които
по основните показатели
- покритие, скорост на преноса на данни и качество
на речта - нашата мрежа е с
най-добри характеристики.

“Виваком” има над 93%
покритие на населението и
близо 77% на територията
на България. 3G мрежата
на “Виваком” поддържа
скорости до 7.2 Mbps, което
на практика означава високоскоростна комуникация
навсякъде, по всяко време и
без прекъсвания.
В последните две години
се наблюдава трайна тенденция за ръст в потреблението на мобилен интернет
- потребителите на подобен
тип услуги значително
нарастват като брой, а и
крайните устройства, които
позволяват все по-лесно
мобилно сърфиране, стават

все повече и по-достъпни.
С над 125% са се увеличили потребителите на мобилен интернет за първите
шест месеца на тази година
в сравнение със същия
период на 2010 г. Именно
затова е важно да осигурим добра мобилна среда
за използването на такъв
тип услуги - потреблението на мобилен интернет
става поне толкова важно,
колкото и преносът на глас
в мрежата.
Мобилният интернет със
сигурност ще увеличи важността си както в нашето
портфолио, така и за самите
потребители. Веднъж

осигурили отлични условия
за използването на мобилни
данни, все по-лесно е да
покажем на абонатите си
колко много предимства
имат тези услуги, най-вече
сигурната свързаност и
достъп до световната мрежа
практически навсякъде
- вкъщи, по време на път,
на морето или в планината.
Очакваме сериозен ръст
на приходите от мобилен
интернет за следващата
година, като с оглед на
портфолиото си от услуги
можем да прогнозираме и
удвояване на тежестта му
като процент от общите
приходи в сравнение с
настоящия момент.

“МобилТел”

Имаме сертификат
за най-бърза мрежа
3G мобилната мрежа на
“М-Тел” е най-бързата в
сравнение с останалите
два мобилни оператора.
Това доказва независимо
измерване на германската
компания Net Check, проведено в петте най-големи
български града - София,
Варна, Пловдив, Бургас и
Русе. Изключително важно
е непрекъснато да се инвестира в мобилната мрежа и
да се следи за нейното качество, тъй като все повече
клиенти използват услуги,
които са базирани на нея.
Освен това много критични
бизнес решения разчитат на
нашата мрежа - паричните
транзакции на POS и ATM

терминалите, линейките на
“Бърза помощ” за предаване на информация за
състоянието на пациентите
и прочие.
Качеството на мрежата
определяме основно чрез
два метода - анализ на основните качествени индикатори чрез наблюдение на
представянето на мрежата
(от данните на елементите
на мрежата) и измервания
на качеството със специализирано оборудване, подобно
на това, използвано от Net
Check. Съвкупността от
тези два метода ни дава в
най-пълна степен представа
какво качество предос-

тавяме на клиентите си.
Използваме възможно найдобрите решения на пазара
- системата за наблюдение
на представянето на мрежата Optima на английската
компания Aircom и системата за измерване на качеството QVoice Symphony
на швейцарската фирма
Ascom, която е монтирана
на специално пригоден за
целта автомобил.
Развитието на потреблението на мобилен интернет е в пряка зависимост от
инвестициите и усилията,
вложени от компанията в
развитието на технологиите
и качеството на предлага-

ните услуги. Българският
потребител на мобилен
интернет става все по-активен. Мобилният интернет
се използва през различни
устройства - смартфони,
таблети, лаптопи, e-book четци и други, което обуславя
изключително разнооб
разното му потребление.
Най-често клиентите го
използват за достъп по различни уебстраници, новини
и информация, навигация,
e-mail и т. н. Голяма част
от клиентите използват
мобилния интернет и за
забавление - за изтегляне
на различни приложения и
игри, достъп до социални
мрежи.

“Глобул”

Ние сме против използването
на такива квалификации

Снимка shutterstock

Не съществува единен,
общоутвърден стандарт,
подход или методология
за извършване на комплексен сравнителен анализ,
позволяващ еднозначно
и 100% достоверно да се
заключи, че една мрежа е
“добра”, “по-добра” или
“най-добра”. Може да
бъдат извършени много и
различни видове измервания на параметрите на
една 3G мрежа по различни
методики и от различни
измервателни агенции,
но дори съпоставката и
градацията на голям брой
измерими качествени параметри (например “скорост”
за даунлоуд или ъплоуд),
характеризиращи мрежата,

не може да бъде основа за
такава класификация.
Ето защо “Глобул” е
против използването
на квалификации от типа
“най-добра мрежа” в комуникационни кампании и
ги счита за некоректни и в
определена степен подвеждащи за крайните клиенти.
Оценката на качеството
на мрежата на “Глобул” се
основава на методология,
съобразена с изискванията
на международни стандартизационни организации
в сферата на телекомуникациите (3GPP, ITU-T и
др.). В основата на този
метод стои обработката на
статистически данни, чрез

които се изчисляват т. нар.
ключови показатели за техническите характеристики
на мрежата и качеството на
предлаганите услуги. Тези
статистически данни се
осигуряват от устройства,
ангажирани в управлението
на ресурсите на мрежата
- част от център за управление, които генерират непрекъснат поток от данни за
функционалното състояние
и характеристиките на
всички мрежови елементи
и от постоянно действащи
фиксирани и мобилни
измервателни устройства,
включително автомобили,
оборудвани със специализирана измервателна
техника.

На базата на данните от
тези два информационни
потока се съставя оценка
за качеството на мрежата. Оценката се изразява
посредством няколко
основни групи показатели,
всяка от които има своята
тежест и е неизменна част
от общата оценка. Резултатите от измерванията по
тези групи от показатели
на мрежата на “Глобул”
са изключително добри,
но въпреки това ние не
твърдим, че нашата мрежа
е “по-добра” или “найдобра”, а предпочитаме
да осигурим на своите
клиенти качествена, достъпна като цена и лесна за
ползване услуга.
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Свързаната с “Химимпорт” “Холдинг
Нов Век” не изплаща облигациите си
Две седмици след като дружеството от групата “Маркели” обяви
неплатежоспособност, има данни за проблеми на нова компания
Свързаната с “Химипорт”
компания “Холдинг Нов
Век” АД е спряла да изплаща дължимите суми
по облигациите си. Това
става ясно от протокола
към общото събрание на
холдинга, провело се на 29
юли. На него представителят на ПОД “ЦКБ-Сила”
е поставил въпроса какви
са причините за неизплащане на дължимите към
15 декември 2010 г. суми
от главнични и лихвени
плащания по облигационна
емисия и е изискал посочване на конкретни срокове
за изплащане на дължимите
суми.

