Компании ▶ 8-9

Как да си
изтегля филм
легално

Новини ▶ 3

Глътка въздух
преди неизвестното
Борсите в Европа и САЩ възстановиха част от изгубените
в последните дни позиции
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USD/BGN: 1.37088

EUR/USD: 1.42670

Sofix:378.89

BG40: 1117.91

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.29%

+0.29%

-2.87%

-3.27%

цена 1.50 лева

Време е да
поговорим
за МВР
Укритите от МВР дарения за над 3 млн. лв.
не са просто поредният скандал в силовото
министерство. Те затвърждават извода, че точно
такова МВР не ни трябва. Време е политиците да
обяснят на данъкоплатците какво се случва в
най-скъпата (буквално) институция ▶ 4-5
Снимка марина ангелова

Новини ▶ 7

“Биочек” е
на път да се
раздели със
сградата си
в София

Компании ▶ 10

“Загорка”
строи нови
складове за
амбалаж и
бира

Свят ▶ 11

Гърция
увеличава
ДДС за
храните
с 10% от
септември
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Мнения

Печеливш
Росен Плевнелиев

Губещ
Лойд Бланкфайн

Министерството на регионалното
развитие и благоустройството с
министър Росен Плевнелиев е събрало
650 хил. лв. от глоби по концесионните
договори. То събира общо 12 млн. лв.
като концесия и приходи
от плажове.

Goldman Sachs с изпълнителен директор Лойд Бланкфайн е
на загуба в продължение на 15 дни през второто тримесечие
- една от най-сериозните загуби, които банката е
публикувала в последно време. Само четири дни на
компанията са с приходи над 100 млн. USD. За същия период
през 2010 Goldman беше на загуба за 10 търговски дни, но
отбеляза 17 дни с над 100 млн USD приходи.

Коментар

▶ По темата: „Америка се
приближава до данъчен
и може би демократичен
срив”
▶ Америка се приближава
към данъчен и демократичен срив, откакто този
умопобъркан циклоп беше
финансов съветник на Рейгън. 2/3 от сегашния дълг
беше натрупан по времето на Буш-младши точно
защото бяха драстично
намалени данъците на
богатите, да не говорим за
военните разходи, които
този „демократичен” анализатор странно пропуска.

Бившето правителство е обсъждало
изграждането на втора рафинерия
Елина Пулчева
elina.pulcheva@pari.bg

Тимур
Новини ▶ 6

“Справедливост”
ще оспорва
всички такси в
София

Вторник

9 август 2011, брой 150 (5210)

Компании и пазари ▶ 8-9

Концесия с едно наум

Опитът на държавата с концесионера на летищата във Варна
и Бургас разкрива и добрите, и лошите страни на този модел.
Не личи обаче това да е взето под внимание за проекта за
летище Балчик

USD/BGN: 1.37492

EUR/USD: 1.42250

Sofix:390.07

BG40: 121.89

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.49%

+0.52%

-2.32%

цена 1.50 лева

-0.61%

Новини ▶ 7

Търговията с
лекарства и
компютри е
с най-голям
ръст през юни

Компании ▶ 10

Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие (ОИСР) предупреди, че световната
икономика тръгва

ОТНОВО
НАДОЛУ
Продължаващият срив на борсите и страхът от
дълговите проблеми в Европа и САЩ ще донесат
на България по-малко инвестиции, по-слаб растеж
и запазване на високата безработица ▶ 4-5

“Юниливър”
купи
сладоледите
“Дарко”

Свят ▶ 11

45 хил.
служители
на Verizon
стачкуват
в САЩ

Колкото и
да подлагат
на съмнение
истинността
в грамите на
Wikileaks, родните
политици понякога
сами потвърждават
събитията, описани
в тях
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Уолстрийт записа
трагични спадове,
невиждани от края на
2008 г. Масовата разпродажба на акции в САЩ от
снощи повлече тази сутрин
и азиатските, и европейските борси.

2

Красен Станчев:
Вероятно ще има
втора рецесия в глобален план. Ефектът
у нас може да е по-малък, ако
правителството съкрати
още разходи, реформира
пенсионната и здравноосигурителната система.

3

Америка се приближава до данъчен и
може би демократичен срив. Демокрацията е заплашена от
прекомерните бюджетни
разходи, смята Ричард Ран,
председател на консултативния съвет на ИПИ.

Поредната грама, изтекла през сайта Wikileaks вчера, разкри идеята за
строителство на рафинерия в България, която да се конкурира с „Лукойл
Нефтохим”. В доклад за Държавния
департамент на САЩ бившият посланик у нас Нанси Макълдауни разказва,
че една от идеите за диверсификация на енергийния пазар в България
била да се построи втора, „средна по
големина петролна рафинерия, която
да се конкурира с тази на „Лукойл”.
От текста се разбира, че посланик
Макълдауни е обсъждала темата за
диверсификацията на енергийните
източници в контекста на газовата
криза през януари 2009 г. с висши държавни служители. С кои точно обаче
- от грамата не става ясно. В. „Пари”
обаче разбра - срещи е имало с хора
от тройната коалиция, включително
и с бившия министър на икономиката
Петър Димитров. Именно той уточни, че намеренията са си останали
такива, без да е имало реални стъпки за
осъществяването на подобен замисъл.
Оказва се, че колкото и да подлагат на
съмнение истинността в грамите на
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Wikileaks, родните политици понякога сами
потвърждават събитията, описани в тях. Без
да уточнява коя, бившият министър каза,
че това е била българска компания, в която
най-вероятно са участвали и чужденци.
Водени са разговори, но нищо повече.
Само по себе си намерение, което не се е
реализирало, не е новина. Но от него може
да се направят и някои изводи - монополното положение на „Лукойл” и останалите
компании от нейното семейство у нас е
известно на властта от години, макар да
беше яростно отричано от няколко поредни
правителства. Всички твърдяха, че пазарът
е свободен и място за нови играчи има.
Кризата със самолетното гориво обаче
показа друго - летищата и авиопревозвачите
зависят само от една компания. Тя пък зависи само от един производител на керосин. В
учебниците по начална икономика подобен
пример може да даде всеки, който иска
по елементарен начин да опише що е то
монопол в даден сектор. Все пак събитията от последните 2 седмици имаха своя
положителен принос - Комисията за защита
на конкуренцията се усъмни в нередности
на пазара на горива и започна производства към 3 компании - „Лукойл България”,
„Лукойл Нефтохим” и „Лукойл Ейвиейшън”. Вярно, че докато антимонополният
орган излезе със становище по въпроса, ще
е минало достатъчно време, за да отшуми
и тази истерия, но и волята публично да се
започне разследване е нещо.
От изтеклите през Wikileaks грами с енергийна тематика се вижда и друго - истината за безалтернативната ни зависимост
от руски енергийни източници е широко
обсъждана в американското посолство. Не
само в доклади към Държавния департамент, но и между чуждестранни дипломати
и наши висши държавници. А в действията
на управляващите на моменти си личи
опитът им да „послушат” чуждите съвети,
но да ги припишат като свои идеи. Повишаване на прозрачността в енергийния
сектор, елиминиране на посредниците при
газовите договори с „Газпром”, повишаване
разнообразието на доставките на природен
газ и засилено използване на възобновяеми
източници на енергия и прилагане на енергийна ефективност. Това са съвети от САЩ
към България, а в последните месеци се
огласяват като намерения на управляващите
да стабилизират енергийния сектор у нас. И
тъй като не можем да предполагаме какви
идеи още сме почерпили от чуждите дипломати, остава ни да чакаме още поверителни
грами.
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Число на деня

Има съвсем сериозни основания
да се притесняваме - няма добри
индикации нито от реалния сектор,
нито от създаването на работни места,
нито от инвестициите в индустриално
производство

2000

▶ аптеки ще бъдат затворени, ако не свържат касовите
си апарати с НАП до 3 седмици

Георги Стоев, икономист от “Индъстри Уоч”, пред “Фокус”

Глътка въздух
преди неизвестното
3.31%

Борсите в Европа и
САЩ възстановиха
част от изгубените
позиции в
последните дни

▶повишение се
наблюдава при Nasdaq
Comp.

Европейските акции възстановиха част от загубите си
от последните дни. По-високо се търгуваха и американските книжа в началото
на търговията в очакване
на заседанието на Федералния резерв. Пазарите обаче остават нервни заради
притесненията, свързани с
дълговете на САЩ и някои
страни от еврозоната.

0.32%

▶спад отчете
германският индекс DAX

ЕЦБ остава на пазара

Притесненията на инвеститорите за стабилността
на големите световни икономики и понижаването на
кредитния рейтинг на САЩ
доведоха до масова паника
и разпродажби на пазарите.

▶ръст реализира
американският индекс
Dow Jones в началото на
търговията

Жан-Клод Трише,

▶ Крахът на цените на лалетата. Манията
по лалетата довежда до първото спукване на
спекулативен балон в световната история.
Спекулациите са били основани на търговията
с луковици на лалета, чиято цена е достигнала
невероятни висоти, преди да спадне през 1637 г.

1720 г.

▶ Сривът във Великобритания след спукването на спекулативния балон, предизвикано от
фалита на компанията South Sea и на банката
Low.

1882 г.

▶ Крахът на Union Gеnеrale. Фалитът на католическата френска банка довежда до фалит и
на много борсови посредници. Борсите в Лион и
Париж са разтърсени, а Франция затъва в икономическа криза.

1929 г.

▶ Сривът на Нюйоркската борса, известен
като “черния петък”. Той поставя началото на
световна икономическа криза.

1987 г.

▶ “Черният понеделник” на 19 октомври е
денят на първия борсов срив след Втората
световна война. Индексът Dow Jones се понижава с 22.6% за един ден. Според оценките на
икономисти няма конкретна причина за този
борсов срив, който е изострен от увеличаващата се автоматизация на търговията.

1990 г.

▶ През април японският индекс Nikkei се понижава с близо една трета от стойността си.
Сред причините са слуховете за опасни банкови кредити за сделки с недвижими имоти и
други нередности във финансовия сектор. След
като банките ограничават кредитирането,
много компании имат затруднения и страната изпада в дългогодишна рецесия.

1998 г.

▶ Руският крах. През август рублата поевтинява с 60% за 11 дни (като само на 27 август губи
17.13% от стойността си). Русия изпада в икономическа и парична криза, която отчасти е
свързана с азиатската финансова криза от
1997 г.

2000 г.

▶ Краят на интернет балона. Спекулативния балон около борсовите акции, свързани
с интернет и новите технологии, се спуква.
След рекордите 5048.62 пункта на 10 март
индексът Nasdaq на високотехнологичните
компании се срива с 27% пред първите две седмици на април и с 39.3% за година.

2001 г.

▶ На терористичните удари от 11 септември
в САЩ борсите реагират с паническа разпродажба на активи. За няколко дни германският
индекс DAX се срива с над 2100 пункта. Въздушните превози и туризмът са сред икономическите сектори, които са особено силно засегнати от атентатите.

2002 г.

▶ Фалшифицирането на счетоводните сметки на американския енергиен гигант Enron и
измамата на американската телекомуникационна компания Worldcom разтърсиха световните борси.

2008 г.

▶ В началото на годината опасенията от
рецесия водят до сътресения на пазарите. На
борсите паниката се разпространява, достигайки и Франкфурт. На 21 януари DAX се понижава със 7.16%. Нов срив има през есента същата година заради фалита на Lehman Brothers.
Последиците от ипотечната криза в САЩ се
разпространяват на американските и световните финансови пазари. От януари до октомври основните борсови индекси губят между
30 и 50%.

1.68%

снимка bloomberg

Надеждите сега са насочени към Федералния резерв,
който късно снощи се очакваше да излезе със съобщение. Опасността от фалит
на Италия и Испания, които
са третата и четвъртата по
големина икономики в Европа, накара Европейската
централна банка (ЕЦБ) да
се намеси с покупката на
облигации на двете държави на вторичния пазар, за
да успокои инвеститорите.
Председателят на институцията Жан-Клод Трише
обяви, че банката планира

Това е
най-лошата криза
след Втората световна
война и можеше да
бъде най-лошата
криза след Първата
световна война,
ако лидерите
не бяха взели
важните решения

председател на Европейската централна банка

1637 г.

2.17%

Възстановяване

Водещият щатски индекс
Dow Jones се повиши с 1.2%
в началото на търговията и
достигна 10 939.12 пункта.
Ръст отбеляза и лондонският FTSE 100 след отчетеното понижение от 5.5%.
Масовите разпродажби на
акции в САЩ в понеделник
обаче повлякоха азиатските
борси и индексите в Токио,
Сеул и Хонконг отново се
оцветиха в червено. Все
пак към края на деня те
възстановиха част от позициите си. Японският Nikkei
приключи търговията с понижение от 1.7%, южнокорейският Kospi затвори с
3.64% спад, а хонконгският
Hang Seng изгуби 2.8% от
стойността си.

