Новини ▶ 7

Върховният съд
разреши на „Лукойл”
да продължи да
работи без лиценз

Четвъртък
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Новини ▶ 6

Предизборното
ускорение на
Йорданка Фандъкова

USD/BGN: 1.36134

EUR/USD: 1.43669

Sofix: 388.20

BG40: 120.79

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.70%

+0.70%

+2.46%

+2.44%

цена 1.50 лева

Закон и ред
по английски
Твърдата ръка на британското правителство
спрямо разрастващите се улични бунтове ще върне
спокойствието по улиците на Англия. Но няма да
отстрани проблема, който накара хиляди млади хора
да се превърнат в хулигани ▶ 4-5

Това
продължаващо
насилие е просто
неприемливо и ще
бъде спряно. Няма
да търпим това в
нашата страна
Дейвид Камерън,
министър-председател на Великобритания

Пазари ▶ 8-9

Компании ▶ 10

ниската лихва на Фед
Държавата
не спря срива на пазарите ще продава
миноритарни
дялове в две
от дружествата
на „Терем”

Компании ▶ 11

Apple
блокира
продажбите
на Samsung
Galaxy в
Европа
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2 редакционна

Мнения

Печеливш
Федерико Брисон

Губещ
Йоханес Тайсен

Федерико Брисон е новият президент на компанията за алкохолни напитки Belvedere Group Bulgariа. Бившият търговски
директор на холдинга - Цветелина Николова, вече ще бъде
вицепрезидент, съобщават от компанията. Направени са и
няколко структурни промени. Така например винарската изба
Katarzyna Estate ще бъде извън групата, но под мениджмънта
на новия екип на холдинга.

Енергийната компания E.ON отчете загуба от 1.49 млрд. EUR
за второто тримесечие на годината заради решението на
германското правителство да затвори по-рано ядрените централи. За сравнение през второто тримесечие на 2010 г. компанията, ръководена от Йоханес Тайсен, отчете печалба от 1.72
млрд. EUR. Освен това компанията планира да съкрати от 9000
до 11 хил. работни места.

Коментар

▶ По темата “Фандъкова
заплаши шефа на “Виваком” с глоба от 248 000 лв.”
▶ Ама естествено, не може
всеки да плюе по общината, при положение че друг е
отговорен!
Kiki

▶ Не е ли странно как многоуважаемата кметица се
активизира преди изборите? Днес са шахти, утре
ще е нещо друго... странна
е тази активност от
Столичната община! Ако
София мърда по някакъв начин в развитието си само
преди избори, предлагам
кметски избори да се правят всяка година! Току-виж
и столицата ни станала
малко по-европейска...
Керанка Стоилова
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

Сряда

10 август 2011, брой 151 (5211)

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
погоорим
за мВр

▶Миналата седмица Йорданка Фандъкова провери как върви строителството на училище в кв. “Стрелбище”

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

pari.bg Топ 3

1

Време е да поговорим за МВР. “Волята” на МВР да спре
даренията остава
нефиксирана във времето,
а междувременно изплуваха
още 3.6 млн. лв. материални дарения

2

Фандъкова заплаши
шефа на “Виваком”
с глоба от 248 000
лв. ЧЕЗ, “Електроразпределение”, “Софийска
вода”, “Улично осветление”
и “Топлофикация-София”
трябва да подменят спешно капаци на шахти

3

Най-неочаквано Фед
реши да задържи
ниските лихви до
средата на 2013 г.

Предизборни традиции
Традиционно преди изборите
кметовете, които смятат да
се кандидатират за нов мандат, започват усилена работа
- първи копки, откриване на
нови обекти и какво ли още не.
По ежедневната активност на
столичния градоначалник Йорданка Фандъкова си личи, че
тя ще е фаворитът на ГЕРБ за
кметския стол в София. Вчера
например тя проведе работна среща с представители на
експлоатационните дружества,
като ги заплаши, че ще ги глобява, докато подменят всички
неизправни шахти, опасни за
столичани. За 4 работни дни
това е втора среща с тях по
проблеми на града.
Няколко часа по-късно
Фандъкова беше на конференция за саниране на жилищни
сгради. Ден по-рано представи
одобрените 68 проекта за бло-
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lilia.apostolova@pari.bg
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гоустрояване на градинки край
жилищните блокове.