Поредният
по веригата

Данните за проблеми в изплащането на дълга идват
по-малко от месец след като Комисията за финансов
надзор (КФН) не допусна
облигациите на дъщерното дружество на холдинга “Хиберния Витела” до
Българската фондова борса.
Причината за това е лошото
финансово състояние на
дружествата от групата на
“Хиберния Витела”. Според КФН е възможно задълженията да не бъдат погасявани навреме и интересите
на бъдещите инвеститори
да бъдат застрашени. Про-

блемите на компаниите от
групата се появиха почти
мигновено. Само седмица
по-късно заявление за обявяване на несъстоятелност
поради натрупани дългове
подаде компанията за производство на млечни продукти “Маркели”, която е
собственост на “Хиберния
Витела”.
Без коментар

Изпълнителният директор на ПОД “ЦКБ-Сила”
Георги Тодоров отказа да
коментира вчера казуса с
просрочените плащания от
“Холдинг Нов Век” с аргумента, че инвестиционните

въпроси не са в неговия
ресор. До редакционното
приключване на броя от
пенсионната компания не
отговориха на поставените
от в. “Пари” въпроси какви
стъпки ще предприемат, за
да си гарантират прибиране на дължимите суми. На
посочения в сайта на “Холдинг Нов Век” АД телефон
не отговаряше никой.
Според годишните отчети
на ПОД “ЦКБ-Сила” и трите пенсионни фонда на компанията имат в активите си
облигации на “Холдинг Нов
Век”. Най-голям е делът
в УПФ “ЦКБ-Сила” - 2.8
млн. лв., ДПФ “ЦКБ-Сила”

държи 1.05 млн. лв., а ППФ
“ЦКБ-Сила” 0.85 млн. лв.
За какво става дума

Емисията на “Холдинг Нов
Век” е издадена през 2006
г. Тя е необезпечена, което означава, че записалите
дълговите книжа не са защитени със заложен актив
зад средствата, които са
отпуснали. Според погасителната схема от проспекта
за публичното предлагане
на облигации в края на 2010
г. е била първата по-голяма главнична вноска - 2
млн. EUR. Именно за нея
претендират и фондовете
на ПОД “ЦКБ-Сила”. В

края на 2011, 2012 и 2013 г.
“Холдинг Нов Век” трябва
да плати главница също по
2 млн. EUR.
Сред основните акционери
на холдинга са все компании
от групата на “Химимпорт”
- договорни и пенсионни
фондове.
Мирослав Иванов
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▶млн. EUR е емисията
облигации, издадена
от “Холдинг Нов Век”

“Химимпорт инвест”
Веригата “Т маркет”
купи пореден автодилър увеличи оборота

си с 12.8%
Приходите
на 40-те магазина
са 61 млн. лв.
Веригата супермаркети “Т
маркет” отчита повишение
на оборота си за първото
полугодие с 12.8% в сравнение със същия период
на миналата година. Приходите на магазините са
61 032 000 лв. без ДДС.
Резултатите за първите две
тримесечия от годината
показват увеличение съответно с 10.4 и 15.4% в сравнение с миналогодишните
периоди.

Снимка bloomberg

Компанията вече
е собственик на
дистрибутори на
BMW и Toyota във
Варна, Пловдив и
Плевен, предстоят
сделки за търговци на
Fiat и Mazda
“Химимпорт инвест” АД,
която е основният акционер в
публичното дружество “Химимпорт” АД, придоби 90%
от варненския дистрибутор
на BMW “Варна карс”. Информацията беше съобщена
от в. “Труд” и потвърдена от
офиса на варненската фирма.
Оттам обаче отказаха подробности за сделката. Основният
собственик на “Варна карс”
е “Каргоекспрес - Неделчев,
Димитров” АД, което държи
над две трети от дяловете в
дружеството.
Позиции

С това “Химимпорт ин-

вест” разшири присъствието си на автомобилния
пазар, след като миналия
месец стана собственик и
на две плевенски фирми.
Едната от тях, “Виа интеркар” ООД, продава нови и
употребявани коли BMW,
резервни части за тях и разполага със сервизна база.
Основните съдружници в
нея са Юлиян Генов, който
държи над половината от
дяловете, и Асен Илиев.
Двамата са съсобственици и
в другата плевенска фирма,
която “Химимпорт” купи “Виа интеркар - 2007” ООД.
Компанията се занимава с
продажба на автомобили и
части за Toyota, както и със
сервизна дейност. По-рано
тази година “Химимпорт
инвест” придоби 85% от
пловдивския дистрибутор
на BMW “М кар”.
Планове

В началото на юни “Химимпорт инвест” уведоми

Комисията за защита на
конкуренцията, че планира
да придобие пряк контрол
върху няколко автомобилни
дружества, и поиска разрешение за концентрация.
Освен към двете плевенски
фирми и за новопридобитата “Варна карс” компанията заяви интерес и към
покупката на “Експрес кар”
ООД и “Италия Ауто” ЕООД, също регистрирани във
Варна. Първата компания
се занимава с продажба
на автомобили Mazda и
резервни части, както и със
сервизна дейност. Съдружници в нея с равни дялове
са Недялко Неделчев, Александър Димитров и Михаил
Бачуров. Първите двама са
съсобственици с по 50% на
“Каргоекспрес - Неделчев,
Димитров”. “Италия Ауто”
продава и сервизира автомобили Fiat и е 100% собственост на “Експрес кар”.
Управител на компанията е
Михаил Бачуров.

Увеличението заради добрите цени
и новите магазини

“Ръстът в оборота е очакван факт за нас. Следваме
гъвкава, добре балансирана
ценова политика и предлагаме добро качество на стоките в модерни магазини”,
коментира Вигинтас Шапокас, генерален директор на
“Максима България” ЕООД, чиято собственост са
супермаркетите. Освен това
обаче компанията отвори
отново бившите магазини
“Калея”, които придоби за
ползване, но те вече са част
от “Т маркет”. По-големият
брой магазини вероятно също е причина за увеличение
на оборота.
Още магазини
и по-богат
асортимент

Компанията има 40 магазина в страната, като в тях
работят около 1100 души.
Дружеството ще открива
нови магазини в страната и

▶Вигинтас Шапокас 

ще разширява асортимента
на предлаганите стоки и
услуги. “Експанзията за
нас не е самоцел. Искаме
да достигнем до все повече
потребители. Разнообразяваме асортимента постоянно, като отговаряме на променящите се потребителски
вкусове и навици”, добави
Вигинтас Шапокас.
През юли “Т маркет” стар-

Снимка Боби Тошев

тира собствено производство на пресни салати.
Според ръководството на
“Максима България” те са
приети много добре от клиентите. За момента салати
се предлагат само в няколко
магазина, но след време те
ще се продават във всички
магазини “Т маркет” и “Т
маркет експрес”.
Красимира Янева
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Международните
борси са нервни.
Паника се усеща
на пазарите заради
дълговите проблеми
от двете страни на
Атлантика
Международните борси са
нервни. От няколко седмици.
Паника се усеща на пазарите. Инвеститорите са неспокойни. Причините най-общо
са две - задлъжнялостта на
Америка, която може да вкара във втора рецесия най-голямата световна икономика,
и дълговите проблеми в Европа, като този път фокусът
не е Гърция, а Испания и
Италия. С две думи казано
- сериозните дългови проблеми от двете страни на
Атлантика.
Нервността на пазарите
достигна апокалиптични нива, коментират чужди анализатори пред Bloomberg.
Причината е, че САЩ ще
режат разходи, което може да
повлече икономиката в рецесия. Освен това все още рискът Щатите да загубят ААА
рейтинга си остава в сила,
въпреки че и трите водещи
агенции вчера потвърдиха че
го запазват (повече подробности във втория текст).
Last minute flight

Независимо че Америка успя в последната минута да
договори увеличение на тавана на дълга, това не успя
да тушира напрежението на
пазарите. Реакцията при такива кризисни ситуации както винаги е - бягаш от риска
и залагаш на по-сигурното.
Това се случва и през последните десетина дни. Златото
вчера достигна нов рекорд,
среброто рязко поскъпна.
Акциите бяха разпродадени.
Европейските индекси отчетоха най-ниските нива за
последните 11 месеца.
Борсовите играчи отново
заложиха на американските
държавни облигации и швейцарския франк. Това беше и
причината през последните
дни облигациите на САЩ
рязко да поскъпнат, както
и франкът. Заради скока на
швейцарската валута вчера
се наложи намеса от централната банка. Тя намали
лихвата до рекордно ниски
нива и наля допълнителна
ликвидност на пазара.
Нови срещи, големи
страхове