История на борсовите сривове

да се задържи на пазара.
Той отказа да уточни докога ЕЦБ ще продължи да
прилага спешната мярка,
но обясни, че следващия
понеделник ще бъдат обявени подробности за вида
и обема на облигациите,
които институцията ще изкупува.
Тестове
за издръжливост

Междувременно Германия
призова да се проведат
тестове за издръжливост,
които да определят конку-

▶понижение отбеляза
японският индекс Nikkei
225

рентоспособността на страните от еврозоната. Според
Берлин това ще помогне за
успокояването на пазарите
в дългосрочен план. Министърът на икономиката
Филип Рьослер препоръча
всичките 17 държави, които използват еврото, да
включат в конституциите си лимит за държавния
дълг. Според него тези
страни, които не издържат
тестовете за устойчивост,
трябва да понесат санкции
от Европейския съвет за
стабилност. 

▶ Източник: БТА
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Прозрачността за даренията на
"Волята" на МВР
да спре даренията
остава нефиксирана
във времето, а
междувременно
изплуваха още 3.6
млн. лв. материални
дарения. Кои са
щедрите фирми и
хора, ще стане ясно
едва наесен
Ани Коджаиванова

ani.kodzhaivanova@pari.bg

Ръководството на МВР
се оплита все повече в
опитите си да обясни
ситуацията около даренията, а в по-генерален
план картината в министерството става все попритеснителна - в последните месеци то скача
от скандал в скандал,
а проблемите, за които
отдавна всички подозираме, сега изскачат един
след друг - некомпетентни разследвания, съмнения за чадъри над фирми
и хора, недостиг на материална обезпеченост
на редовите полицаи въпреки големия бюджет и
т. н., и т. н.
Последният щрих около актуалната тема са
3.6 млн. лв. материални
дарения, които МВР е
получило за периода от
януари до юни 2011 г. Тази сума е извън другите
247 хил. лв. дарения кеш
и останалите 15.27 млн.
лв., дошли от Европейския съюз по различни
програми и проекти.
Информацията дойде
от зам.-министъра на
вътрешните работи Димитър Георгиев, който
свика специална пресконференция, за да поясни на журналистите "цифрите, които се въртят в
пространството и с които
се спекулира предизборно, за да се атакува една
работеща структура като
МВР".
Нищо незаконно

Информацията за материалните дарения - компютри, бензин, канцеларски материали и др.
- беше предоставена от

Даренията на МВР в цифри и проценти

3.623 247

▶ млн. лв. е получило МВР
за шестмесечието като
материални дарения от
български граждани, фирми,
общински и държавни
структури

▶ хил. лв. е получило МВР като
парични дарения от граждани,
фирми, общини и др. от България
за първото полугодие на 2011 г.

15.27

▶ млн. лв. е получило МВР за
полугодието от ЕС по програми
и проекти, по които работи, а
до края на годината сумата ще
нарасне до 27.9 млн. лв.

заместника на Цветан
Цветанов, за да обрисува усилията на МВР за
"поетапното ограничаване" на даренията. През
първото тримесечие те
са били на стойност 2.38
млн. лв., а през второто - 1.24 млн. лв., или
с около 40% по-малко.
Досега размерът им не
беше публично известен
и не присъстваше в справочната информация на
сайта на министерството. Георгиев обаче отрече тази информация да е
била укривана - просто
се намирала на друго
място във финансовите
отчети на МВР, при материалните активи.
"Имаме воля да спрем
даренията от физически
и юридически лица", каза Георгиев, но не можа
да уточни кога точно ще
се случи това. По думите
му е нужен "много обстоен анализ, за да се запълнят липсите с обещаните
допълнителни държавни
средства". Така и не стана ясно обаче защо МВР
със своя близо 1 млрд.
лв. бюджет си позволява
да има структури, които
разчитат едва ли не изцяло на дарения.
Предизборни
мистерии

"Ние сме може би найпрозрачната структура
в страната, никога не
отказваме информация",
категоричен беше Димитър Георгиев. Въпреки
това той заяви, че списъкът с дарителите на МВР,
който Цветан Цветанов
обеща преди повече от
два месеца, ще бъде публикуван едва след средата на октомври, но не
уточни дали преди или
след изборите, които са
през същия месец. Георгиев обясни забавянето
със "сложните" процедури по централизирането на информацията,
дигитализирането й и
качването на сървър".

▶ По думите на зам.-министъра на МВР Димитър Георгиев (вдясно) парите от ЕС са осчетоводени като дарения

Заместник-министърът
не успя да обясни как в.
"Сега" е получил същата информация за тримесечието по Закона за
достъп до обществена
информация в рамките
на законовия срок от две
седмици, но за да я качат
на сайта, ще отнеме около 6 месеца.
Прозрачно

затъмнение

Стана ясно и че очакваният наесен списък може
и да не бъде пълен, защото по закон дарителите
имали право да поискат
да останат анонимни и
имената им да не бъдат
разкривани. В същото
време Георгиев подчерта, че на всички дарители се правят обстойни

проверки и е невъзможно
сред тях да има разследвани или компрометирани компании и лица,
макар че точно такива
факти станаха ясни след
разследването на в. "Сега".
За да демонстрира
принципността в МВР,
Георгиев показа и заповед от министър Цве-

танов, която разписва
строги правила за даренията и дарителите.
Тя обаче беше с дата
16 юни 2011 г. На тази
забележка заме стникминистърът отговори,
че и преди това МВР
е работило по същите
строги правила, макар
и без заповедта на Цветанов.
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МВР се отлага за след изборите
65%

12%

▶ от материалните дарения
през 2011 г. са под формата на
компютри и офис оборудване

▶ от материалните
дарения са в гориво

7.4%

▶ от всички дарения
представляват канцеларски
материали

Димитър Георгиев,
зам.- министър на вътрешните работи

Фактът, че тези цифри - за
СРС-тата, за даренията, за
щата на МВР, досега бяха
непознати за обществото,
показва колко по-прозрачно
работи министерството

МВР е най-прозрачната
структура. Спекулативното
тълкуване на информацията
в някои медии обаче говори за
предизборни атаки към едно
добре работещо министерство

Списък с дарителите ще има
към средата на октомври.
Изисква се време за събиране
на информация, дигитализиране,
качване на сървър

Има и един деликатен момент.
Някои дарители може да не
искат да бъде публикувано
името им. Те имат това право

и това е подвело медиите и обществото
СНИМКА МАРИНА АНГЕЛОВА

Възелът около МВР започва да се заплита все
повече, а нередностите
започнаха да се осветляват една след друга. И
може би е време вместо

скалъпени обяснения да
се повдигне въпросът за
истинските реформи в
системата и реалното решаване на проблемите.
Може би. Поне наесен.

Има заповед на министър
Цветан Цветанов от 16 юни
2011г., която точно определя
изискванията за дарения. Но
и преди това ние си имахме
много ясни правила

Владимира Янева
се отказа от делото
"Софийски имоти"
Шефката на
Софийския градски
съд е съобщила
решението си на
закрито заседание
по делото в първия
си работен ден след
болнични
Председателят на Софийския градски съд (СГС)
Владимира Янева, която нашумя с близките си
отношения с вътрешния
министър Цветан Цветанов и с изненадващото
повишение, без да има
убедителната квалификация за това, си е направила отвод по делото
"Софийски имоти", съобщи на уебстраницата си
съдът. Янева е оповестила
решението си на страните
по делото на закрито заседание още на 21 юли. Това
е бил и първият работен
ден на съдия Янева след
изтичането на отпуската
й по болест.
Сега делото ще се докладва на зам.-председателя на СГС и шеф на административното отделение
Николай Димов, преди то
да бъде разпределено на
нов съдия докладчик. Ще
има и нови срокове за насрочване и разглеждане.

Тогава медии разкриха,
че съдийката е била в
търговски отношения с
подсъдимите за злоупотреби пред нея шефове на
фирмата, а преди делото
тя като пълномощник на
баща си е закупила имоти
от общинското дружество.
Освен това проверка показа, че Янева също така
е и забавила делото срещу
"Софийски имоти", без да
има мотиви за това.
Протакане докрай

Въпреки разкритията
дълго време Янева беше категорична, че не се
чувства в конфликт и не
възнамерява да си направи отвод. Казусът след
известно колебание все
пак беше проверяван от
подкомисията за конфликт
на интереси на Висшия
съдебен съвет (ВСС) заради големия обществен
натиск. Изслушването на
съдията от ВСС обаче се
забави около месец, тъй
като тя излезе в отпуск
по болест. Впоследствие
изслушването се състоя
тайно, а крайният резултат е, че случаят беше
прехвърлен към друга, все
още нефункционираща
структура.

Топла връзка

Оттеглянето на Янева става факт близо месец и половина, след като избухна
скандалът за конфликт на
интереси по това дело.

Колко ви струва да сте информирани
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9.4 млн. лв. евросубсидии
за хартия, коли, бюра...

Агенцията за малките и средните предприятия е организирала 12 обществени
поръчки като бенефициент по програма „Конкурентоспособност”
Хартия, тонери, канцеларски материали, 14 автомобила и 2 буса, бюра,
стелажи, сайт, различни
проучвания и т.н. Това са
някои от нещата, с които се
е сдобила Изпълнителната
агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия (ИАНМСП), след
като е провела 12 обществени поръчки за 9.4 млн. лв.,
финансирани със средства
от еврофондовете.
Агенцията е бенефициент
по Оперативна програма
“Конкурентоспособност” по
две направления - за развитие
на собствения си капацитет
за управление на програмата,
по която е междинно звено,
и за насърчаване на интернационализацията на българските фирми. Във връзка
с тях е планирано да бъдат
обявени 21 обществени поръчки на стойност 33.3 млн.
лв. От тях 12 вече са приключени, 3 ще бъдат обявени
съвсем скоро, а стартът на
6 е обвързан с измененията
на Закона за обществените
поръчки, показва справка на
ИАНМСП.
36.2 хил. лв. за
канцеларски
материали

Към момента агенцията е
сключила общо 66 договора
за доставка на консумативи за копирна техника и
канцеларски материали на
стойност малко над 50 хил.
лв. Договорите са подписани с три фирми - “Ронос” ООД, “Роел-98” ООД
и кооперация “Панда”, и
по тях реално са изплатени
общо 36.2 млн. лв. По цялата обществена поръчка
ИАНМСП има възможност
да усвои близо 484 хил. лв.

за консумативи за копирна
техника и канцеларски материали.
“Тези средства са дори
недостатъчни, за да се обезпечи необходимото”, коментира Марияна Велкова,
изпълнителен директор на
ИАНМСП. По думите й
изпълнението на европроектите на самата агенция
е свързано с изразходването на големи количества
канцеларски материали. Тя
коментира, че ведомството
така или иначе има правото
да усвои тези пари и е подобре да го направи, а не те
да останат неизползвани.
От агенцията отбелязват
и че материалната й база
никак не е добра. За целта
е организирана поръчка за
близо 215.6 хил. лв. за доставка на компютри и офис
техника. Изпълнителят ще
бъде обявен в началото на
следващия месец. За близо 68 хил. лв. ИАНМСП
вече е поръчала офис обзавеждане, като договорът
за доставката е сключен с
дружеството “Седия”.
Нови автомобили и
сайт

От агенцията са сключили
и договор с “Булвария Холдинг” ЕАД на стойност от
около 367 хил. лв. за доставка на 14 леки автомобила, 1 минибус и 1 микробус.
От ИАНМСП уточняват,
че превозните средства са
необходими, за да може
експертите на агенцията да
посещават бенефициентите
дори и извън София във
връзка с информационни
дни или обучения.
До края на следващата
седмица трябва да се види
ефектът от друга обществе-

Изпълнението на
европроектите на
агенцията е свързано с
изразходването на големи
количества канцеларски
материали. Парите, с
които разполагаме, са
дори недостатъчни, за да
обезпечим необходимото
Марияна Велкова,

изпълнителен директор на ИАНМСП

снимка марина ангелова

на поръчка на агенцията - за
разработване на национален
експортен интернет портал
и поддържане на база данни
на българските предприятия с експортен потенциал.
Сайтът бе разработен от
дружеството “Лирекс БГ” за
сумата от близо 79 хил. лв.
Новите поръчки

Една от новите поръчки
на ведомството ще бъде
свързана именно с новите
й автомобили. Тя е за извънгаранционен ремонт и
поддръжка, а индикативната й стойност е 37 500
лв. Според програмата на
ИАНМПС тя трябва да бъ-

де обявена на 31 август.
Пак на същия ден ще бъде
обявена и поръчка за осигуряване на писмен превод
във връзка с изпълнението
на функциите на агенцията.
През септември ще бъде
даден старт на нова процедура във връзка с провеждането на одит по проекта
на агенцията за укрепване
на международните пазарни позиции на българската
икономика. На 1 януари
2012 г. предстои да се обяви
поръчка и за информационно-консултантски услуги за
подпомагане на експертния
потенциал на ИАНМСП.
Дарина Черкезова

▶ Необявените поръчки
Поръчка

Стойност (в лв., без ДДС)

Информационно-консултантски услуги за подпомагане на експертния потенциал на ИАНМСП
Извършване на одит по проекта на агенцията за укрепване на международните
пазарни позиции на българската икономика
Осигуряване на писмен превод за изпълнение на функциите на ИАНМСП
Извънгаранционен ремонт и поддръжка на автомобилите, доставени по друг проект на агенцията

1416666

Очаквана дата
на обявяване на поръчката
1 януари 2012 г.