Красимира Янева
krasimira.yaneva@pari.bg

По ежедневната
активност
на Йорданка
Фандъкова си
личи, че тя ще
е фаворитът на
ГЕРБ за кметския
стол в София
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На вчерашната среща
с представителите на
комуналните дружества
Йорданка Фандъкова обяви
и че повече няма да прави
компромиси заради липсващи или счупени шахти.
Всъщност тя по принцип не
трябва да прави компромис
с това. Не трябва да се прави
компромис със същите
тези дружества и когато
разкопават път, а после го
ремонтират некачествено и
асфалтът хлътне след 3 месеца. Затова, макар и трудно,
Фандъкова ги принуди да
депозират в банки гаранции
в зависимост от инвестиционните им програми. Тази
мярка е чудесна, но може би
трябваше да бъде предприета по-рано, а не два месеца
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снимка емилия костадинова

и половина преди местните избори. Защото досега
заради немарливостта на
някои дружества, общината
ремонтираше проблемните
участъци с парите на данъкоплатците. А и прилича
на поредната предизборна
традиция.
Трябва да се има предвид
обаче, че Йорданка Фандъкова
е кмет по-малко от две години.
През този период най-големите
инвестиции в града продължиха, а кметството плаща редовно
на фирмите, които изпълняват
различни обществени поръчки.
Проблемите на града са много
и не може да се решат с магическа пръчка, а с много упорита работа. Правилните стъпки
обаче трябва да се правят още
в началото на мандата, а не
само в края. За да не изглеждат
предизборни. 
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Когато сме били в криза,
другите държави са правили
магистрали, сега ще правим ние,
докато те си оправят дефицитите

▶ млрд. рубли ще отдели Москва за развитието на санаториума „Камчия” в България, съобщи „РИА Новости”

Бойко Борисов, премиер на България

Симеон Дянков за скандала:

Не е редно МВР да получава дарения
Финансовият
министър смята,
че МВР има
достатъчно средства.
Според експерти
пък проблемът
е в лошото им
разпределение

бюджета са нередни. Повод
за коментара му стана изказването на зам.-министъра
на МВР Димитър Георгиев,
който обяви, че МВР има
воля да спре даренията от
физически лица и фирми,
но това няма да стане сега,
а след анализ как ще бъдат
заместени.

Финансовият министър отново разкритикува практиката на даренията в МВР в
телевизионно интервю, заявявайки, че МВР е министерството с най-много пари от
бюджета и има достатъчно
средства, за да се справи без
дарения. По думите му държавата има своите начини да
събира средства и подобни
действия извън Закона за

На различни мнения

Още в началото на скандала, който избухна преди
близо три месеца, Симеон
Дянков зае позиция срещу
тази практика и дори поиска
силовото ведомство да върне получените суми. Впоследствие Цветан Цветанов
обеща даренията да спрат,
но поетапно и частично, а
премиерът Борисов обеща на

Даренията са напълно
недопустима за която и да е
държавна институция практика.
МВР е с най-големия бюджет и ако
има недостиг на средства, това е
лошо разпределение
Даниел Смилов,
програмен директор на Центъра за либерални стратегии

Избори

ЦИК заличи
партия „Движение
„Нашият град”
Партията, която
неофициално се
свързва с групата
фирми, популярни
като ТИМ, не
е представила
достатъчно коректни
подписи
Централната избирателна комисия (ЦИК заличи регистрацията на партия „Движение
„Нашият град” с председател
Неделчо Йорданов. Причината - недостатъчно на брой
коректни подписи за явяване
на избори. Основанието е чл.
89, ал. 3, т. 11 от Изборния
кодекс, който предвижда минимум 7000 подписа.
„Движение „Нашият град”,
която неофициално в публичното пространство се свързва
с групата фирми, популярни
с абревиатурата ТИМ, има
свои структури и общински
съветници в Шумен, Каварна,
Шабла, Дупница, Самоков,
Благоевград, Кричим, Ловеч,
Петрич, Перник и Видин.