Нагласите на инвеститорите
се влошиха и заради опасността от нова дългова зараза
в Европа, този път в Испания
и Италия. Доходността по
държавните облигации на
двете страни се увеличи до
рекордни нива. А това прави
почти невъзможно финансирането на Мадрид и Рим
от пазарите. Допълнително масло в огъня наляха и
появилите се съобщения,
че италианският финансов
министър Джулио Тремонти има среща с лидера на
Еврогрупата Жан-Клод Юнкер. Двамата се срещнаха, за
да обсъдят положението на
Италия. Според чужди ана-

▶ Лидерите на водещите световни икономики трябва да намерят начин да се справят с дълговите проблеми,
в противен случай глобалната икономика ще навлезе в нова рецесия

S&P, Moody’s
и Fitch
Рейтингът на
САЩ все пак
остава ААА
▶ Трите водещи рейтингови агенции Standard
and Poor’s, Moody’s и Fitch
дадоха една и съща оценка за държавния дълг на
САЩ - ААА - или възможно

лизатори, цитирани от Брюксел, фактът, че Тремонти се
среща с Юнкер, е сигнал, че
ситуацията се усложнява.
По-късно Тремонти обясни, че е имал много конструктивен разговор с Юнкер. Лидерът на Еврогрупата
и премиер на Люксембург
също беше лаконичен и обясни, че двамата са обсъдили
проблемите на еврозоната.
Но какво всъщност
се случва

Вторият план за спасяването
на Гърция беше едно замазване на очите, но не и реално
решаване на проблемите. Парите, които страната получи,
всъщност ще й стигнат да
обслужва дълга през следващите няколко години, но не
и реално да реши проблема
с дълга. Преди дни излезе
доклад на Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР),
в който се казва, че дългът
на Гърция може да падне до
100% от БВП чак през 2035
г. При нива от 140% за 2010
г. на инвеститорите им е
ясно, че отчаяните опити на
европейските политици да
“спасят” Гърция всъщност
само отлагат решаването на
проблема за по-късно. Цялата тази гръцка сага показа

най-високата, но дадоха
различни перспективи за
дълга.
▶ Standard and Poor’s, сочена за най-влиятелната рейтингова агенция на държави, отправи най-суровото
предупреждение. Тя понижи
на 18 април перспективата
на оценката си ААА за САЩ
от стабилна на отрицателна заради липсата на
надежден план за намаляване на бюджетния дефи-

цит. Тогава тя посочи, че
има вероятност “поне едно
към три” за понижаване на
оценката през идните две
години. Tри месеца по-късно
дебатът по бюджета бе
забуксувал и вероятността САЩ да изгубят тройното си А през следващите
три месеца стана “едно
към две”.
▶ Moody’s понижи перспективата за САЩ до “негативна” при оценка Aaa. На

13 юли тя обяви, че започва
анализ на тази оценка с цел
да запази перспективата
“стабилна”, настоявайки
за “надеждно и трайно споразумение” за намаляване
на дефицита. Тя коментира строго и “бюджетната
дисциплина”, предполагаща
рейтинг Aaa, и “потенциала за растеж” на американската икономика.
▶ Fitch дава “стабилна”
перспектива с оценка AAA

ахилесовата пета на европейските лидери - те не могат
да се справят с една малка
държава като Гърция, а какво
остава, ако трябва да помагат
на Испания и Италия, които
са много по-големи икономики и съответно имат и
много по-голяма тежест в
ЕС. Именно този страх, че
ще трябва да се спасяват
Мадрид и Рим, натежаха на
пазарите през последните
дни.

на Атлантика - в Страната
на неограничените възможности, ситуацията е сходна
с тази в Европа. И там има
натрупани огромни дългове.
И там допреди няколко дни
нещата бяха толкова нажежени, че се очакваше и САЩ
да изпаднат в неплатежоспособност, защото републиканци и демократи не можеха
да се разберат за тавана на
дълга. Е, накрая си стиснаха
ръцете - таванът на дълга на
САЩ да бъде увеличен с 2
трлн. USD. За съжаление
обаче никой не си отдъхна от

това “споразумение”. Напротив, и тук скритите дефекти
излязоха наяве. И в Америка
се видя, че политиците са
готови да жертват икономическите интереси в името
на партийните (догодина в
САЩ са изборите за президент).
Данните обаче показаха, че
американската икономика не
е в добро здраве. Тя се задъхва от високата безработица и
слабото потребление. Преди
дни за първи път излязоха
данни, които показаха, че
вътрешното потребление е

Без промяна

Нещата от другата страна

Напрежението на
финансовите пазари
е “неоправдано”,
но то поражда
необходимостта от
бързото прилагане
на взетите от
еврозоната решения
чрез действия,
които отговарят
на “сериозността”
на ситуацията
Жозе Мануел Барозу,
председател на ЕК

Снимки Bloomberg

на САЩ. Периодът за преразглеждане на рейтинга
започна на 8 юни и трябва да приключи до края на
август. Вчера Fitch заяви,
че засега бюджетното състояние на страната все
още оправдава тройното
А. Тя приветства “първата важна стъпка”, защото
според нея “има политически възможности и воля
най-сетне да бъдат взети
правилни мерки”.

намаляло, а спестяванията
са се увеличили. Това е категоричен сигнал, че американците се подготвят за нова
рецесия.
След като политиците не
успяха да успокоят пазарите, сега наред са банкерите.
Днес двете водещи централни банки в Европа - ЕЦБ и
Bank of England - ще решат
за лихвените нива. Очакванията са лихвите да останат
без промяна. А другата седмица във вторник е срещата
на Федералния резерв.
Биляна Вачева

pari.bg Четвъртък 4 август 2011

12 пазари
Пшеница

Никел

USD/т.

Злато

USD/т.
�����

���

���.��

���
���

�� ���

�����

���

����

�����

���

����

�� ���

�����

����

�����

����

� ���.�

���.��

���
�.��.��

��.��.��

�.��.��

USD/б

����

�.��.��

��.��.��

източник: БФБ

�.��.��

�.��.��
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2.08.2011 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
�.��.��
��.��.��
�.��.��
��.��.��
�.��.��
УНГАРСКИ ФОРИНТ
източник: БФБ
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
до 15.00 ч. на 2.08.2011 г.
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
12,12
12,06
12,00
11,97
11,82
11,82			
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ
84,05
83,64
83,23
82,82
81,60
81,60			ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
772,45
768,70
764,95
761,20
749,95
749,95			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
170,89
170,07
169,26
168,45
162,75
162,75			
РУСКА РУБЛА
163,26
162,47
161,69
160,90
156,98
156,98			
ШВЕДСКА КРОНА
328,58
327,01
325,45
323,88
312,93
312,93			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
196,36
195,43
194,49
193,56
187,01
187,01			
ТУРСКА ЛИРА
247,83 246,65
245,47
244,29
236,03
236,03			
ЩАТСКИ ДОЛАР
94,12
93,67
93,23
92,78
89,64
89,64			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
186,36
185,48
184,59
183,70
177,49
177,49			

EUR
EUR
EUR 122,52
EUR 121,61
EUR 127,86

121,93
121,03
127,24

121,34
120,45
126,62

120,76
119,87
126,00

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

� ���.�

USD/тр. у.