116000
12700
37500

19 септември 2011 г.
31 август 2011 г.
31 август 2011 г.

Stand by
Забавените
поръчки
▶ Изпълнителната агенция
за насърчаване на малките
и средните предприятия
(ИАНМСП) все още не е провела няколко планирани
поръчки заради промените в Закона за обществените поръчки. Сред тях
са например рекламните
материали и кампании за
организираните от агенцията прояви за бизнеса
в чужбина. Агенцията все
още не е избрала и доставчик на самолетни билети и
хотелски резервации.
▶ Поръчката е за близо
3.3 млн. лв. Към момента
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма (МИЕТ) все още
не е извършило предварителния контрол на документите, макар че те са

внесени още през декември
2010 г.
▶ От агенцията обясняват, че причината за близо
7-месечното забавяне е
нуждата от изясняване
дали тази поръчка попада
в обхвата на централизираната поръчка на Министерството на финансите.
Компетентните органи са
обявили, че това не е така
и агенцията може да организира самостоятелна,
която да се финансира от
еврофондовете. До приключването й и избора на
изпълнител ведомството
е ползвало услугите на компанията, която доставя
билети на МИЕТ - “Хорнит”
ООД. По този начин е организирано участието на
проведените досега 2 бизнес мисии от общо 60. Те са
били проведени в Германия
и Испания, като в тях са
участвали около 22 компании.

Вносът, износът и заетостта растат, а средната заплата се свива
Въпреки ръстовете
търговското
салдо остава
отрицателно
Данните за вноса и износа
на България се увеличават,
но търговското салдо остава отрицателно. В същото
време заетостта нараства,
но с всеки изминал месец
средната заплата в страната
се е свивала. Това показват
предварителните данни на

няколко от проучванията
на Националния статистически институт (НСИ) към
края на май и юни.
Средната заплата
е 690 лв.

Общо 2.2 млн. са наетите
лица по трудово и служебно правоотношение към
края на юни 2011 г., което
е с 2.3% повече на годишна
база, отчита НСИ. Спрямо
края на първото тримесечие най-голямо увеличение

се наблюдава в сферата на
хотелиерството и ресторантьорството - с 41.7%.
Най-значителен спад на
наетите има в областта на
образованието - с 2.1%.
Националната статистика
обяви още, че през последното тримесечие средната
месечна работна заплата е
намаляла. Ако за април тя
е била 710 лв., а през май 698 лв., през юни размерът
й се свива до 690 лв.
Средната месечна запла-

тата за второто тримесечие
възлиза на 699 и все пак в
сравнение с предходното размерът й е с 4.2% по-висок.
Отрицателно
търговско салдо

Според статистиката търговското салдо на България
с ЕС за първите пет месеца
е отрицателно. Страната ни
е изнесла стоки за 9.6 млрд.
лв., а е внесла 10.1 млрд. лв.
(по цени CIF).
За първите пет месеца от

годината износът на България за ЕС се е увеличил с
48.7% и вече възлиза на 9.6
млрд. лв. За същия период
вносът е нараснал с 24.3%
до 10.1 млрд. лв.
Само за май износът е нараснал с 38.5% на месечна
база до 2 млрд. лв., а вносът
се е увеличил с 22.1% до 2.3
млрд. лв. по цени CIF.
До ЕС и отвъд

През първата половина на
годината търговското салдо

е било отрицателно и с държавите извън съюза. Износът се е увеличил с 35.5% в
сравнение със същия период
на 2010 г. и вече надвишава
7.2 млрд. лв. Вносът е нараснал с 27.8% до 9 млрд.
лв. (по цени CIF).
Само за юни вносът от
трети страни се увеличава
с 27.6% на месечна база
до 1.7 млрд. лв. Месечните
данни за износа пък показват спад от 2.1% до 1.1
млрд. лв. 
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„Биочек” е на път да се раздели
със сградата си в София
Общата начална цена
на 5-етажната сграда е
1 480 280 лв.
Сградата на медицински
център „Биочек” в центъра
на София се продава на публични търгове за обща сума
от 1 480 280 лв., научи в. „Пари”. На четири отделни търга
се предлагат сутеренният и
партерният етаж, първият,
вторият и третият етаж от
сградата на ул. „Екзарх Йосиф” 31. Това са повторни
търгове, като цените за тях са
с 20% по-ниски в сравнение
с първоначалните търгове,
при които не се е стигнало до
продажба. Повторните продажби трябва да се проведат
в петък - 12 август, от 9.30
ч в сградата на Софийския
районен съд.
Най-скъпи са сутеренният
и партерният етаж от сградата, където са медицинските кабинети и лаборатории.
Всеки от етажите има по 346
кв. м площ. Началната цена
за тях е 710 760 лв. Цената,
от която ще започне наддаването за първия етаж, е 244
040 лв. Той е с площ от 232
кв. м. Вторият етаж има само
един апартамент с площ от
232 кв. м и начална цена от
265 704 лв. Третият етаж също е само с един апартамент
със същата големина. Неговата цена е 259 776 лв.
Как се е стигнало до
търговете

Търговете са обявени заради спор между собственика
на сградата „Медигруп Биочек” ЕАД и фирма „Блян”,
която е била доставчик на
медицинския център, твърдят от управата на медицинското дружество. По думите
на Стефанос Михмидис член на борда на „Медигруп
Биочек”, дългът е за скромните 40 000 лв. Той обаче
не обясни защо за такъв
малък по размер дълг се
продава цялата сграда, чиято пазарна цена е над 2
млн. лв. „С фирмата имаме

1999

дълъг съдебен спор още
от 2003 г., който стигна до
Върховния касационен съд.
Очаквам всеки момент той
да се произнесе. Възможно
е търговете да бъдат отменени”, поясни с надежда
Стефанос Михмидис.

▶ година е създаден
медицинският
център „Биочек“ в
София

От двете страни

Търговете са обявени от
частния съдебен изпълнител Иван Чолаков, който
запорира сметки на Столичната община във връзка
с отчуждаване на терен за
изграждането на пробива
„Данаил Николаев”. В отговор на негово запитване до
столичното кметство дали
„Медигруп Биочек” ЕАД
има задължения, в края на
юни от дирекция „Местни данъци и такси”, отдел
„Оборище”, е изпратено
писмо. В него е записано, че дружеството дължи
335 138 лв. за такса смет
за периода 2007-2010 г. и
четвърт такса за 2011 г. с
лихвите. За данък сгради
задължението е 36 108 лв.
за 2009 и 2010 г. По закон
при публични търгове се проверява дали длъжникът дължи пари на НАП, общината и
т.н. С приходите по възможност се погасяват и те.
„Тези суми вече са платени на Столичната община”,
заяви Стефанос Михмидис. От местната данъчна
служба обаче твърдят, че
не знаят такава сума да е
постъпила при тях, а тя едва
ли би останала незабелязана в сметките. По думите
на Михмидис ипотеката
на сградата в Алфа банк
също била изплатена. В
обявата на частния съдебен
изпълнител е записано, че
освен ипотеката има още
8 възбрани. По думите на
Михмидис те били отпаднали. Той се надява търгове
да няма, а ръководеното от
него дружество да продължи работата си в страната.
11 години в България

Медицинският център „Би-

1.4

▶млн. USD е
инвестицията в
медицинския център

710 760

▶лв. е началната цена за
партерния и сутеренния
етаж

335 138

▶Търговете за сградата ще бъдат на 12.08 сутринта

очек” е създаден през 1999
г. Инвестицията възлиза на
1 410 000 USD, е записано в сайта на Българската агенция за инвестиции.

„Медигруп Биочек” ЕАД
е собственост на гръцкото
дружество „Ерго хоспитал”.
Според публикацията в сайта
на агенцията за инвестиции

Мнение
Преди обявяване на
публична продан
проверяваме дали
длъжникът има задължения
Търговете са обявени
към НАП, общината и т.н.
заради спор между
Името ми нашумя със запорите нас и доставчик, който
е представил доказана сметки на Столичната
телства, че му дължим
община, но в други случаи аз
пари. Това е фирма
„Блян”, на която дълсъбирам и дългове на нейни
жим 40 000 лв.
длъжници

Снимка Марина Ангелова

в дружеството работят над
60 висококвалифицирани
медицински специалисти.
Стефанос Михмидис обаче
твърди, че има едва около 20

▶лв. са задълженията
за такса смет, за
които от „Биочек”
твърдят,
че са платени

служители, но че е доволен
от бизнеса в страната ни.
Предвид кризата обаче разрастване не се предвижда.
Красимира Янева

Вече нямаме възбрани върху имота

Иван Чолаков,

частен съдебен изпълнител

АБОНИРАЙ СЕ СЕГА ЗА � МЕСЕЦ ЗА
тел. ��/�������

sales@pari.bg

Имаме дълъг съдебен спор още от
2003 г., който стигна
до Върховния каса-

ЛЕСНО И БЪРЗО

www.pari.bg

Стефанос Михмидис,
член на СД на „Биочек”

ционен съд и всеки
момент очакваме
решение от магистратите. Надявам се да
го спечелим и да прекратим публичните
продажби на имота на
ул. „Екзарх Йосиф”
31 в София.

�� лв.

Задълженията за
данък сгради и такса
смет вече са платени
на Столичната община.
Платили сме и ипотеката в Алфа банк. Нямаме 8 възбрани върху
имотите вече.
Доволни сме от бизнеса си в България и ще
продължим да работим
тук.
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Как да си изтегля филм лег
Услуги като “видео по заявка”
може да донесат огромни
печалби както за автори, така
и за разпространители. У нас
обаче те са все още в зародиша
на развитието си
Пиратството ограбва. Разбира се, в случая става въпрос
за нарушаване на интелектуални права, а не за морски
набези. Навсякъде по света
звукозаписни компании,
филмови студиа и компании
за видеоигри отчитат огромни загуби и пропуснати
ползи, дължащи се на свободното, макар и незаконно
разменяне на файлове през
световната мрежа. Има ли
обаче легална алтернатива
на небезизвестните торент
сайтове, през които преминава по-голямата част от
нелегалното съдържание в
интернет? Оказва се, че има,
но поне у нас тя все още е
далеч от оптималното си
състояние.
Началото

Същинското раздвижване
на този сектор започва през
2006 г., когато за пръв път
се заговаря, че гледането
на филми по интернет ще
бъде легализирано. Причината за това е появата на
фирма, държаща правата
за филмите на повечето известни холивудски студиа
(Sony Pictures, Walt Disney,
Warner Bros, 20-th Century
Fox и др.). Компанията се
казва “Амотера”, но е обвита в мистерия. Тя е притежавана от дружеството
“Амотера Лимитид” - офшорна фирма, регистрирана
на Сейшелските острови.
Веднага след създаването
си компанията е много активна по посока защита на
държаните от нея права. По
сигнал на тогавашния й директор Андриан Ценов започва полицейско разследване на най-големия торент
сайт у нас - zamunda.net. За
изминалите пет години обаче компанията изчезва все
повече от полезрението на
публиката. Нейният фирмен
сайт, както и платформата й
за предоставяне на филми
по заявка vodbg.com вече
не работят. Справка в Търговския регистър показва,
че компанията още съществува, но ръководството й е

сменено и Андриан Ценов
вече не заема поста управител.
Технологията

От техническа гледна точка
новостите при предлагането
на телевизия са възможни
благодарение на разпространението на IPTV технологията. При нея видеосигналът
се разпространява през мрежата на интернет доставчик и изисква наличието
на цифров декодер, за да
достигне до телевизора. Тя
изисква полагането на специализирана инфраструктура, но предлага практически
несравнима комбинация от
качество и контрол над съдържанието. Предлагането
на телевизия се превръща в
неизменна част от стратегията на всеки голям телеком,
тъй като операторите забелязват спада на приходите
от традиционните си услуги
и са принудени да прибегнат
до предлагането на пакети
с различни предложения,
едно от които е телевизията.
Една част от възможностите, които предлага интернет
телевизията, е и услугата
video on Demand, или “видео при поискване”. При
нея потребителите могат да
изберат филм от виртуална
видеотека, който да гледат
на момента, заобикаляйки
програмните схеми на телевизионните канали.
Бизнес модел