Решението на ЦИК може да
се обжалва пред ВАС в срок
до 24 часа.
Първоначално партията е
представила над 7000 подписа и е била регистрирана,
но след проверката от ГД
„ГРАО” се оказало, че не
всички подписи са коректни.
Коректните подписи са били
5867, или с 234 по-малко от
нужните. „Некоректни значи,
че няма имена, на места не е
изписано правилно ЕГН-то”,
коментира говорителката на
ЦИК Ралица Негенцова.
Със заличена регистрация по същите причини е и
партия „Български граждани”, а на други 4 партии е
била отказана регистрация
поради недостатъчен брой
подписи. 80 са регистрираните за участие в местните
избори партии. ЦИК обяви
и правилата за финансиране
на предизборните кампании.
Общият размер за една партия не може да надхвърля 2
млн. лв за президентски и 8
млн. лв. за кметски и общински избори.

МВР в замяна допълнителни
средства от бюджета.
„Абсурдно е за министерство с милиарден бюджет
да бъде проблем това, че ще
се лиши от 3-4 млн. лв., при
това събирани абсолютно с
неприемлива практика. Ако
има проблем, той идва от
лошо разпределение на парите”, коментира по този повод
и програмният директор на
Центъра за либерални стратегии Даниел Смилов.
Ключова дума
„неефективно”

Проблемът с неефективното
разпределение на средствата
коментира наскоро за в. „Пари” и бившият главен секретар на МВР Николай Радулов. Според него в системата
има големи неизползвани
резерви за оптимизация на
разходите, особено в административните звена, където
локални и централни звена
дублират функциите си. „С
преструктуриране финансовият отдел на МВР ще може
по-ефективно да управлява
парите”, каза той.
Твърде много служители

МВР ползва
най-много
пари от бюджета.
Средства има,
ако се използват
ефективно.
Има си начини
държавата да
събира приходи.
Да се действа
извън закона
за бюджета е
нередно
Симеон Дянков,
министър на финансите

в МВР, твърде малки инвестиции и големи разлики в
натовареността по региони
показа и скорошно изследване на Институт „Отворено
общество”. Според експертите от сдружението МВР
трябва да намали броя на
служителите и да повиши
издръжката им.
Ани Коджаиванова

Снимка Марина Ангелова
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Закон и ред по английски
Размириците в Англия се оказаха
отговорът на афро-карибската
общност срещу дългогодишната
дискриминация от страна на
полицията

Отворена стара рана. Така
биха могли да се обобщят
размириците във Великобритания, които продължават вече шести ден. Всъщност тази
рана е на повече от 30 години
и е причинена от обтегнатите
отношения на полицията с
афро-карибската общност в
страната.
Досега

Бунтовете обхванаха 8 от
най-големите градове в страната. Стотици магазини и
коли бяха ограбени, няколко
сгради бяха опожарени, стотици прозорци бяха счупени. Резултатът е четирима
убити, над 500 арестувани
и още над 100 глобени за
нарушаване на обществения
ред (по информация до 18 ч
снощи). Премиерът на Великобритания Дейвид Камерън
прекрати почивката си в Италия, за да свика парламента.
Министър-председателят беше категоричен, че властите
ще "отвърнат на удара".
"Това продължаващо насилие е просто неприемливо
и ще бъде спряно. Няма да
търпим това в нашата страна.
Няма да позволим на културата на страха да съществува по нашите улици", каза
Камерън след срещата си с
правителствената комисия за
бързо реагиране "Кобра".
В същото време обаче полицията почти не се забелязваше по улиците на Лондон
и другите големи градове
в страната, в които имаше
размирици. Въпреки че органите на реда биха могли
да предвидят всеки следващ
обир и палеж, те не охраняваха улиците или пристигаха
на мястото на инцидента с
голямо закъснение, казват
местни жители. Зад привидно странното поведение
на органите на реда обаче
се крие мотивът за "избягване на дискриминацията".
За българите това е малко

Марк Дъган. Той беше застрелян от полицай миналия четвъртък. Въпреки че
се предполага, че Дъган е
наркодилър, общността излезе на протест в защита на
правата на Марк и неговото
семейство. По-късно те прераснаха в размирици.