117,81
115,82
124,14

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
1,4797
10
8,8077
1
1,4540
1
1,6785
10
2,1314
100
7,9836
10
2,6234
1
2,2209
10
1,7667
10
2,6226
1000 7,2659
10000 1,6124
10
4,0323
100 3,0968
100
1,7455
1000 1,3034
10
5,6645
1
2,7574
10
1,1822
10
4,5928
10
2,5062
1
1,1776
100
3,2227
10
4,8997
10
4,6047
100
4,9232
10
2,1326
1
1,1340
100
4,6027
10
8,2962
1
1,3767
10
1,9953
1
1,9558

117,81			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
115,82			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
124,14			
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 8.08.2011 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
5.0109
5.0360
5.2113		 5.0109
4.9107			
1.15%
9.92%
4.07%
-17.76%
фонд в акции
7.7194
7.7580
8.0282		 7.7194
7.5650			
2.11%
9.54%
15.33%
-7.07%
фонд в акции
10.2534
10.4072
10.6635		 0.0000
0.0000			
0.71%
0.11%
1.21%
1.35%
													
фонд в акции
2.3344				 2.3344				
4.30%
29.12%
5.50%
-46.78%
Смесен - балансиран
2.6793				 2.6793				
2.20%
25.78%
1.38%
-41.02%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.6021				
0.5961				
-2.47%
13.20%
-10.29%
-9.21%
фонд в акции
0.5801				до 1 месец		
над 1 месец		
8.86%
13.20%
12.43%
-10.42%
					 0.5773		
0.5642						
фонд в акции
0.4383				
0.4297				
6.44%
9.15%
16.32%
-19.85%
Фонд на паричен пазар 1100.1917				до 180 дни		 над 180 дни		
2.90%
13.20%
5.14%
4.98%
				
1098.5414		 1067.1859						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.7587		
11.7528		 11.7352
11.7469
11.7469
11.7528
2.45%
0.73%
5.12%
5.90%
Смесен - балансиран
11.0792		
11.0241		 10.9139
10.9690		
0.0000
2.15%
10.83%
3.60%
3.55%
фонд в акции
10.4183		
10.3665		 10.2110
10.2628		
0.0000
3.17%
12.56%
6.63%
1.30%
													
Смесен - балансиран
14.3513				 14.2092				
4.87%
7.27%
6.55%
6.43%
фонд в акции
8.4195				 8.3361				
4.43%
11.38%
8.78%
-2.82%
фонд в акции
3.6674				 3.6311				
-16.21%
13.04%
-27.06%
-17.94%
фонд в акции
8.0985				 7.8626				
0.74%
11.38%
4.67%
-6.66%
фонд в акции
10.9392				 10.6206				
-2.94%
11.22%
-0.62%
1.74%
Фонд на паричен пазар 12.6642				 12.6642				
3.23%
0.25%
6.27%
7.74%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран
82.3154				 82.0273		
82.3154		
-0.46%
0.81%
2.67%
-3.76%
фонд в акции
48.7308				 48.4871		
48.7308		
-0.16%
1.57%
6.07%
-10.91%
фонд в акции
63.6455				 63.3273		
63.6455		
-1.48%
0.92%
1.39%
-9.49%
													
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
1.36350				 1.36078				
2.91%
0.65%
4.84%
5.60%
Смесен - балансиран
1.12425				 1.11753				
2.42%
3.69%
6.72%
2.03%
фонд в акции
0.78095				 0.76935				
1.20%
7.90%
8.83%
-4.63%
Смесен - консервативен 0.77391				 0.76929				
2.49%
2.98%
6.10%
-7.32%
Смесен - консервативен 1.08116				 1.07792				
2.32%
0.32%
3.36%
3.45%
Смесен - балансиран
100.9574				
Смесен - балансиран
102.7980				
фонд в акции
84.6430				
Фонд на паричен пазар 129.6015				
Смесен - консервативен 95.9170				
Смесен - консервативен 111.8210		
111.7093		
фонд в акции
102.5738		
101.5582		

99.9528				
101.7752				
83.3828				
129.6015				
95.5337				
111.3742		
111.7093		
100.5426		
101.3043		

1.10%
-1.32%
0.01%
3.92%
1.15%
3.45%
1.04%

6.09%
5.85%
8.46%
0.31%
1.89%
0.26%
N/A

0.66%
-3.49%
-0.57%
7.27%
3.14%
5.76%
N/A

0.08%
0.42%
-1.61%
7.14%
-1.21%
5.43%
2.18%

фонд в акции

5.0600 				 5.0298 				
4.01%
7.81%
14.03%***
4.99%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
1.0273
1.0222
1.0196 		 1.0146 				
8.46%
13.44%
19.27%***
0.78%
													
Смесен - консервативен 10.1312				 10.1110				
1.11%
0.37%
1.21%
1.04%
Смесен - балансиран 18.4038 				 18.2754 				
4.34%
7.54%
6.30%
9.35%
фонд в акции
11.3388				 11.1812 				
4.72%
9.06%
5.09%
2.16%
													
фонд в акции
1.1224 				 1.1058 				
-1.36%
9.00%
-5.68%
0.72%
фонд в акции
0.8208 				 0.8087				
-2.35%
12.83%
8.74%
-4.30%
фонд в акции
1.0281 				 1.0129				
-5.33%
9.50%
9.00%
0.35%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
133.8846		
133.6844		 133.4176				
1.35%
7.93%
3.27%
5.64%
Смесен - балансиран
14.3676		
14.3676		 14.2253				
0.33%
3.01%
2.15%
1.82%
фонд в акции
0.7554		
0.7480		 0.7406				
-1.83%
14.73%
3.28%
-5.56%
													
Смесен - балансиран 868.3228				 861.8266				
5.81%
3.96%
10.11%
-4.34%
фонд в акции
768.3292				 762.5811				
4.35%
4.27%
8.73%
-7.89%
													
фонд в облигаци
11.9354				 11.9354				
3.41%
1.01%
6.42%
3.26%
Смесен - балансиран 133.1727				 133.1727				
6.82%
5.85%
15.24%
3.54%
фонд в акции
8.0287				 8.0287				
11.14%
10.77%
26.89%
-3.91%
фонд в акции
10.9713				 10.9713				
5.44%
3.85%
10.28%
3.77%
											
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
0.5568		
0.5540		 0.5512				
-1.56%
9.08%
-0.62%
-14.75%
Смесен - балансиран
0.7652		
0.7625		 0.7598				
0.39%
4.35%
3.60%
-7.06%
Смесен - консервативен 1.0391		
1.0375		 1.0359				
3.01%
1.11%
4.90%
1.00%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3256		
1.3236
1.3216				
3.19%
0.12%
5.69%
5.35%
фонд в облигаци
1.3371		
1.3331
1.3291				
2.40%
0.36%
4.65%
5.49%
Смесен - балансиран
0.8674		
0.8639
0.8604				
-0.38%
3.99%
1.92%
-2.68%
фонд в акции
0.6159		
0.6128
0.6097				
-3.54%
7.10%
-1.08%
-8.70%
Смесен - балансиран
0.7353		
0.7324
0.7295				
1.95%
6.06%
1.38%
-8.57%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0792		
1.0781
1.0242				
2.90%
0.20%
5.20%
5.02%
Фонд на паричен пазар 1.2110			
1.2110				
1.66%
0.16%
3.14%
3.69%
Смесен - балансиран
1.0451			
до 90 дни		
над 90 дни		
0.08%
3.05%
2.52%
0.59%
			
1.0295		
1.0399						
							
Смесен - балансиран
8.1364			
8.1364				
5.21%
7.62%
14.75%
-3.73%
фонд в акции
6.7948			
6.7948				
3.09%
8.75%
9.43%
-6.87%
фонд в акции
2.6250			
2.6250				
-12.40%
10.14%
-8.99%
-26.57%
Смесен - консервативен 9.9744			
9.9744				
-5.52%
5.61%
9.18%
-0.10%
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
0.7194
0.7159
0.7141
0.7088
0.7088
0.7123		
0.6946
-6.45%
9.13%
-5.54%
-6.40%
фонд в акции
0.3902
0.3882
0.7141
0.3844
0.3844
0.3863		
0.3767
-7.91%
11.21%
-9.23%
-20.11%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
110.6684		
109.3088		
108.4931		
-4.67%
12.99%
9.33%
6.96%
								