Въпреки дългия период от
първоначалното си навлизане в България услугата все
още не е особено популярна
у нас. В публичния регистър
на Съвета за електронни медии са записани дванадесет
дружества, които предлагат
нелинейни медийни услуги
- услуги по заявка. Един от
операторите, които предлагат тази все още сравнително непозната схема у нас, са
“МобилТел”. Те се сдобиха
с възможности да предоставят подобни услуги, след
като придобиха интернет
провайдерите “Мегалан

Нетуърк” и “Спектър Нет”.
Филмите по заявка са достъпни за всички абонати
на цифровата телевизия на
телекома, като за да могат
да ги гледат, потребителите
трябва да имат цифрова
телевизия, предоставена от
М-Тел. При използвания от
мобилния оператор с наймного клиенти у нас бизнес
модел зрителите могат да
гледат дадено заглавие в
рамките на 24 часа колкото
пъти поискат, да го спират, рестартират, превъртат
назад или напред. Цената
се начислява на месечната сметка за телевизия и
се заплаща със следващата
абонаментна такса, без нужда от обаждания или изпращане на SMS. В момента
каталогът на предлаганата
от М-Тел услуга се състои
от 60 заглавия, като от компанията имат намерение
да го обогатяват с около
600 филма на година. “С
филмите се сдобиваме от
праводържателите - били
те локални или интернационални, както и посредством
местни агрегатори”, казват
от М-Тел. Те не споменават
дали имат взаимоотношения с “Амотера”. Другите
големи оператори на нашия
пазар засега нямат точно
такава услуга, но от blizoo
доскоро предлагаха Payper-view каталог с филми.
От компанията обаче казват,
че video on demand услугите
ще бъдат сред приоритетите
им през следващите две
години.
Промяна на подхода

Очевидно е, че подобни услуги са крайно перспективни и предлагат огромни възможности за печалби както
на авторите на съдържание,
така и на телекомуникационните компании, които го
предоставят. Засега обаче
липсва напълно изчистена
система, през която да се
извърши легализирането
на този бизнес. Огромното
мнозинство от зрителите
биха плащали за съдържание, стига услугата да е
със същото или по-добро
качество и безпроблемност
на използване, както пиратските алтернативи. За
съжаление голяма част от
издателите на Запад все още
не са възприели маркетинговите модели на XXI век и
се опитват да правят бизнес
по стария начин. Докато
те не променят начина си
на работа, пиратството ще
остане неизкоренимо.
Пламен Димитров

Дебат
Законно
или не?
▶ Защитниците на
интелектуалните
права често казват,
че торент сайтовете са незаконни. Това
обаче е само наполовина вярно.
▶ Действително
огромната част от
съдържанието в тези
сайтове е с нарушени права, но самата
BitTorrent технология е
напълно законна, тъй
като инструментите
на дадено престъпление не може да бъдат
държани отговорни за
самото престъпление.
▶ Технологията просто предоставя връзка
между различни участници в една мрежа,
а сайтовете помагат
на потребителите си
да намират файлове,
които сами по себе си
не съдържат лицензирани материали.
▶ Разбира се, съществува огромна сива
зона относно отговорността на притежателите на торент
сайтове, за които се
знае, че съдържат предимно нелегални файлове.
▶ Съдебните битки по
този повод продължават навсякъде по
света, включително в
България.

Мнение

Услугата ще привлича
все по-голям интерес
в бъдеще
Филмите по заявка
са достъпни за всички абонати на цифрова
телевизия. За да можеш
да ги гледаш, трябва
просто да имаш цифрова
телевизия, предоставена
от “МобилТел”, “Мегалан Нетуърк” и “Спектър
Нет”. Абсолютно всичко
се извършва лесно и
удобно само с едно натискане на дистанционното. В момента каталогът ни е от 60 заглавия,
като всяка седмица се добавят нови заглавия. Също така на месечна база
се предлагат различни
промоции на потребителите - безплатни филми
или филми на по-ниски
цени. Каталогът от филми е разнообразен както
жанрово, така и като
държави - освен холивудски продукции клиентите
могат да избират и от
нови български филми и
европейско кино.
Смятаме да продължаваме да инвестираме
във Video on Demand.
Сега започваме да развиваме услугата, която
сама по себе си е нова за
българския пазар. След
изчезването на видео-

“МобилТел”

След
изчезването
на видеотеките
мина доста
време, преди
някой да поеме
инициатива
по създаването
на дигитална
видеотека
теките с видеокасети и
DVD мина доста време,
преди някой да поеме
инициатива по създаването на дигитална видеотека за легално предлагане на филми и сериали
под наем. Но това, че
услугата е сравнително
нова за България, не
значи, че я възприемаме
като “странична екстра”,
дори напротив. Това е
услуга, която в бъдеще
ще привлича интерес
и ще се предлага все
по-усилено на пазара не
само като част от IPTV
услугите на различните
оператори.
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Производители на яйца и пилета
глобени за съгласуване на цените
Решението на
КЗК от 2008 г.
беше окончателно
потвърдено
от Върховния
административен съд
Общо 293 хил. лв. ще трябва да платят 24 предприятия за производство на
яйца и пилешко месо за
съгласуване на цените. Решението на Комисията за
защита на конкуренцията
(КЗК) от юли 2008 г. беше
потвърдено от петчленен
състав на Върховния административен съд (ВАС) и е
окончателно.
Общ план

Снимка shutterstock

Мнение

Видеото по поръчка
ще бъде важна част
от портфолиото ни
Преди сме предлагали
сходна услуга, PPV, при
която клиентът може да избира определен брой филми
от библиотека - около 900
най-нови филма, предоставени от специализиран
доставчик на съдържание.
Планираме да възобновим
предоставянето на PPV
услугата или да стартираме
IP VOD през 2012 г. в зависимост от предпочитанията
на клиентите ни. IP VOD
предоставя допълнителни
възможности, например
старт/стоп/пауза по желание
на клиента, както и интерактивна информация за всеки
филм. PPV услугата може
да се предостави веднага на
всички клиенти на blizoo,
докато IP VOD услугата
изисква специализиран IP
приемник за цифрова телевизия. blizoo е безспорен
лидер на този пазар - повече
от 100 хил. наши клиенти в
момента са оборудвани с IP
телевизионни приемници,
което ни дава възможност да
предоставим нови и качествени услуги на значителен
брой клиенти веднага.
VOD е широко разпространена услуга в другите
европейски държави с проникване между 15 и 40% от

Глобата беше наложена
от антитръстовия орган за
нарушения на Закона за
защита на конкуренцията,
касаещи пряко или косвено
определяне на цени или
други търговски условия. В
резултат на проверката, която КЗК образува по самосезиране, беше установено,
че в периода 2002-2007 г.
Съюзът на птицевъдите в
България е организирал
срещи между членовете
си, за да координира и съгласува ценовото им поведение. Производителите
на яйца са имали общ план
за контролиране на пазара както по отношение на
прилаганите цени, така и
на обема на производство.
Повишаването на цената на
яйцата през лятото на 2007
г. е било толкова драстично,

▶Заради практиката на съгласуване цените на яйцата в България през 2007 г.
са надвишили средноевропейските
Снимка боби тошев

че е надминавало средноевропейските цени, посочиха
от КЗК.
Рязко покачване

Производителите на пилешко месо пък редовно
са обменяли чувствителна
търговска информация, за
да поддържат минимални
ценови равнища. За периода май - септември 2007
г. е отчетено едновременно и рязко покачване на
цените. В процеса са били
ангажирани и средствата
за масова информация, които са разпространявали
индивидуални данни за
цените на най-големите
производители на пилета.

От КЗК обясниха, че на
специална пресконференция за затрудненията на
птицевъдния бранш е било
посочено, че “следващата
седмица” цената на замразено пиле “ще мине 4 лв.
на рампа и ще гони 5 лв. по
магазините”. В същото време икономическият анализ
е показал, че поскъпването
на яйцата и пилешкото месо е изпреварвало ръста на
цената на фуража.
Санкции

Най-големи глоби от по
30 хил. лв. КЗК наложи на
“Камчия” - Шумен, “Яйца
и птици - Зора” - с. Дончево, “Хайпро България”

- Павликени, “Славяна”
- Славяново, и “Пилко”
- Разград. Още пет компании бяха санкционирани с
по 10 хил. лв., две дължат
по 8 хил. лв., а една - 7
хил. лв. Останалите фирми,
включително и Съюзът на
птицевъдите в България,
бяха глобени с 5 хил. лв.
От КЗК напомниха, че
всички физически и юридически лица, на които са
причинени вреди, дори когато нарушението не е било
насочено директно срещу
тях, имат право да подадат
искове за обезщетение по
реда на Гражданския процесуален кодекс.
Иглика Филипова

blizoo

Планираме
да
възобновим
предоставянето
на PPV
услугата или да
стартираме IP
VOD през 2012 г.
клиентите на цифрова телевизия. Ние очакваме по-малка пенетрация в България
и по-бавен темп на растеж
главно заради наличието на
алтернативни източници на
информация. Все пак VOD
ще бъде важна част от портфолиото ни от услуги през
2012/2013 г. Виждането ни
е, че другата масова услуга,
наречена DVR (или цифрово записващо устройство),
има далеч по-висок потенциал в краткосрочен план.
Тази услуга позволява на
клиента да записва програма от произволен канал и да
я възпроизвежда в удобно за
клиента време. blizoo очаква
да предостави водещи DVR
услуги на клиентите си до
края на 2011 г.

9.08.2011
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"Загорка" строи нови
складове за амбалаж и бира
Новото съоръжение за готова продукция ще бъде
сертифицирано по екологичния стандарт BREEAM
"Загорка" АД започна изграждането на нова складова площадка на територията на пивоварната си
в Стара Загора. Проектът
предвижда построяването
на помещения за готова продукция и амбалаж
и ще бъде изпълнен на
два етапа. Целта е да се
увеличи капацитетът за
складиране и да се подобри логистиката на пивоварната, съобщиха от
компанията.
В строеж

Първата част от строителните дейности включва
изграждането на открит
склад за амбалаж, в който ще бъдат инвестирани
близо 1 млн. лв. Съоръжението ще бъде с обща
площ 10 262 кв. м. Проектът беше разработен
в началото на годината,
след което бяха поканени различни фирми да
представят предложения
за реализацията му. След
оценка на офертите за
изпълнител беше избрана "Строител ВД" ООД.
Строителните работи започнаха в началото на
седмицата и трябва да
завършат до края на октомври.
Втори етап

Веднага след това през
ноември в пивоварната
ще започне изграждането
на склад и за готова продукция, който ще бъде
разположен на близо 3000
кв. м. Все още няма точна
оценка на инвестицията,

тъй като предстоят редица
предварителни работи.
Това включва и екологично обследване на терена,
което трябва да се проведе в рамките на следващия месец, уточниха от
"Загорка".
По зелен стандарт

И н т е р е с н ото з а вто рата част на проекта
е, че новата постройка
ще бъде сертифицирана
по BREEAM (Building
Research Establishment
Environmental Assessment
Method). Макар и нов за
страната ни, в света това
е най-широко използваният метод за оценяване
на екологичните показатели на всякакви видове
сгради. От създаването на
метода през 1990 г. досега са сертифицирани 200
хил. сгради, а над 1 млн.
са регистрирани за оценка. Процедурата включва
проследяване на целия
процес на строителство
и оценка на широк кръг
параметри като количеството използвана енергия и вода, влиянието на
интериора върху здравето
на хората, както и замърсяванията, материалите и
отпадъците, свързани със
сградата. Това позволява
да се намерят най-добрите
решения за минимализиране на въздействието
върху околната среда, за
намаляване на текущите
разходи и за подобряване
на работната и жилищната
среда. Новият склад за
готова продукция на "За-
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▶ млн. лв. ще бъдат
инвестирани в открития
склад за амбалаж, който
трябва да бъде завършен
до края на октомври
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▶ хил. сгради в света са
сертифицирани досега по
BREEAM, в процедура на
оценка са над 1 млн.

▶ Разширяването на складовите съоръжения е част от инвестиционната програма на "Загорка" за тази
година

горка" ще бъде първата
сграда, проектирана по
този метод, сред 140-те
пивоварни на Heineken в
света.
Инвестиции

Новите съоръжения са
част от инвестиционната
програма на компанията
за 2011 г., която е в размер

на 14 млн. EUR. Компанията вече инсталира нов
филтър, който се очаква
да влезе в експлоатация
в началото на есента.
Средства се влагат и за
оптимизиране на съществуващото съоръжение за
транспортиране на малц,
както и в лабораторията
на пивоварната.