Елена Петкова

elena.petkova@pari.bg

Без искания

непонятно, но в Англия проблемът има над 30-годишна
история.
Предисторията
на лондонските
бунтове

Младежите от афро-карибската общност в Англия
имат обтегнати отношения
с местната полиция повече
от 30 години. Те винаги са
били обект на подозрение от
страна на органите на реда,
което прераства в дискриминация на расова и етническа
основа. През 70-те и 80-те
години на миналия век във
Великобритания съществуват т. нар. SUS закони, по
които полицията има право
да претърсва всеки човек,
включително колата и дома
му, без причина или конкретен повод. Тези закони
са насочени главно към афро-карибската общност, тъй
като нейни представители
са основни действащи лица
в търговията с наркотици.
През 1981 г. избухват размирици в лондонския квартал
Брикстън именно поради
тези закони. През 1985 г.
Синтия Джаред припада и
по-късно умира, след като
полицията претърсва дома
й, за да арестува сина й. Ден
след това е организирана
демонстрация пред полицейския участък и по-късно започват бунтове, които силно
наподобяват сегашните.
Повод за настоящите размирици е убийството на
29-годишния чернокож мъж

"Бунтовниците нямат искания и зад действията им
не стоят политически мотиви", казва анализаторът на
в. "Гардиън" Алекс Уитъл.
Безредиците са насочени
предимно срещу органите
на реда и дискриминационното им отношение към
афро-карибската общност
и са подклаждани от факта,
че няма нито един полицай,
осъден за убийството на чернокож.
Статистиката в сайта на
британската полиция обаче
показва друго. Чернокожите, които са били убити от
полицията от 1998 г. досега,
са много по-малко от белите.
Например през 2010 г. от общо 26 загинали по време на
полицейски акции само 10
са чернокожи и азиатци. От
началото на 2011 г. убитите
са 6, като 5 от тях са бели,
показва още статистиката.
Всичко казано дотук напълно обяснява предпазливостта на полицията в
Англия. Тя няма право да
носи огнестрелни оръжия и
се възприема по-скоро като
приятел на обществото. Цената на предпазливостта й
обаче се измерва в десетки
милиони паунда загуби за
бизнеса. На дневен ред е
да се определи дали тези
събития са бунт или безредици. В единия случай
държавата ще трябва да поеме щетите, а в другия - застрахователните компании.
Това бездействие може да
струва много на британския
данъкоплатец.

САЛФОРД
МАНЧЕСТЪР
ЛИВЪРПУЛ

НОТИНГАМ

АНГЛИЯ

ЛЕСТЪР

УЛВЪРХЕМПТЪН
УЕСТ БРОМИЧ
БИРМИНГАМ

Хронология на размириците във Великобритания
▶ 18.15 ч местно време - англичанинът от африкански произход Марк Дъган е убит по време
на акция на полицията. Тя цели
да бъдат заловени гангстери и
наркодилъри, за които е известно, че са част от африканската и карибската общност в
Лондон. За Марк Дъган също се
предполага, че се занимавал с
пласиране на наркотици. Според
сведенията той е бил познат на
полицията. Според семейството му обаче той е бил любящ
баща на 4 деца.

Четвъртък, 4 август

▶ 17 ч местно време - пред полицията в квартал Тотнъм в Лондон се
събират около 300 души протестиращи, които твърдят, че желаят справедливост за Марк Дъган и
семейството му.
▶ 20.20 ч местно време - започват
размириците. Протестиращите
хвърлят стъклени бутилки и бомбички по патрулиращите полицейски коли.
▶ 22.45 местно време - автобус от
градския транспорт е опожарен с
бомба. Няколко сгради също са подпалени.