фонд в облигаци
316.0507				 315.1039				
0.68%
3.51%
-1.44%
6.04%
13.5304				 13.2637				
2.18%
3.17%
1.02%
5.26%
Смесен - балансиран
12.2076				 11.8485				
1.33%
5.71%
0.14%
3.26%
фонд в акции
8.8835				 8.6222				
1.00%
9.12%
4.87%
-2.35%
Смесен - балансиран 21.3602				 21.3602				
2.42%
5.19%
3.45%
1.74%
													
фонд в акции
6.8078				 6.7738				
-2.26%
8.54%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.2277				 8.1866				
-2.59%
8.58%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.4387				 12.4077				
4.71%
1.72%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.2224				 1.1979				
-0.04%
5.44%
4.69%
4.20%
Смесен - балансиран
1.1263				 1.1150				
3.45%
5.01%
9.96%
3.85%

Валута

Код

За

Евро

EUR

1

Стойност
1,96

Разлика
0

Австралийски долар	

AUD

1

1,46944

-0,02641

Бразилски реал	

BRL

10

8,75876

-0,01611

Канадски долар	

CAD

1

1,42512

-0,01088
0,00434

Швейцарски франк	

CHF

1

1,77448

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,12572

-0,01817

Чешка крона	

CZK

100

8,05167

-0,01993

Датска крона	

DKK

10

2,62570

0,00007

Британска лира	

GBP

1

2,24151

-0,00193

Хонконгски долар	

HKD

10

1,75401

-0,01685

Хърватска куна	

HRK

10

2,62580

-0,00177

Унгарски форинт	

HUF

1000

7,18052

-0,06008

Индонезийска рупия	

IDR

10000

1,61326

-0,01357

Израелски шекел

ILS

10

3,94655

-0,05204

Индийска рупия	

INR

100

3,08598

-0,03133

Исландска крона	

ISK			

0,00000
-0,00923

Японска йена	
Южнокорейски вон	
Литовски литаc	
Латвийски лат	

JPY

100

1,77512

KRW

1000

1,29083

-0,01867

LTL

10

5,66448

0,00000
-0,00039

LVL

1

2,75741

Мексиканско песо	

MXN

10

1,15712

-0,01252

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,60824

-0,05138

Норвежка крона	

NOK

10

2,54599

-0,01199

Новозеландски долар	

NZD

1

1,18313

-0,01802

Филипинско песо	

PHP

100

3,23824

-0,03621

Полска злота	

PLN

10

4,85559

0,00181

Нова румънска лея	

RON

10

4,63544

0,02133

Руска рубла	

RUB

100

4,91461

-0,03996

Шведска крона	

SEK

10

2,15222

-0,01779

Сингапурски долар	

SGD

1

1,13224

-0,01266

Тайландски бат	

THB

100

4,59579

-0,03285

Нова турска лира	

TRY

10

8,03678

-0,06659

Щатски долар	

USD

1

1,36771

-0,01255

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

2,02327

-0,02108

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2275,41000

35,44000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 4.08.2011 година.
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и референтните курсове на ЕЦБ
за съответния ден, и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.

12.11.2007
12.11.2007

10.10.2007
05.08.2009
06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008
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

▶ Валути спрямо евро
ВАЛУТА
Currency
ЩАТСКИ ДОЛАР
БРИТАНСКА ЛИРА
ЯПОНСКА ЙЕНА
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
НОРВЕЖКА КРОНА
ШВЕДСКА КРОНА
КАНАДСКИ ДОЛАР
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
УНГАРСКИ ФОРИНТ
ЧЕШКА КРОНА
РУСКА РУБЛА
ПОЛСКА ЗЛОТА

Код
Code
USD
GBP
JPY
CHF
NOK
SEK
CAD
AUD
HUF
CZK
RUB
PLN

Купува
Buy
1,43
0,87
110,23
1,1
7,66
9,08
1,37
1,33
272,22
24,26
39,78
4,03

Продава
Sell
1,43
0,87
110,25
1,1
7,67
9,08
1,37
1,33
272,53
24,27
39,82
4,04

Hай-висока
High
1,43
0,88
110,61
1,11
7,72
9,13
1,37
1,33
273,43
24,49
39,84
4,05

Hай-ниска
Low
1,41
0,87
109,07
1,08
7,66
9,07
1,36
1,32
270,65
24,2
39,51
4,02

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 03.08.2011 г.

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010
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

Цена при
Нетна стойност
Емисионна
обратно
на активите на
стойност
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 4/08/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,215770
€ 1,240085
€ 1,209691
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,880063
€ 0,897664
€ 0,875663
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,832254
€ 0,848899
€ 0,828093
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 1/08/2011 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 4/08/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,169843 лв.
1,169843 лв.
1,169843 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 4/08/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

25.06.2009

www.sentinel-am.bg

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

тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 3.08.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0451 лв.

Сентинел - Рапид

1,2110 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

1.0295 лв.

1.0399 лв.

1,2110 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
0,08 %

2,52 %

1,66%

3,14 %

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 2 август 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 4.08.2011 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
13.5104
12.1896
8.8704
316.6818
N/A
12.1477
8.8399
Ти Би Ай Комфорт
318.2597
13.3971
N/A
8.7964
Ти Би Ай Хармония
318.2597
13.3971
12.0879
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 13
Регионални
индекси

Бенчмаркът на БФБ се оцвети в
червено

Sofix: 409.27

-1.29%

Основният македонски индекс се понижи

MBI10: 2493.61

-0.46%

Основният индекс в Сърбия отчете
лек спад

BELEX15: 716.80

-0.58%

Число на деня

Световни индекси

Обем

Американският индекс отбеляза
понижение

113 671

▶ акции на “Централна кооперативна банка” АД бяха
изтъргувани на БФБ, като цената на книжата се повиши
с 3.94%

Спад
Thyssenkrupp

Понижение
Cоmmerzbank

Dow Jones: 11 728.53

-1.16%

Германският индекс регистрира срив

DAX: 6560.15

-3.48%

Японският измерител се оцвети в
червено

Nikkei 225: 9637.14

-2.11%

-6.15% -6.29%
▶ до 26.78 EUR поевтиняха
акциите на германския
производител на машини

▶поевтиняха акциите
на германската банка и
достигнаха 2.25 EUR

Златото отново чупи рекорди
Несигурността за
икономиката на САЩ
доведе до повишено
търсене

Цената на златото достигна
рекордни стойности за втори пореден ден в Ню Йорк
и Лондон. Това стана, след
като растящата загриженост,
породена от дълговите неволи в САЩ и Европа, отново увеличи търсенето на
ценния метал като сигурна
инвестиция.
Златото с доставка през
декември поскъпна с 31.40
USD, или 1.9%, до 1675.90

USD за тройунция. В Лондон златото с незабавна доставка също достигна рекорд
от 1672.80 USD. Годишното
поскъпване на златото достигна общо 18%.
Кюлчетата започнаха да
поскъпват във вторник, след
като бяха оповестени данни,
според които потребителските разходи в САЩ са спаднали през юни за пръв път
от почти две години. След
подписаното споразумение
за вдигане на тавана на федералния дълг от Moody’s
Investors Service съобщиха,
че перспективата за рейтинга
на страната е отрицателна. От

другата страна на Атлантическия океан пък доходността
от десетгодишните облигации на Испания и Италия
се повиши до рекордни за
еврозоната стойности поради
опасенията, че забавеният
икономически растеж ще
възпрепятства усилията за
намаляване на държавните дългове. „Минималния
растеж на американската
икономика и отражението
й върху света в момента са
основен фактор за инвеститорите, което спомага за
новите рекорди на златото”,
коментира анализатор пред
Bloomberg. 