Подобно на другите компании в сектора през 2010
г. "Загорка" отчете понисък спад на продажбите, отколкото през 2009 г.
Общо за годината компанията пласира 1.535 млн.
хектолитра пиво, което е
със 7.5% по-малко от 2009
г. Спад беше отчетен найвече при премийните мар-

ки, докато по-ниският ценови сегмент показа ръст.
Приходите от продажби
на дружеството се понижиха с 4.8% и достигнаха
142 млн. лв. Печалбата
преди данъци за 2010 г.
отбеляза минимален спад
до 24.6 млн. лв.
Иглика Филипова

Автомобилният пазар отбеляза 20% ръст
Положителният ръст в продажбите на нови автомобили продължава. Според
данните на Асоциацията на
автомобилните производители и техните оторизирани
представители в България
добрите резултати в продажбите на вносители и
производители у нас се запазват, отбелязвайки 20%
ръст за първите седем месеца на 2011 г. на годишна
база. Продадените бройки
са 12 277, като за същия
период на миналата година
цифрата е била 10 267. Ръст
показват не само новите
коли, но и тежкотоварната
техника и автобусите. При
тях скокът на годишна база
е 64%.
Добрите резултати
снимка емилия костадинова

Лидер по продажби и пазарен дял продължават да
бъдат колите от марката

Volkswagen, от които до
юли тази година са продадени 1449 бройки, което им
отрежда над 11% пазарен
дял. Специалисти в бранша
обясняват положителните
тенденции основно с отминаването на икономическата криза и промоционалните лизингови схеми,
които много от основните
играчи на пазара реализираха тази година. Цифрите
правят силно впечатление,
тъй като на фона на изключително слабата 2010 г. не е
трудно да се реализира тренд в положителна посока.
Втори след Volkswagen по
продажби и пазарен дял се
нареждат Ford с 9.12% дял
и 1120 продадени коли. На
трето място е Toyota, които
имат 8.41% от бранша и
1033 реализирани продажби за първите седем месеца
на годината.

Прогноза

Тенденцията за положителен ръст на пазара на автомобили у нас започна през
ноември миналата година.
Тогава приключи продължилата две години серия на
понижения в продажбите.
Очаква се възстановяването на пазара да се задържи до края на годината и
прогнозираните ръстове да
се движат в порядъка на
15-20%..
Ивана Петрова

1449

▶ коли са продадени
от пазарния лидер
Volkswagen за първите
седем месеца на годината, което отрежда на
марката 11% от пазара
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Гърция увеличава ДДС за
храните с 10% от септември
Плановете
предвиждат новата
ставка от 23% да не
засяга водата, хляба,
хлебните изделия и
сладкишите
Ако сте решили да ходите на
почивка в Гърция, направете
го преди 1 септември. След
тази дата правителството
планира да увеличи ДДС за
храните и напитките от 13 на
23%. Увеличението на косвения данък с 10% ще доведе
до оскъпяването на редица
стоки и услуги, включително
ресторантьорските. В списъка на продуктите, които ще
поскъпнат, са и плодовите сокове, кафето, чаят и другите
безалкохолни напитки.
Преди няколко дни световните медии писаха, че ДДС
на бутилираната вода също
ще бъде повишен на 23%.
Засега обаче не се предвижда
промяна в данъка както за
бутилираната вода, така и за
хляба, хлебните изделия и
сладкишите.
Повече приходи
по време на криза

Увеличеният ДДС за храните и напитките е част от

средносрочната програма на
гръцкото правителство за
реформи, икономии и повишаване на приходите в
бюджета. Тя бе договорена
с кредиторите на страната.
Очаква се по-високият ДДС
да донесе приходи от 300
млн. EUR през 2011 и от
около 700 млн. EUR през
2012 г.
Разтревожените
търговци

Търговците твърдят, че поскъпването на храните ще е
съсипващо и ще има катастрофални последици. От 1
септември един обяд за четирима души в таверна в Гърция ще струва около 76.16
EUR. Досега беше около 70
EUR. Според изчисленията
на гръцката преса 2 литра
сок вече ще струват 4 EUR, а
не както досега - 3.70 EUR.
Гръцките медии припомнят, че в страната ще бъдат
изпратени специалисти, които да помагат на правителството по време на кризата.
Сформираната по препоръка на Жозе Мануел Барозу
“ударна група” на Европейската комисия пристига в
Атина в началото на септември. Задачата на групата е да
оказва техническа помощ на
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Гърция и да подпомага изпълнението на програмата на
правителството за ускорено
усвояване на европейските
фондове. На всеки три месеца “ударната група” ще изготвя доклад за постигнатото
от правителството в Атина
по изпълнение на неговите
бюджетни цели и реализацията на реформите. Въз основа
на тези постижения Гърция
ще получава заеми от еврозоната и Международния
валутен фонд. Предвижда се
на страната да бъде отпуснат
нов заем от 158 млрд. EUR за
преодоляване на дълговата
криза. Миналата година страната получи един заем от 110
млрд. EUR от Европейския
съюз и Международния валутен фонд.
ДДС правила

ДДС за повечето продукти
и услуги в Гърция беше повишен от 21 на 23% през
миналата година. За храните,
продуктите от първа необходимост и лекарствата той
остана 13%. По-нисък е ДДС
и на книгите, хотелиерските
услуги и вестниците - 6.5%.
Засега не се очаква промяна
в ставката за лекарствата,
книгите и вестниците.
Елена Петкова

▶Според търговците вдигането на ДДС на храните в Гърция ще бъде
катастрофално
Снимка емилия костадинова

300

700

158

▶млн. EUR приходи
очаква гръцкото
правителство след
увеличението на ДДС на
храните тази година

▶млн. EUR приходи
очаква гръцкото
правителство след
увеличението на ДДС на
храните през 2012 г.

▶млрд. EUR вероятно
ще е стойността на
новия заем, който ЕС и
МВФ ще отпуснат на
Гърция

Безредиците във Великобритания взеха първата си жертва
Карта на бунтовете
във Великобритания

Ливърпул
Нотингам
Бирмингам

Лондон

Бристол

Размириците вече се
разпространиха в пет
града на страната
Британският парламент бе
свикан вчера, за да вземе
спешно решение за действията срещу безредиците
в страната. По последни
данни размириците са обхванали пет града във Великобритания. След Лондон и Бирмингам вчера
имаше хулигански прояви
и по улиците на Ливърпул,
Нотингам и Бристол. Маскирани младежи ограбваха
магазини и коли, опожаряваха сгради в центровете на

петте града.
Размириците взеха и първата жертва. Скотланд ярд
съобщи, че 26-годишен мъж
е бил намерен прострелян в
кола в южното предградие
на Лондон - Кройдън. Той
е починал от раните си в
болница.
Спешно връщане
от почивка

Британският премиер Дейвид Камерън прекрати почивката си в Тоскана и се
завърна спешно във Великобритания. Вчера бе свикан и комитетът за бързо
реагиране “Кобра”.
“Ние правим всичко необ-

Снимка bloomberg

ходимо, за да възстановим
реда по британските улици
и да ги направим безопасни за мирните граждани”,
каза Камерън от “Даунинг
стрийт”, цитиран от BBC.
Той осъди остро ограбването, опожаряването и разрушаването на обществени
сгради и колите на гражданите от размирниците.
Британският премиер се
обърна към бунтовниците
с думите: “Вие ще усетите
пълната сила на закона.
Ако сте достатъчно възрастни, за да извършвате
тези престъпления, значи
сте достатъчно зрели и да
понесете наказанието си.”

Безсилието
на полицията

Повече от 16 хиляди полицаи бяха изпратени да потушат хулиганските прояви
само в Лондон. Те обаче
се оказаха недостатъчни,
защото не можаха да овладеят напълно положението.
Жителите настояха правителството да прати армията на помощ на полицията.
Британският министър на
вътрешните работи Тереза
Мей обаче отхвърли исканията в големите градове
да бъдат пратени армейски
части или да се използват
водни оръдия за потушаване
на избухналите размирици.
Няколко квартала в Лондон
обаче бяха евакуирани. До
вчера в късния следобед бяха
арестувани около 525 души,
а 100 бяха глобени заради
хулиганските прояви.
Какво се случи

Бунтовете избухнаха в Лондон в събота през нощта.
Те бяха предизвикани от
действията на полицията,
която застреля в четвъртък
29-годишния Марк Дъган.
Мъжът, който е баща на четири деца, е бил участник
в мирен протест в Тотнам.
Полицаите се опитали да го
задържат, но той избягал и
при престрелка е бил убит.
Това предизвика скандал в
английската столица. Хиляди
протестанти излязоха на площадите в Лондон, след това
в Бирмингам, като създадоха
хаос и безредици. 

Ако сте достатъчно възрастни,
за да извършвате тези
престъпления, значи сте достатъчно
зрели и да понесете наказанието си
Дейвид Камерън,
министър-председател на Великобритания
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ЧЕШКА КРОНА
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ДАТСКА КРОНА
БРИТАНСКА ЛИРА
��.��
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
��
ХЪРВАТСКА КУНА
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УНГАРСКИ ФОРИНТ
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
източник: БФБ
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
до 15.00 ч. на 2.08.2011 г.
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
12,18
12,12
12,06
12,03
11,88
11,88			
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ
84,82
84,41
84,00
83,59
82,35
82,35			ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
732,59
729,03
725,48
721,92
711,25
711,25			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
148,73
148,02
147,32
146,61
141,65
141,65			
РУСКА РУБЛА
148,10
147,38
146,67
145,96
142,40
142,40			
ШВЕДСКА КРОНА
281,80 280,46
279,12
277,77
268,38
268,38			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
176,49
175,65
174,81
173,97
168,09
168,09			
ТУРСКА ЛИРА
212,99
211,98
210,96
209,95
202,85
202,85			
ЩАТСКИ ДОЛАР
78,78
78,41
78,03
77,66
75,03
75,03			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
149,50 148,79
148,08
147,36
142,38
142,38			
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���

�����

���

�����

���

����
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източник: БФБ
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източник: БФБ

8.08.2011 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

EUR
EUR
EUR 108,70
EUR 116,28
EUR 127,28

108,18
115,72
126,66

107,66
115,17
126,04

��.��

107,13
114,62
125,42

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

104,52
110,74
123,57

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

104,52			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
110,74			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
123,57			
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 16.08.2011 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
4.8084
4.8324		5.0007
4.8084
4.7122			
-2.94%
10.91%
-2.27%
-18.65%
фонд в акции
7.3188
7.3554		7.3188
7.3188
7.1724			
-3.19%
10.82%
8.74%
-8.43%
фонд в акции
10.2565
10.4103		10.6668
0.0000
0.0000			
0.74%
0.11%
1.22%
1.36%
													
фонд в акции
2.2154				 2.2154				
-1.02%
29.11%
-1.85%
-48.75%
Смесен - балансиран
2.5729				 2.5729				
-1.85%
25.79%
-4.45%
-42.60%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.5974				 0.5862				
-4.10%
13.21%
2.15%
-9.47%
фонд в акции
0.5496				до 1 месец		
над 1 месец		
3.12%
13.21%
0.83%
-11.36%
					 0.5468		
0.5345						
фонд в акции
0.4144				 0.4063				
0.64%
9.30%
11.93%
-20.94%
Фонд на паричен пазар 1101.0122				 до 180 дни		 над 180 дни		
2.97%
13.21%
5.15%
4.97%
					 1099.3607		 1067.9818						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.7691		
11.7632		 11.7456
11.7573
11.7573
11.7632
2.54%
0.73%
5.13%
5.89%
Смесен - балансиран 10.7094		
10.6561		 10.5495
10.6028		
0.0000
-1.26%
11.22%
-1.06%
2.28%
фонд в акции
9.7608		
9.7122		 9.5665
9.6151		
0.0000
-3.34%
13.47%
-3.13%
-1.03%
													
Смесен - балансиран
13.9447				 13.8066				
1.89%
7.39%
3.52%
5.87%
фонд в акции
7.9110				 7.8327				
-1.87%
11.48%
1.50%
-3.92%
фонд в акции
3.5391				 3.5041				
-19.14%
12.89%
-26.18%
-18.46%
фонд в акции
7.5387				 7.3191				
-6.22%
11.77%
-4.20%
-8.51%
фонд в акции
10.2291				 9.9312				
-9.24%
11.09%
-9.42%
-0.20%
Фонд на паричен пазар 12.6763				 12.6763				
3.32%
0.25%
6.23%
7.73%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран 81.8086				 81.5223		
81.8086		
-1.07%
0.81%
1.49%
-3.86%
фонд в акции
47.1123				 46.8767		
47.1123		
-3.48%
1.57%
0.54%
-11.21%
фонд в акции
61.4848				 61.1774		
61.4848		
-4.83%
0.92%
-1.32%
-10.00%
													