Цената на петрола продължи
да спада четвърти ден

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

София 1606, ул.“Г. Софийски“ Nо3, (02) 922 50 69;922 51 56; факс (02) 922 56 94

Oткрива процедура за възлагане на обществена поръчка за сключване на
рамково споразумение с предмет: „Периодична доставка на специфичен
медицински консуматив за хирургия и гастроентерология за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната“, съгласно спецификация – Приложение No1 /неразделна част от документацията/.
Обявлението е публикувано на електронната страница на „Държавен
вестник“ под No3/28.07.2011 г.
„АЛФА БАНК - КЛОН БЪЛГАРИЯ”
Oрганизира търг за продажба на оборудване за химическо чистене на
дрехи, който ще се проведе на 08.09.2011 г. в 10.00 часа в централния офис
на банката в гр. София, бул. „Васил Левски” № 15-17.
Тръжната документация с подробна информация за условията на провеждане на търга, както и списък на продаваните машини, може да бъдат
получени от централния офис на банката, всеки работен ден от 9.00 часа
до 16.00 часа до 07.09.2011 год., до която дата се приемат предложения за
участие в търга.
За допълнителна информация и въпроси: тел. 02 / 8905 799
Съветът на директорите на УД “Капман Асет Мениджмънт” АД,
на основание чл.191, ал.4 от ЗППЦК, уведомява всички заинтересовани
лица, че е представил в “Комисия за Финансов Надзор” и на“Българска
Фондова Борса-София” АД, финансовите отчети за второ тримесечие
на 2011г. на управляваните от него взаимни фондове – инвестиционно
дружество “Капман Капитал”, договорен фонд “Капман Макс” и договорен
фонд „Капман Фикс”.
Отчетите са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в
седалището на управляващото дружество на адрес: гр.София, 1301, ул. Три
Уши № 8. ет.6, всеки работен ден от 9.30 до 16.30 ч., както и на интернет
страница - www.capman.bg.
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

снимки Bloomberg

Пазарите се
притесняват, че
забавянето на
американската
икономика ще се
отрази на търсенето

горива, съобщи Bloomberg.
Фючърсите поевтиняха с
1.1%, след като стана ясно,
че потреблението се е свило
и след като правителството
се съгласи да ограничи разходите.

барел. За последната година цените са се покачили с 13%. Сортът Брент с
доставка през септември
поевтиня с 1%, като цената
му достигна 115.35 USD за
барел на борсата в Лондон.

За четвърти пореден ден
цената на петрола продължи да намалява в Ню Йорк
заради притесненията, че
забавянето на американската икономика ще понижи
търсенето в САЩ, които са
най-големият потребител на

Цени

Икономика

Суровият петрол с доставка
през септември поевтиня с
0.5% до 93.55 USD за барел
в началото на търговията,
след като по-рано удари
най-ниското си ниво от 29
юни насам - 92.77 USD за

Потреблението в САЩ е
намаляло с 0.2% през юни,
показват последните данни
на търговското министерство. Доходите през същия
месец пък са нараствали
с най-бавното си темпо от

ноември насам. Междувременно Moody’s Investors
Service промени перспективата на американския дълг
от стабилна на негативна.
Резерви

Редовният доклад на министерството на енергетиката се очаква да покаже,
че петролните резерви на
САЩ са нараснали за втора
поредна седмица. Според
анализатори увеличението ще е с 1.5 млн. барела,
посочва Bloomberg. 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 3 от ЗА, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, чл.
41, ал. 1, чл. 44, ал. 1, чл. 43, ал. 1 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед №
307/02.08.2011 г. на Областен управител на Област Враца, във връзка със
Заповед № 287/15.07.2011 г.
О Б Я В Я В А:
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот
– частна държавна собственост представляващ обект с обща полезна
площ 48,32 кв. м, с предназначение: за стопански нужди, включващ:
самостоятелен обект с № 12259.1026.265.1.1 на един етаж с полезна площ
- 23,80 кв. м и самостоятелен обект с № 12259.1026.265.1.2 на един етаж с
полезна площ - 24,52 кв. м, находящи се в сграда № 12259.1026.265.1, масивна
конструкция, построена през 1972 г. в поземлен имот с № 12259.1026.265
по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-1843/16.09.2005 г. на Агенция по кадастъра, с адрес: гр. Враца, ул. ”Георги
Апостолов” № 2, актувани с АДС № 2849/23.12.2010 г. при начална наемна
тръжна цена 166,22 лв. /сто шестдесет и шест лева и 22 ст./ без ДДС.
Недвижимия имот – частна държавна собственост се отдава под наем
за срок от 4 /четири/ години. Търгът ще се проведе на 22.08.2011 г. от
10:00 часа в сградата на Областна администрация Враца, гр. Враца, бул.
„Демокрация” № 1, заседателната зала на ІV етаж. Тръжните документи,
на стойност 48,00 лв. /четиридесет и осем лева/ с ДДС, се закупуват
всеки работен ден от 04.08.2011 г. до 19.08.2011 г. от 09:30 часа до 16:30 часа
включително, в сградата на Областна администрация Враца, бул. „Демокрация” № 1, етаж І, стая 102. Депозитът за участие в търга за отдаване
под наем, в размер на 99,73 лв. /деветдесет и девет лева и 73 ст./ с ДДС се
внася по сметка на Областна администрация Враца в Обединена българска
банка с IBAN BG94UBBS80023300120635. Документи за участие в търга се
подават в запечатан непрозрачен плик в Областна администрация Враца,
бул. „Демокрация” № 1, етаж І, стая 102, в срок до 16:30 ч. на 19.08.2011 г.
включително. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от
9:30 часа на 04.08.2011 г. до 16:30 часа на 19.08.2011 г.
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14 данъци и счетоводство
СИТУАЦИИ. КАЗУСИ. РЕШЕНИЯ

Отразяване на авансовия данък при наемите
Ситуация:

Лице упражнява свободна професия “нотариус” и е регистрирано за целите на Закона за ДДС.
Като физическо лице притежава недвижим имот, който отдава под наем на предприятие. За получения
наем внася дължимия ДДС, като издава фактура и фискален бон при плащане в брой от наемателя.

Казуси:

Решения

След като авансовият данък,
удържан от наемателя по реда
на чл. 44 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица
(ЗДДФЛ), не постъпва в
патримониума на лицето, трябва ли да издаде
фактура и върху коя
сума да начисли ДДС?

Съгласно чл. 26, ал. 1 и 2 от
ЗДДС данъчната основа е
стойността, върху която се
начислява или не се начислява данъкът в зависимост
от това дали доставката е
облагаема или освободена.
Данъчната основа се определя на базата на всичко,
което включва възнаграждението, получено от или
дължимо на доставчика
във връзка с доставката от получателя или от друго
лице. Посочената разпоредба не е изменяна към
настоящия момент през
2011 г., поради което, ако
размерът на възнаграждението по сключения договор за наем е същото като
през 2010 г., формираните
данъчна основа и размер
на данък в издадените фактури по чл. 114, ал. 1 от
ЗДДС ще са идентични и
през настоящата 2011 г.
Удържането на авансов данък от наемателя е обстоятелство, неотносимо към
формирането на данъчна
основа по ЗДДС.

1.

2.

Ако трябва да се
издаде фактура,
като в данъчната основа е включен и
удържаният авансов
данък по реда на чл. 44
от ЗДДФЛ, трябва ли да
се издаде и фискален бон
и как ще се отрази това
на касовата наличност?

3.

Ако сумата
от наемната
вноска, намалена
с удържания авансов
данък по реда на чл. 44
от ЗДДФЛ, е постъпила
по банков път, как ще се
осчетоводи липсващата сума?