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
1.36131				 1.35859				
2.75%
0.57%
4.49%
5.55%
Смесен - балансиран
1.09211				 1.08557				
-0.51%
3.97%
2.80%
1.51%
фонд в акции
0.73579				 0.72486				
-4.65%
8.27%
0.64%
-5.65%
Смесен - консервативен 0.77120				 0.76658				
2.13%
3.04%
5.65%
-7.38%
Смесен - консервативен 1.08144				 1.07820				
2.34%
0.32%
3.35%
3.43%
Смесен - балансиран
98.5491				
Смесен - балансиран
100.7160				
фонд в акции
81.1632				
Фонд на паричен пазар 129.6727				
Смесен - консервативен 95.7715				
Смесен - консервативен 111.9086		
111.7968		
фонд в акции
101.8282		
100.8200		

97.5685				
99.7138				
79.9548				
129.6727				
95.3888				
111.4614		
111.7968		
99.8118		
100.5860		

-1.31%
-3.32%
-4.10%
3.98%
0.99%
3.53%
0.31%

6.22%
5.91%
8.68%
0.31%
1.83%
0.26%
N/A

-2.48%
-6.07%
-5.27%
7.22%
2.43%
5.75%
N/A

-0.34%
0.04%
-2.28%
7.12%
-1.25%
5.43%
1.12%

фонд в акции

4.8890 				 4.8598 				
0.50%
7.97%
6.78%***
4.67%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
0.9601
0.9554 		0.9530
0.9482 				
1.36%
14.08%
2.68%***
-2.29%
													
Смесен - консервативен 10.0686				 10.0484				
0.48%
0.50%
0.59%
0.49%
Смесен - балансиран
17.7345 				 17.6107 				
0.55%
7.71%
-0.05%
18.73%
фонд в акции
10.7516				 10.6022 				
-0.70%
9.21%
-2.74%
1.18%
													
фонд в акции
1.0673 				 1.0515 				
-6.21%
9.05%
-11.21%
0.02%
фонд в акции
0.7328 				 0.7220				
-12.82%
12.91%
-4.08%
-6.50%
фонд в акции
0.9529 				 0.9388				
-12.25%
10.17%
-0.13%
-1.69%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
133.4210		
133.2216		 132.9557				
0.99%
3.01%
2.83%
5.56%
Смесен - балансиран 13.8220		
13.8220		 13.6851				
-3.48%
7.97%
-3.05%
1.23%
фонд в акции
0.6640		
0.6575		 0.6510				
-13.71%
15.02%
-9.80%
-7.82%
													
Смесен - балансиран 856.0257				 849.6215				
4.31%
4.02%
8.39%
-4.74%
фонд в акции
749.7068				 744.0980				
1.82%
4.27%
5.86%
-8.55%
													
фонд в облигаци
11.9382				 11.9382				
3.43%
1.01%
6.31%
3.26%
Смесен - балансиран 129.0872				 129.0872				
3.54%
5.97%
10.22%
3.04%
фонд в акции
7.5775				 7.5775				
4.90%
10.91%
16.68%
-4.90%
фонд в акции
10.9247				 10.9247				
4.99%
3.81%
8.54%
3.57%
											
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
0.5047		
0.5022		 0.4997				
-10.76%
10.98%
-0.62%
-16.91%
Смесен - балансиран
0.7288		
0.7263		 0.7238				
-4.38%
5.14%
-1.88%
-8.24%
Смесен - консервативен 1.0279		
1.0264		 1.0249				
1.90%
1.29%
3.67%
0.70%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3266		
1.3246
1.3226				
3.27%
0.12%
5.70%
5.34%
фонд в облигаци
1.3383		
1.3343
1.3303				
2.50%
0.36%
4.70%
5.49%
Смесен - балансиран
0.8355		
0.8322
0.8289				
-4.09%
5.46%
-2.60%
-3.34%
фонд в акции
0.5803		
0.5774
0.5745				
-9.11%
8.94%
-8.03%
-9.67%
Смесен - балансиран
0.7132		
0.7104
0.7076				
-1.11%
7.07%
-2.24%
-9.33%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0801		
1.0790
1.0251				
2.99%
0.20%
5.23%
5.03%
Фонд на паричен пазар 1.2114			
1.2114				
1.70%
0.16%
3.11%
3.68%
Смесен - балансиран
1.0188			
до 90 дни		
над 90 дни		
-2.44%
3.45%
-0.67%
0.15%
				
1.0036		
1.0137						
							
Смесен - балансиран
7.9110			
7.9110				
2.29%
7.60%
9.99%
-4.21%
фонд в акции
6.4530			
6.4530				
-2.09%
8.81%
2.46%
-7.73%
фонд в акции
2.4240			
2.4240				
-19.11%
10.38%
-16.23%
-27.82%
Смесен - консервативен 9.9249			
9.9249				
-5.99%
5.67%
10.65%
-0.28%
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
0.6877
0.6843
0.6826
0.6775
0.6775
0.6809		0.6640
-10.58%
9.31%
-10.35%
-7.19%
фонд в акции
0.3679
0.3661
0.6826
0.3625
0.3625
0.3643		0.3553
-13.15%
11.29%
-13.85%
-21.15%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
108.1563		
106.8276		
106.0304			
-6.84%
13.10%
5.64%
4.95%
								
фонд в облигаци
315.7440				 314.7982				
0.58%
3.55%
-1.59%
6.01%
13.4423				 13.1774				
1.52%
3.17%
0.09%
5.13%
Смесен - балансиран
11.9972				 11.6444				
-0.42%
5.66%
-2.47%
2.93%
фонд в акции
8.5332				 8.2822				
-2.98%
8.85%
-0.82%
-3.00%
Смесен - балансиран 20.8934				 20.8934				
0.18%
5.62%
0.57%
1.15%
													
фонд в акции
6.7579				 6.7241				
-2.26%
8.60%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.1842				 8.1433				
-2.59%
8.64%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.4272				 12.3962				
4.71%
1.72%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1686				 1.1452				
-4.44%
6.61%
-1.45%
3.24%
Смесен - балансиран
1.0986				 1.0876				
0.91%
5.63%
6.05%
3.02%

Валута

Код

За

Евро

EUR

1

1,96

0

Австралийски долар	

AUD

1

1,39802

-0,02647

Бразилски реал	

BRL

10

8,45289

-0,15097

Канадски долар	

CAD

1

1,38290

-0,01123

Швейцарски франк	

CHF

1

1,84617

0,04340

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,13181

-0,00450

Чешка крона	

CZK

100

8,07527

-0,00801

Датска крона	

DKK

10

2,62538

-0,00011

Британска лира	

GBP

1

2,24010

-0,01031

Хонконгски долар	

HKD

10

1,75567

-0,00572

Хърватска куна	

HRK

10

2,62351

0,00052

Унгарски форинт	

HUF

1000

7,11988

-0,01949

Индонезийска рупия	

IDR

10000

1,59634

-0,01187

Израелски шекел

ILS

10

3,84718

-0,03143

Индийска рупия	

INR

100

3,03225

-0,02517

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

Стойност

Разлика

JPY

100

1,77416

0,00881

KRW

1000

1,25699

-0,01123

Литовски литаc	

LTL

10

5,66448

0,00000

Латвийски лат	

LVL

1

2,75780

0,00117

Мексиканско песо	

MXN

10

1,10259

-0,02979

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,52812

-0,00661

Норвежка крона	

NOK

10

2,49803

-0,01977

Новозеландски долар	

NZD

1

1,12865

-0,01237

Филипинско песо	

PHP

100

3,22686

-0,00330

Южнокорейски вон	

Полска злота	

PLN

10

4,77544

-0,05210

Нова румънска лея	

RON

10

4,58846

-0,02109

Руска рубла	

RUB

100

4,61520

-0,18198

Шведска крона	

SEK

10

2,12297

0,00304

Сингапурски долар	

SGD

1

1,12865

-0,00058

Тайландски бат	

THB

100

4,57772

-0,02835

Нова турска лира	

TRY

10

7,77233

-0,10233

Щатски долар	

USD

1

1,37088

-0,00404

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

1,88586

-0,08698

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2428,55000

90,94000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 10.08.2011 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

▶ Валути спрямо евро
ВАЛУТА

Код

Купува

Продава

Hай-висока

Hай-ниска

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

Currency

Code

Buy

Sell

High

Low

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1,43

1,43

1,43

1,42

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,88

0,88

0,88

0,87

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007
04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009
07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

110,16

110,19

110,65

109,1

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1,05

1,05

1,08

1,05

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,83

7,84

7,85

7,75

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

9,21

9,22

9,29

9,18

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,41

1,41

1,42

1,41

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,4

1,4

1,43

1,39

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

274,15

274,54

278,16

273,9

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,16

24,18

24,22

24,07

РУСКА РУБЛА

RUB

42,38

42,39

42,98

41,21

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

4,08

4,09

4,13

4,06

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 9.08.2011 г.

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

Цена при
Нетна стойност
Емисионна
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 10/08/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,077356
€ 1,098903
€ 1,071969
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,792819
€ 0,808675
€ 0,788855
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,724323
€ 0,738809
€ 0,720701
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 5/08/2011 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 10/08/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
€ 0,724323 лв.
€ 0,738809 лв.
€ 0,720701 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 10/08/2011 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

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

15.11.2005
12.09.2005
01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008
22.05.2006
02.05.2007

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 9.08.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0188 лв.

Сентинел - Рапид

1,2114 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

1.0036 лв.

1.0137 лв.

1,2114 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
-2,44 %

- 0,67  %

1,70 %

3,11 %

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 8 август 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 10.08.2011 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
13.4224
11.9796
8.5207
316.3745
N/A
11.9384
8.4914
Ти Би Ай Комфорт
317.9509
13.3098
N/A
8.4496
Ти Би Ай Хармония
317.9509
13.3098
11.8796
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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СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 514 от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т.. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал.1 и
чл. 32, ал. 3 от ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Столичният общински
съвет реши:
1. Отменя т. 2 и т. 3 от решение № 516 от 11.09.2008 г. на Столичния
общински съвет (ДВ, бр. 100 от 2008 г.)
2. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване
на приватизация чрез публичен търг за следните обекти: поземлен
имот с идентификатор 68134, 403,321, гр. София, ул. “Стара планина” № 4,
кв. 512, м. “ГГЦ Зона Г-14”, обособена част от “Спротна София-2000” ЕАД, с
АОС № 893/ 12.08.2008 г. и поземлен имот с идентификатор 68134, 403,320,
гр- София, ул. “Стара планина” № 4, кв. 512, м. “ГГЦ Зона Г-14”, обособена
част от “Спортна София-2000” ЕАД, с АОС № 894/ 12.08.2008 г, с право на
собственост върху съответните поземлени имоти.
3. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обектите, сключване на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори
за кредити, отнасящи се до обектите.
4. Възлага на Главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационните сделки за
обектите.
Настоящото решение е по Протокол № 95/28.07.2011 г. от заседание
на СОС.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

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

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

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл. 14, ал. 2 във връзка с чл. 7, т. 1 от Постановление №
55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от
страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ
от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество
„Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство,
ЕТ ДИАНЖЕЛИ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ
със седалище в гр. Пловдив 4015 и адрес на управление: ул. Елена № 13,
тел.: 032/24 01 15, факс: 032/24 01 15, лице за контакт: Ангел Янков Ангелов, на
длъжност управител, тел.: 0899 97 99 00, в качеството си на бенефициент
по Договор за безвъзмездна финансова помощ № ЗМС-02-47/01.06.2011 г.,
обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:
„Закупуване и доставка на дълготрайни материални активи” по обособени
позиции както следва:
Обособена позиця 1 Закупуване и пускане в производство на трикоординатна измервателна машина;
Обособена позиция 2 Закупуване и пускане в производство на оптична
измервателна машина (микроскоп).
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Пловдив 4015, ул. Елена № 13 всеки
работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет
адреси:
1. http://www.ibsme.org - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен
портал за обща информация за управлението на Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от
Заключителните разпоредби)
Оферти се подават на адрес: гр. Пловдив 4015, ул. Елена № 13 до 17:00 ч.
на 29.08.2011 г.
*Този документ е създаден по проект Покриване на международно признати стандарти по договор
ЗМС-02-47/01.06.2011 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма ‘Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013’, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ Дианжели – Ангел Ангелов и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.

ПЛОВДИВСКА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
4000, гр. Пловдив, ул. “Железарска” №1, тел.: (032) 626482, 622771, http://poap.net
На основание Решение - №261/16.06.2011 г., №256/ 16.06.2011 г. и №257/16.06.2011г. на Общински съвет – Пловдив, обнародвани в ДВ №58/29.07.2011г.
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА:
Обект, адрес

Дата и час на
провеждане

Застр. площ, Нач. тръжна цена Стъпка на наддава- Вноска депозит, Тръжна документация
/кв.м./
/лева/
не /лева/
/лева/
/лева/

1. ОНИ - самостоятелен обект с идентификатор
56784.520.1343.3.20 по КК и КР на гр. Пловдив, ателие за творческа
дейност с площ от 71,54 кв.м., състоящо се от: ателие, стая за
почивка, готварна, баня, тоалетна и антре, прилежащи части
– изби и 8,094 % ид. части от общите части, на адрес ул.”Цар
Георги Тертер” №6, бл.23, секция С4, ет.1

На 21-ия ден от
обнар. в ДВ
от
10,00ч.

71,54
кв.м.

61 000 лв. Сделката
не е освободена
от ДДС.

5 000 лв.

20 000 лв.

2 000 лв.
/без ДДС/

2. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 56784.507.332.1.1
по КК и КР на гр. Пловдив, с площ от 167,83 кв.м. на един етаж, ведно с
2,76% от общите части на сградата и правото на строеж, находящ
се в гр. Пловдив, р-н „Северен”, ул. „Ален мак” № 4, бл.8, ет.1

На 21-ия ден от
обнар. в ДВ
от
11,00

167,83
кв.м.

197 500 лв.
Сделката е
освободена от
ДДС.

15 000
лв.

50 000
лв.

3 000 лв.
/без ДДС/

3.Самостоятелен обект – масивна едноетажна нежилищна сграда
с идентификатор 56784.540.202.4, на един етаж, със застроена
площ от 109 кв.м., кв.4, по плана на жил. група А-9, Ж. Р.„Тракия”,
одобрен със заповед №543/31.07.1974г.

На 21-ия ден от
обнар. в ДВ
от 13,00ч.

109,00
кв.м.

59 500 лв. Сделката
е освободена от
ДДС.

5 000 лв.

20 000 лв.

1 000лв.
/без ДДС/

1. Търгът ще се проведе в сградата на ПОАП , ул.”Железарска”№1, Пловдив.ет.3
2. Депозитът за участие следва да е постъпил по банковата сметка на ПОАП, до 17-ия ден от обнародването на съответното Решение в “Държавен вестник”.
3. Тръжната документация за участие в търга се закупува в офиса на Пловдивска общинска агенция за приватизация, ул. “Железарска” №1, до 17-ия ден от обнародването на съответното Решение в “Държавен вестник”, до 16.00 часа българско време. При получаване на тръжната документация представителят на съответния
кандидат следва да представи документ за самоличност и документ за актуално съдебно състояние на юридическото лице, което представлява, а в случаите на
упълномощаване – и пълномощно в писмена форма. Документите по предходното изречение, които са съставени на език, различен от българския, следва да бъдат
придружени с превод на български език.
4. Оглед на обекта – всеки работен ден до 20-я ден /включително/ от обнародването на съответното Решение, от 9.00 до 17.00ч., с предварително подадена писмена
заявка в офиса на ПОАП, гр. Пловдив, ул. “Железарска” №1 и представен документ за закупена тръжна документация.
5. Предложенията за участие в търга се подават в офиса на ПОАП, ул. “Железарска” №1, до 16.00 часа на деня, предхождащ търга.
6. Начин на плащане – За ателието на ул.”Цар Г.Тертер” №6: Достигнатата на търга цена се заплаща в български лева еднократно при сключване на приватизационния договор по банкова сметка на Община Пловдив. От тази сума се приспада внесения депозит. Данък добавена стойност (20%) се начислява върху достигнатата на
търга цена и е дължим в пълен размер при сключване на приватизационния договор.
За обекта на “Ален мак” №4: Достигнатата на търга цена се заплаща в български лева по следния ред: 50% - при сключване на приватизационния договор по банкова
сметка на Община Пловдив. От тази сума се приспада внесения депозит. Остатъкът от цената в размер на 50% се заплаща в срок до 45/четиридесет и пет/ дни от
сключването на договора. Купувачът може да заплати цялата покупна цена еднократно при сключването на договора.
За обекта в Ж.Р.“Тракия”: Достигнатата на търга цена се заплаща в български лева еднократно при сключване на приватизационния договор по банкова сметка на
Община Пловдив. От тази сума се приспада внесения депозит.
7. Възлага на Изпълнителния директор на ПОАП да сключи приватизационен договор със спечелилия търга участник в срока по Наредбата за търговете и конкурсите.

Корпоративни съобщения и обяви
на държавни институции
Цена за публикация:
0.66 лв./колон мм/ без ДДС
Срок за подаване на заявките: до 11 ч. в
деня преди публикация

Търгове, конкурси, Корпоративни промени, Покани
за обществени поръчки, Търгови предложения Изменения по
наредби, Процедури по приватизация, Уведомления и други обяви
от частната и държавната сфера

За допълнителна информация и заявки: тел.02/4395 853, e-mail: reklama@pari.bg

„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

pari.bg Сряда 10 август 2011

14 корпоративни съобщения
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността „главен експерт” в отдел „Законодателство,
оценка на риска и нередности”, главна дирекция „Програмиране
на регионалното развитие” в Министерство на регионалното
развитие и благоустройството.
Кратко описание на длъжността:
Подпомага дейността на Управляващия орган на оперативна програма „Регионално развитие”, свързана с изпълнението на европейското и
национално законодателство, оценката и управлението на рисковете,
консултирането, докладването и отстраняването на нередности в процеса на изпълнение на програмата.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните
актове за заемане на длъжността:
- образователно-квалификационна степен – бакалавър;
- професионална област – право;
- минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши ранг;
- професионален опит - не по-малко от 4 години.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността началник на отдел „Законодателство, оценка
на риска и нередности”, главна дирекция „Програмиране на
регионалното развитие” в Министерство на регионалното
развитие и благоустройството.
Място на работа – гр. София
Кратко описание на длъжността:
Подпомага дейността на Управляващия орган на оперативна програма „Регионално развитие” свързана с изпълнението на европейското и
национално законодателство, оценката и управлението на рисковете,
констатирането, докладването и отстраняването на нередности в
процеса на изпълнение на програмата.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните
актове за заемане на длъжността:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността „старши експерт” в отдел „Южен централен
район”, главна дирекция „Програмиране на регионалното
развитие” в Министерство на регионалното развитие и
благоустройството.
Кратко описание на длъжността:
Отговаря за дейността на отдела в изпълнение на функциите и задълженията, делегирани от Управляващ орган на оперативна програма „Регионално развитие”, свързани с осъществяване на надеждно финансово
управление и контрол на средствата, отпускани по линия на програмата
в съответствие с изискванията на европейското законодателство за
Структурните фондове. Осъществява финансов мониторинг на одобрените за финансиране проекти на регионално ниво, спазвайки всички правила на Общността и на страната. Изготвя искания за плащане към УО
на базата на верифицирани 100% счетоводни документи, представени
от бенефициентите. Осигурява и регистрира необходимата финансова
информация в ИСУН.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността „младши експерт” в отдел „Северозападен район”,
главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”
в Министерство на регионалното развитие и
благоустройството.
Място на работа – гр. Видин
Кратко описание на длъжността:
Подпомага дейността на отдела в изпълнението на функциите и задълженията, делегирани от Управляващ орган на оперативна програма
„Регионално развитие” свързани с осъществяване на надеждно финансово управление и контрол на средствата отпускани по линия на програмата в съответствие с изискванията на европейското законодателство
за структурните фондове. Осигурява и регистрира необходимата финансово информация в ИСУН.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните
актове за заемане на длъжността:

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на
кандидатите:
Професионален опит в областта на правото; познания в областта на
европейското законодателство, правила и регламенти; нормативните
актове в областта на задълженията и договорите и релевантното процесуално, счетоводно и бюджетно законодателство; познания за методите и правната рамка за провеждане на тръжни процедури, обществени
поръчки, покани за предложения и изготвяне на договори; отлично владеене на английски език – писмено и говоримо ; управленски и организационни
способности; умения за решаване на проблеми; компютърна грамотност;
способност за работа в екип; способности да работи под напрежение.
Допълнителен опит, считан за предимство:
Трудов стаж в институция, работеща с пред-присъединителни инструменти или европейски фондове; опит в изготвянето на доклади.
Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите
следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна в
границите от размера на минималната основна месечна заплата до размера на средната основна месечна заплата за длъжността, който е до 627
лв.
Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.
Необходими документи за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от кандидата, че е пълнолетен
български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умиш-

лено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен
по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителни квалификации;
- Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността
на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна
книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на
дейност в чужбина;
- Други документи: сертификати за проведени обучения;
- Подробна автобиография.
Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод
на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
Място за подаване на документи:
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
- Адрес: в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, Център за
административно обслужване ;
Краен срок за подаване на документи – десет дни от датата на
публикуване на обявлението в централен ежедневник и в регистъра
по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията .
Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други
съобщения във връзка с конкурса: сайта на МРРБ: www.mrrb.government
.bg и информационното табло в МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и
Методий” № 17-19.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва
лично или чрез пълномощник.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя
на кандидатите при подаване на документите.

- образователно-квалификационна степен – магистър;
- професионална област – право;
- минимален ранг за заемане на длъжността – І младши ранг, професионален опит не по-малко от 7 години.
Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на
кандидатите:
Трудов стаж в институция работеща с пред-присъединителни инструменти или европейски фондове; опит в изготвянето на доклади.
Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите
следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна в
границите от размера на минималната основна месечна заплата до размера на средната основна месечна заплата за длъжността, който е до 819
лв.
Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.
Необходими документи за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от кандидата, че е пълнолетен
български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен
по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна

степен –магистър, допълнителни квалификации;
- Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността
на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна
книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на
дейност в чужбина;
- Други документи: сертификати за проведени обучения;
- Подробна автобиография.
Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод
на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
Място за подаване на документи:
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
- Адрес: в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, Център за
административно обслужване ;
Краен срок за подаване на документи – десет дни от датата на
публикуване на обявлението в централен ежедневник и в регистъра
по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията .
Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други
съобщения във връзка с конкурса: сайта на МРРБ: www.mrrb.government.
bg и информационното табло в МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва
лично или чрез пълномощник.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя
на кандидатите при подаване на документите.

актове за заемане на длъжността:
- образователно-квалификационна степен – бакалавър;
- професионална област – икономика, финанси, счетоводство и контрол;
- минимален ранг за заемане на длъжността – ІV младши ранг, професионален опит не по-малък от 2 г. във финансова институция.
Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на
кандидатите:
Познания в работата с оперативни програми; Познаване на методите
и правната рамка за провеждане на дейностите по оценка и селекция
на проекти; Компютърна грамотност; Технически познания съобразно
спецификата на приоритета, по който отговаря; Отлично владеене на
английски език, писмено и говоримо; Умения да работи ефективно в екип;
Умения да работи под напрежение; Опит в областта на анализирането;
Познания и опит в областта на икономическите анализи (анализ разходи-ползи) и управление на проектния цикъл.
Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите
следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна в
границите от размера на минималната основна месечна заплата до размера на средната основна месечна заплата за длъжността, който е до 536
лв.
Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.
Необходими документи за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от кандидата, че е пълнолетен

български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен
по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна
степен –бакалавър, допълнителни квалификации;
- Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността
на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна
книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на
дейност в чужбина;
- Други документи: сертификати за проведени обучения;
- Подробна автобиография.
Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод
на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
Място за подаване на документи:
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
- Адрес: в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, Център за
административно обслужване ;
Краен срок за подаване на документи – десет дни от датата на
публикуване на обявлението в централен ежедневник и в регистъра
по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията .
Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други
съобщения във връзка с конкурса: сайта на МРРБ: www.mrrb.government.
bg и информационното табло в МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва
лично или чрез пълномощник.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя
на кандидатите при подаване на документите.

- образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър
по …;
- професионална област – икономика, финанси, счетоводство и контрол;
- минимален ранг за заемане на длъжността – V младши ранг, професионален опит не се изисква.
Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на
кандидатите:
Познания в работата с оперативни програми; опит в областта на
анализирането; компютърна грамотност; отлично владеене на английски език, писмено и говоримо; умения за работа в екип; умения да работи
под напрежение.
Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите
следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна в
границите от размера на минималната основна месечна заплата до размера на средната основна месечна заплата за длъжността, който е до 466
лв.
Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.
Необходими документи за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от кандидата, че е пълнолетен
български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен

по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна
степен –професионален бакалавър по …, допълнителни квалификации;
- Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността
на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна
книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на
дейност в чужбина, ако лицето притежава такъв;
- Други документи: сертификати за проведени обучения;
- Подробна автобиография.
Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод
на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
Място за подаване на документи:
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
- Адрес: в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, Център за
административно обслужване ;
Краен срок за подаване на документи – десет дни от датата на
публикуване на обявлението в централен ежедневник и в регистъра
по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията .
Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други
съобщения във връзка с конкурса: сайта на МРРБ: www.mrrb.government.
bg и информационното табло в МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва
лично или чрез пълномощник.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя
на кандидатите при подаване на документите.