Данъкът по чл. 44, ал.
4 от ЗДДФЛ, който пред-

приятието удържа при
изплащането на наема и
превежда по сметка на
съответната териториална дирекция (ТД) на
Националната агенция за
приходите (НАП), представлява авансов удържан
данък, който може да приспаднете от годишното
си данъчно задължение
по ЗДДФЛ. Този авансов
данък по ЗДДФЛ представлява данък, който се
удържа от полагащото се
наемно възнаграждение,
и не може да се твърди,
че същият не е част от дължимото възнаграждение
по договора.
Съгласно чл. 2, т. 3 от
Търговския закон (ТЗ)
не се смятат за търговци
лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.
Видно от чл. 4, т. 6 от Наредба № Н-18/13.12.2006
г. за регистриране и отчитане на продажби в
търговски обекти чрез
ф и с ка л н и у с т р о й с т ва
(ФУ), не е задължено да
регист рира извършваните от него продажби

в търговски обект чрез
ФУ лице, което извършва
дейност на наемодател
- физическо лице, което
не е търговец по смисъла на ТЗ, включително
отдаващ под наем складови помещения. В този
смисъл, ако отговаряте
на изискванията на посочените разпоредби, не сте
задължени да издавате
фискална касова бележка
от ФУ.
В този случай, когато
предприятието платец на
дохода от наем определи и
удържи авансов данък по
реда на чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ и издаде “сметка за
изплатени суми и служебна бележка” съгласно чл.
45, ал.4 от същия закон.,
на основание чл.9, ал.3
от ЗДДФЛ, наемодателят
не е задължен да издава
документ, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от
Закона за счетоводството
(ЗСч) за придобития доход
от наем. Горното не важи
за физически лица - търговци по смисъла на ТЗ,
които формират облагаем
доход по реда на чл. 26,
ал. 7 от ЗДДФЛ (доходи

от стопанска дейност като едноличен търговец) и
декларират придобитите
през годината доходи в
Приложението за доходи
от стопанска дейност като
едноличен търговец в ГДД
по чл. 50 от с.з.

Счетоводни
записвания по
ЗСч са длъжни
да водят:
▶ предприятията, а
именно:
▶ търговците по
смисъла на ТЗ;
▶ юридическите
лица, които не са
търговци;
▶ бюджетните
предприятия
▶неперсонифицираните
дружества
▶ търговски
представителства
и чуждестранните
лица, осъществяващи
стопанска дейност
на територията
на страната чрез
място на стопанска
дейност - чл. 1, ал. 2
от ЗСч.

Както посочихме по горе,
само облагаемият доход от
стопанска дейност на физическо лице, което е търговец
по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен
търговец, е формираната по
реда на Закона за корпоративното подоходно облагане
(ЗКПО) данъчна печалба
- чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ.
Местните физически лица, упражняващи свободна
професия, регламентирана
в § 1, т. 29 от ДР на ЗДДФЛ
и придобили доходи от наем или от друго възмездно
предоставяне за ползване
на права или имущество по
реда на чл. 31 от ЗДДФЛ,
не са длъжни да водят счетоводство. Издаването на
фактури по ЗДДС само по
себе си не представлява
“водене на счетоводство”,
а документиране на извършвани доставки съгласно
императивни разпоредби
на закона. В чл. 123, ал. 1 от
ЗДДС е записано, че регистрираните лица следва да
водят счетоводна отчетност,
която е достатъчна за установяване на задълженията
по ЗДДС от органите по
приходите.
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Данъчно третиране по ЗДДС на услуги,
свързани с изложение в чужбина
Ситуация:

Основната дейност на “А” ООД е производство на пожароизвестителна техника. Дружеството
участва със своя продукция на международни изложения в други държави членки на
Европейския съюз и в трети страни и няма постоянен обект извън територията на страната. Услугите по
организацията на изложенията в чужбина се предоставят в два варианта:
организаторът на изложението (данъчно задължено лице) предоставя само площ на щанд и издава фактура
със същия текст. Изграждането и оформянето на щанда се извършва от друга чуждестранна фирма (данъчно
задължено лице) ,като същата издава фактура с текст “изграждане и оформяне на щанд”.
организаторът на изложението (данъчно задължено лице) предоставя площ на щанд и извършва всички
услуги, свързани с мероприятието. Издава фактура, включваща всички разходи по организацията.

Казуси:

1.

Получената услуга от организатора на изложението - само площ на щанд
- в коя хипотеза попада:
на чл. 21, ал. 2 - място на
изпълнение на територията на страната, или
на чл. 21, ал. 4, т. 1, б. “а”
- място на изпълнение
там, където се намира
недвижимият имот?

2.

Изграждането и
оформянето на
щанда попада ли в
хипотезата на чл. 21, ал.
2, при която мястото
на изпълнение е на територията на страната?

3.

Получената услуга
от организатора
на изложението,
включваща всички разходи, свързани с мероприятието, попада ли в
хипотезата на чл. 21, ал.
2, при която мястото на
изпълнение е на територията на страната?

Решения
Разпоредбата на чл. 2, т.
1 от ЗДДС определя като
обект на облагане с данък
върху добавената стойност
всяка възмездна облагаема доставка на стока или
услуга. Наличието на доставка на стока или услуга
е необходимо условие, за
да се приложи механизмът
на данък върху добавената стойност, респективно
закона, който го урежда
- ЗДДС.
На основание чл. 8 от
ЗДДС услуга по смисъла
на закона е всичко, което
има стойност и е различно
от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като
платежно средство.
Доставка на услуга е всяко извършване на услуга
съгласно разпоредбата на
чл. 9, ал. 1 от закона, като
в ал. 2 и ал. 3 от същата
правна норма са посочени
случаите, които са приравнени на доставка на
услуга.
Общото правило относно

определяне на мястото на
изпълнение при доставка
на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.
21, ал. 2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на
услуга, когато получателят е данъчно задължено
лице, е мястото, където
получателят е установил
независимата си икономическа дейност. Когато тези
услуги се предоставят на
постоянен обект, който се
намира на място, различно
от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа
дейност, тогава мястото
на изпълнение е мястото, където се намира този
обект. Когато няма място
на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект,
мястото на изпълнение на
доставката е мястото на
постоянния адрес или обичайното пребиваване на
получателя.
Изключение от гореизложеното е разпоредбата
на чл. 21, ал. 4 от ЗДДС.

Съгласно т. 3 от същата
правна норма (изм. - ДВ,
бр. 94 от 2010 г., в сила от
01.01.2011 г.) мястото на
изпълнение при доставка
на услуга е мястото, където фактически се провежда събитието - при
доставка на услуга по осигуряване на достъп (срещу билети или заплащане,
осигуряващи входа, включително когато такъв вход
е включен в абонамент)
до културни, художествени, артистични, спортни,
научни, образователни,
развлекателни или подобни събития (включително
панаири и изложби) и при
съпътстващите достъпа
услуги, когато услугата
се предоставя на данъчно
задължено лице.
Видно от новата редакция на разпоредбата, услугите във връзка с тези прояви, когато получател по
доставката е данъчно задължено лице, се разделят
на услуги по осигуряване
на достъп до събитието,
включително съпътстващите достъпа услуги, и

обща услуга, свързана с
такива мероприятия. Така че, когато получател е
данъчно задължено лице
в общия случай на услуга,
свързана с подобни мероприятия, мястото на изпълнение ще се определи от
мястото на установяване
на получателя съгласно
общото правило на чл. 21,
ал.2 от ЗДДС.
Дружеството е получател
на услуги, свързани с организацията на изложенията
в чужбина, като получава
фактури с предмет на доставката: “площ на щанд”
и “изграждане и оформяне
на щанд”, както и фактура,
включваща всички разходи
във връзка с мероприятието.
В тези случаи става
въпрос за услуги, свързани с изложения в чужбина,
които не попадат в изключението на чл. 21, ал. 4, т.
3 от ЗДДС, поради което
е налице хипотезата на
чл. 21, ал. 2 от ЗДДС - т.
е. мястото на изпълнение
ще бъде на територията на
държавата членка, където

е установен получателят,
т. е. на територията на
страната.
В случая е приложима
разпоредбата на чл. 82,
ал. 2, т. 3 от ЗДДС и данъкът е изискуем от получателя по доставката. За
дружеството е налице задължение за начисляване
на данъка, когато данъкът
за доставката стане изискуем, като:
- издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;
- включи размера на данъка при определяне на
резултата за съответния
данъчен период в справкадекларацията по чл. 125 за
този данъчен период;
- по сочи издадения
документ в дневника за
продажбите за съответния
данъчен период.
Тази доставка следва да
бъде документирана от
дружеството с протокол на
основание чл. 117, ал. 1, т.
1 във връзка с чл. 82, ал.
2, т. 3 от ЗДДС не по-късно от петнадесет дни от
датата, на която данъкът
е станал изискуем.
СНИМКИ SHUTTERSTOCK
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“Джендър лудост”
в детската градина

80
▶ хил. USD е отделила
Швеция за следдокторска
специализация на тема
“Тромпетът като символ
на пола”

▶В библиотеката на
“Егалия” има приказка за
два мъжки жирафа, които
са тъжни, защото си
нямат деца, докато не
попадат на изоставено
крокодилско яйце

Малчуганите от стокхолмската “Егалия” са възпитавани в строга
толерантност извън стереотипите за момичешко и момчешко поведение
Швеция е пример за равенство между половете. Добрата политика на страната
цели постигане на пълно
равновесие между мъже и
жени и избягва джендър
стереотипите. Въпросът е
дали стремежът към равенство не води до унификация
на половете и заличаване на
идентичността.
Пример за това е радикалната детска градина, за
която разказва CBS. В стокхолмската “Егалия” децата
между 1 и 6 години не познават полово определените
стереотипи. Персоналът не
използва думи като “него”
и “нея”, за да свикнат 33те деца с правото сами да
определят себе си.
Няма “момичета” и “момчета”. Всички са “приятели”. Така се избягва стереотипът момичетата да се
вмъкват в импровизираните детски кухнички, докато
момчетата редят конструктори. Децата сами избират
играчките и книгите си и
установяват свои собствени

модели на поведение.
Разбира се, “Егалия” не
отрича съществуването на
биологични разлики между децата. Важното според
директорката Лота Райалин
е, че осъзнавайки своите
анатомични различния, момичетата и момчетата не
виждат разлики в интересите и способностите си.
“Обществото очаква момичетата да се държат момичешки, да бъдат мили и
красиви, а момчетата да се
държат мъжкарски, грубо
и избухливо”, казва Джени Джонсън, 31-годишна
учителка.
Либералната детска градина в Стокхолм е един от
най-радикалните примери
за опитите на Швеция да
постигне равенство между
половете още от детството.
Дори името “Егалия” съдържа равенство. Момчетата и
момичетата размахват заедно пластмасови домакински
прибори и се преструват, че
готвят. Конструкторите са
поставени нарочно до кух-

Това, че двата пола си имат
базови и резониращи с
естественото природно положение
качества, няма нищо общо
със сексизма на мачизма или с
мъжкаранския феминизъм
Орлин Баев, психолог

ненските прибори, за да се
избегне опасността децата
да изградят въображаеми
бариери между готвенето и
конструирането.
Шведски цели

Швеция от години се грижи за правата на жените.
Тя е първата европейска
държава, която позволи
хомосексуални двойки да
узаконяват връзката си и да
осиновяват деца. Джендър
науките насищат академичния живот в Швеция. Например страната е отделила
80 хил. USD за следдокторска специализация на тема
“Тромпетът като символ на
пола”.
Разрушаването на половите стереотипи е основна
мисия в националната програма за детските градини.
Това се подкрепя и от мисълта, че дори в Швеция обществото дава на момчетата
несправедливо предимство.
За да се справят със задачата, някои детски градини
дори са наели “джендър
педагози”, които да помогнат на екипите да намерят
подходящ език и поведение,
което да избегне укрепване
на стереотипите.
Друга гледна точка

Според някои родители
обаче се е стигнало твърде
далеч. Обсебващата идея
за заличаване на разликата
между половете може да

обърка децата им и да ги
направи неспособни да се
сблъскат със света извън
детската градина. Райалин
разказва и за случаи, в които
персоналът е получавал заплахи от расисти, очевидно
подразнени от това, че децата си играят и с “тъмнокожи” кукли. И все пак само
едно семейство е изтеглило
детето си от “Егалия”.
“Различните роли на половете не са проблем, докато жените и мъжете са
оценявани равноправно”,
коментира Таня Бергквист,
блогърка, противничка
на това, което тя нарича
“джендър лудост” в Швеция. Поклонниците на идеята за разбиването на половия стереотип твърдят,
че на всичко, което правят
момчетата, се дава по-висока стойност. Но кажете ми
какво по-стойностно има в
това да си играеш с колички,
пита Бергквист.
Толерантност към
различните

Директорката на детската
градина подчертава, че в
“Егалия” се възпитава толерантност към гейове,
лесбийки, бисексуални и
транссексуални. В библиотеката си има история за
два мъжки жирафа, които
са тъжни, защото си нямат
деца, докато не попадат на
изоставено крокодилско
яйце.

Градината е необичайна
дори за Швеция. Тъй като
персоналът се опитва да изкорени женските и мъжките
думи от речта си, вместо
тя и той (“han” и “hon” на
шведски) са възприели несъществуващата дума “hen”,
която не е полово определена. Според Райалин това развива разбиранията на децата,
защото с тази дума те могат
да си представят и мъж, и жена, когато например очакват
водопроводчик, лекар или
полицай.
Юка Корпи заедно със съпругата си са записали децата
си в “Егалия”, защото вярват,
че така им дават “възможност
да бъдат тези, които са, а не
тези, като които полът им ги
определя”.
BBC пък разказва за шведската двойка, която миналата
година предизвика бурни реакции в медиите с половата
неутралност на детето си
Поп. Дали то е момче или
момиче, знаят само членовете на семейството. Подобен е
и случаят с бебето Сторм (от
англ. буря) в Канада.
Бъдещето на
неопределените деца

Джей Белски, детски психолог от Калифорнийския
университет, казва, че не знае
за друго училище като “Егалия” и се чуди дали това е
правилно.
“Тези момчешки неща например тичането наоколо

с пръчка вместо меч, скоро
ще бъдат отхвърлени. Този тип полова неутралност
в най-лошия си вариант е
осакатена мъжественост”,
коментира той.
Според психолога Орлин
Баев идеите, заложени в
“Егалия”, противоречат на
природата. “Сега сме в преход, който, надявам се, ще
доведе до ново, равновесно
отношение между половете
без превес на никой от двата”, казва той. Според него
както доминирането на един
от двата пола, така и унифицирането им са неестествени
явления. “Това, че двата пола
си имат базови и резониращи с естественото природно
положение качества, няма
нищо общо със сексизма на
мачизма или с мъжкаранския феминизъм”, коментира
Баев.
По отношение на бъдещото
развитие на децата според
него възпитанието в шведската детска градина минава
границата на нужната толерантност към хомосексуалността. “Подобно възпитание би оставило у децата, а
впоследствие и у възрастните индивиди една огромна
неяснота относно естествените сексуални различия,
роли и полова идентичност.
Би създало предпоставки за
сексуални и афективни дисфункции в зряла възраст”,
коментира Баев.
Златина Димитрова