Сряда 10 август 2011 pari.bg

финанси 15

Търси се... нова световна валута
От Втората световна война
насам доларът е лидер като
резервна и транзакционна
валута по света, но в последно време тази негова
позиция все повече се разклаща. Десетилетия наред тя
изглеждаше като „извънмерна привилегия”, която дава
възможност на американския Федерален резерв да
поема прекомерни рискове
при харченето си и да води
фриволна парична политика. Днес тази привилегия се
превръща в бреме за САЩ и
ограничава ходовете за възстановяване от кризата.
Почти 3/4 от всички 100доларови банкноти в обращение циркулират извън
САЩ. Доларовите облигации, които притежава Китай, се равняват на над 1000
USD на глава от китайското
население. И когато доларът
стремително губи доверието
на инвеститорите, а след
12 години на пазара еврото
преживява тежък пубертет,
е време да се запитаме за алтернативни валутни опции.
Паническият отлив от доларови инвестиции в началото на седмицата ни върна към
един вид „златен стандарт” и
в понеделник стойността на
ценния метал стигна невиждани нива. Световната криза
от 2008 г. постави въпроса за
нуждата от наднационална
валута, с по-широка роля от
специалните права на тираж
(СПТ) на Международния
валутен фонд (МВФ) (виж
карето за СПТ). А кризата
с американския дълг това
лято връща въпроса на дневен ред.
Вариант 1
Плу-ра-ли-за-ци-я

Най-популярната тенденция сред икономистите е
идеята за плурализация на
световната валута - с редица
поддръжници, от нобеловия
лауреат Джоузеф Стиглиц
до китайския вожд Ху Дзинтао. Доколко е реален вариантът за няколко световни
валути вместо една? В наскоро публикуваната книга
„Извънмерна привилегия”
(Exorbitant Privilege) Бари
Айхенгрийн, специалист по
валутни резерви от Бъркли,
твърди, че този вариант е
не само възможен, но и вече изпитан. Айхенгрийн
предвижда, че преходът към
няколко световни валути би
бил плавен и няма да измес-

Снимка Shutterstock

ти долара изцяло в обозримо
бъдеще.
Според автора трите обичайно заподозрени за световни валути в бизнес транзакции и резерви на централни
банки са доларът, еврото и
китайският ренминби юан.
Айхенгрийн вижда еврото на
една стъпка от стабилността
и тя е радикалната реформа
на банковата система. Тази стъпка направо би била
овчарски скок, ако съдим
по извънредните срещи на
министрите от еврозоната.
Уверението на Брюксел, че
ще изкупува италиански и
испански дългови облигации, успокои борсите, но
едва ли ще доведе до устойчиви резултати.
Що се отнася до юана, американският икономист е поумерен. Въпреки че появата
на юана като резервна валута
ще закъснее поне с десет
години, вече съществуват
признаци - например официалната практика на Пекин
да поощрява транзакции в
юани на азиатските пазари,
които загатват за бъдещето
му като наднационално обменно средство. Тезата на
Айхенгрийн е, че рискът,
който произтича от съществуването на една-единствена
световна валута, може да
бъде балансиран например
от три такива.
Три не е магическото число

Какво е СПТ?

▶ Специалните права на тираж (СПТ) са безналични
международни резервни активи, създадени от МВФ
през 1969 г., за да подпомогнат официалните резерви
на страните членки на организацията.
▶ В момента стойността на СПТ се основава на
„кошница” от четири валути - щатски долар, евро,
японска йена и британски паунд, а тежестта им е в
съотношение 44:34:11:11.
▶ СПТ се обменят срещу свободно циркулиращи
валути. След разпределението на СПТ от август 2009
г. количеството в обращение се увеличи от 21.4 млрд.
на 204 млрд., което е еквивалент на 324.1 млрд. USD по
курса към април 2011 г.
▶ СПТ се използват при получаване на траншове от
МВФ и при много други споразумения.

- към долара, еврото и юана
може да се присъединят и
други валути, обслужващи
държави с голямо население,
като индийската рупия или
бразилския реал. Идеите на
Айхенгрийн срещат подкрепа от икономисти като Фред
Бъргстен от Института за
международна икономика
„Питърсън”. Бъргстен добавя, че мащабът на политическите промени, от които
зависи лансирането на три
световни валути, не е за пренебрегване.
Вариант 2
Заместител

Други теоретици се концентрират над досегашния еднополюсен вариант и търсят

заместител на долара. Ето
някои от евентуалните заместители, без да претендираме
за изчерпателност.
Специални права на
тираж

Разширената употреба на
СПТ (Special Drawing Rights
на английски) е подкрепена
от Джоузеф Стиглиц, а и от
докладите на ООН, които
виждат в СПТ начин да се
олекоти бремето на долара.
Според тази идея американската валута и СПТ си
партнират. Доларът запазва
ролята си на основна транзакционна валута, а СПТ поемат дълговите разплащания
и ролята на резервна валута.
Добрата страна на СПТ е, че

тяхната стойност е директно
обвързана с четири валути
(долар, евро, паунд и йена)
и в този смисъл те устояват
на временни колебания във
валутния пазар на която и да
е от тези четири валути. Песимистите обаче напомнят,
че подобна употреба на СПТ
се нуждае от рядко срещаната подкрепа на мнозинството
от членките на МВФ.
Юан

Статусът на китайския юан
като световна валута зависи
от политическата воля на
Пекин да постигне пълна
конвертируемост и да се откаже от протекционисткия
си капиталов контрол. Положителните ефекти от покачването на цената на юана
спрямо долара биха облагодетелствали икономиката
на САЩ и биха балансирали глобалната паника около
спадащия рейтинг на долара.
Засега обаче единствените
материални отражения на
настъпването на юана са
борсите в Далечния изток,
като хонконгската, които търгуват с юани. Остава фактът,
че една валута е атрактивна,
когато зад нея стои голяма,
богата и растяща страна...
страна като Китай.
Вен

Малко на шега списание
Fortune предлагат друг ва-

риант за световна валута
- вен. Това е името на дигиталната валута в обращение в онлайн мрежата
Hub Culture от 2007 г. Тя
позволява на членовете на
този ексклузивен клуб, сред
които най-често се срещат
заможни предприемачи и
бизнес мениджъри, да обменят познания, стоки и идеи
срещу количество вени.
Към момента има над 1.2
млн. вена в обращение, като
обменният курс вен/долар е
около 10 към 1. Удобството
на дигиталната валута е
липсата на хартиен еквивалент и необвързаността
й с конкретна национална
икономика. Недостатъкът,
разбира се, е привидната
ограниченост на това интернет общество.
Валутата „Онли”

Разработена от изследователската компания
INCIDE, тази абстрактна
валута се ражда от увереността, че скоро светът ще
се нуждае от единна валута. Идеята за тази валута,
наречена „Онли” (от англ.
„единствен”) се ражда в
началото на 2002 г., когато
за момент доларът, еврото и паундът застават на
едно ниво. Повече за нея
може да намерите на www.
worldcurrency.org.
Йоана Кузмова

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 517 от 28 юли 2011 г.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 516 от 28 юли 2011 г.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 515 от 28 юли 2011 г.

На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т.. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал.1
и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Столичният общински
съвет реши:

На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т.. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал.1
и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Столичният общински
съвет реши:

На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т.. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал.1
и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Столичният общински
съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване
на приватизация чрез публичен търг за следния обект: сграда – ресторант “Горски дом”, Природен парк “Витоша”, м. “Алеко”, обособена част
от “Спорта София-2000” ЕАД, с АОС № 819/07.07.2000 г, със съответното
му право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на
обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити,
отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор на Столичната общинска
агенция за приватизация да сключи приватизационната сделка за обекта.
Настоящото решение е по Протокол № 95/28.07.2011 г. от заседание на
СОС.

1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване
на приватизация чрез публичен търг за следния обект: УПИ II-523,524,
гр. София, местност “Витоша – ВЕЦ – Симеоново”, кв. 1, общински нежилищен имот стопанисван от район “Студентски”, с АОС № 623/24.10.2002 г, с
право на собствност върху УПИ II.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на
обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити,
отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор на Столичната общинска
агенция за приватизация да сключи приватизационната сделка за обекта.
Настоящото решение е по Протокол № 95/28.07.2011 г. от заседание на
СОС.

1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване
на приватизация чрез публичен търг за следния обект: помещение към
трафопост, гр. София, ж.к. “Хиподрума”, до бл. 139, общински нежилищен
имот стопанисван от район “Красно село”, с АОС № 1551/02.12.2010 г, със съответното му право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на
обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити,
отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор на Столичната общинска
агенция за приватизация да сключи приватизационната сделка за обекта.
Настоящото решение е по Протокол № 95/28.07.2011 г. от заседание на
СОС.
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16 свободно време
Услугите на Държавна агенция
„Архиви”
Как да ги използвам

▶ За да може да разгледа някакъв архивен доку-

мент, читателят трябва да подаде заявление. При необходимост може да се приложи и
удостоверение за наследници, пълномощни,
препоръчителни писма и др. Такива случаи
може да възникнат, когато достъпът до
определени документи е ограничен със закон
или когато в акта, с който са били дарени/завещани на държавния архив, са поставени
условия за тяхното използване.
▶ За документи по различни теми и от различни години се подава отделно заявление.
След като се получи одобрение под формата
на удостоверение за ползване, агенцията
трябва да представи в срок от 5 дни архивни
документи и до 2 дни микрофилми.
▶ Всеки може да получи абонаментна карта за
различен срок, която му дава право на достъп
до читалните на всички архиви в агенцията
и за използване на документи по повече от
една тема.

Новият дом на
архивите

снимка Марина Ангелова

си поставя ДАА в новата
сграда, е да обслужва заявките на клиенти за три работни
дни, въпреки че според Иванов вътрешните правилници предвиждат десетдневен
срок.

Модерното хранилище
в кв. „Илиянци” трябва да даде
повече сигурност за документите,
пазещи българската памет
24 линейни километра. „Разстоянието е горе-долу от
Княжево до Перник”, беше
описанието на председателя
на Държавна агенция „Архиви” Мартин Иванов. Толкова кутии с документи може
да събере новата сграда на
Държавна агенция „Архиви”,
която ще наследи досегашното архивохранилище в село
Биримирци.
Тя е осеметажна, с обща
площ над 6000 кв. м и се
намира на бул. „Илиянско
шосе” в София. Сградата
е представена за пръв път
през 2009 г., но едва наскоро

започна пренасянето на историческите държавни документи, защото преди това са
извършени ремонти и преустройство. В момента там се
местят само документи от Биримирци, където архивохранилището е неподдържано и
не отговаря на изискванията
за температура, влажност на
въздуха и т. н. Някои документи са били засегнати от
лошите условия там, но са
реставрирани, категоричен
беше председателят.
Сградата е с топлоизолация и е снабдена с пожароизвестителна инсталация. В

нея е инсталирана специална газова пожарогасителна
инсталация за опазване на
микрофилмите, система за
видеонаблюдение и други
екстри, каквито се изискват
по стандартите на ЕС.
Предизвикателствата

Иванов каза, че в момента са
заети едва 12% от сградата,
но се надява предвидените 9 линейни километра от
Централния държавен архив
и 2 линейни километра от
Софийския архив да бъдат
прехвърлени до октомври.
„Пренасяме всичко”, каза

Дълга
дигитализация

▶Председателят на Държавна агенция "Архиви"
Мартин Иванов каза, че в момента тече дигитализирането на протоколи на Политбюро на ЦК на БКП
от 1944 до 1989 г.

Иванов по отношение на
документите, които се местят, и обясни, че с приоритет
са архивите на централните
държавни институции, като
например протоколи от Народното събрание, фондове
на видни българи, държав-

▶Седмично в новата сграда се пренасят средно половин линеен километър кутии с държавни книжа

ници, културни и научни
дейци.
В момента се пренася средно по половин линеен километър седмично.
Ускорена услуга

Една от новите цели, които

Мартин Иванов каза, че
вече в момента се извършва
дигитализацията на държавните архиви, но ще отнеме много време да се
сканират абсолютно всички
документи. В момента тече
дигитализирането на протоколи на Политбюро на ЦК
на БКП от 1944 до 1989 г.,
което се очаква да приключи до края на 2011 г.
От агенцията са изчислили, цитира БНТ, че за да се
пренесат всички книжа на
цифров носител, ще трябва 400 души да работят в
продължение на 15 години. Както казва Иванов
пред телевизията, целият
фонд на архивите в София и страната е около
111 линейни километра
и дигитализирането му е
невъзможно. Затова ще се
обработват само най-интересните документи.
Владислав Рашков