Събота, 6 август

▶ 12 ч местно време - започва
разследване на бунтовете в
Северен Лондон. Полицията
съобщава, че 26 полицаи са
били ранени при опитите си да
потушат бунтовете, двама
са в болница. Извършени са 55
ареста. Бунтовете напускат
територията на Тотнъм.
▶ 19.45 ч местно време - около
100 младежи се събират пред
полицейското управление в
Енфийлд. Те започват да чупят
прозорци на сгради и витрини

на магазини.
▶ 21.30 ч местно време - вестник "Гардиън" съобщава, че куршумът, намерен в радиостанцията на полицая, убил Марк
Дъган, е произведен от полицейско оръжие и е рикоширал в
радиостанцията.
▶ 22.30 ч местно време Twitter се появява информация, че в източната част на
Лондон, Oxford Circus 50 души
чупят прозорци, витрини и
опожаряват сгради.

Неделя, 7 август
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тема на деня Новини 5
Мнение

Бунтовниците нямат
политически мотив
Въпреки че обстоятелствата по време на
бунтовете в Брикстън
през 1981 г. и тези в Тотнъм през 2011 г. много си
приличат: икономическа
криза, онеправдани млади
хора, големи съкращения
в обществените услуги,
влошени взаимоотношения между черните
младежи и полицията, от
това което видях с очите
си в Тотнъм, не констатирах бунтовниците да са
решени да търсят сметка
на полицията. Те нямат
искания и зад действията
им не прозрях политически мотив.
В същото време обаче
Марк Дъган е последни-

STRATFORD
EAST HAM

CAMDEN
BETHNAL GREEN
EALING
PECKHAM

коментатор в онлайн изданието
на "Гардиън"*

Коментарът
на Алекс
Уитъл в
"Гардиън",
озаглавен
"Тотнъм 2011 и
Брикстън 1981 г. различни идеали,
подобни уроци",
се публикува със
съкращения

Антипрестъпно
Какво са SUS
законите

HACKNEY

ENFIELD

Алекс Уитъл,

WOOLWICH

CLAPHAM
LEWISHAM
BROMLEY
CROYDON

▶ SUS (stop-and-search)
законите дават правомощия на полицаите да проверяват случайни граждани, без да имат конкретни подозрения или основания за това. "Този метод
позволява на полицията
да предотвратява престъпления и непристойно
поведение ", пише в сайта
на полицията. Използва
се предимно на публични
места - по време на футболни мачове или в квартали, където има вандалски прояви. Чл. 60 от
закона за вътрешния ред
обаче дава големи правомощия на полицаите във
връзка с спирането и проверяването.
▶ Те имат право да спрат
всеки, за когото подозират:
▶ че може да извърши
престъпление
▶ че носи оръжие
▶ че пласира дрога
▶ че пренася крадени
вещи
▶ намира се в район на
извършено престъпление

ят случай от много голяма редица хора, загинали
при съприкосновение с
полицията по време на
арест. След подобни случаи властите дават едни
и същи обяснения пред
пресата, че ще проведат
задълбочени разследвания. В същото време няма
нито един осъден полицай
за смъртта на черен при
арест. Това подкопава
доверието на черната
общност в полицията и
води до пламъци, дим и
вандализъм.
Доверието в полицаите
сега не е по-голямо, отколкото през 1981 г. Сега
обаче трябва да изискваме
отговори по мирен начин.

▶ ако търсят заподозрян
▶ като част от антитерористични действия.
▶ През 2010 г. английското
правителство обсъжда
възможността да върне
SUS законите. Вътрешният министър Тереза Мей
обаче се отказа от тази
идея.
▶ При бунтове британската полиция може да прибегне до няколко начина
за потушаването им, без
да използва огнестрелни
оръжия.
▶ Водна струя - това е
обичайна практика в
европейските страни и
има добър ефект.
▶ Кръг от палки - това
означава да използва оръжие с пластмасови или
гумени патрони, които
по принцип не водят до
смърт, но има и случаи на
пострадали. Те се използват за разпръскване на
тълпи.
▶ Байпас процедура използва се за арестуване на големи групи от
хора.
▶ Въвеждане на полицейски час.
▶ Използване на армейските сили за мироопазване.

ГРАФИКИ СТЕЛА МИХОВА

▶ 2.38 ч местно време
Шест пожарни и над 30
пожарникари са изпратени да
гасят опожарените сгради.
▶ 18.42 местно време
- още един автобус от
градския транспорт е
бил подпален в Югоизточен Лондон. Размириците
се разпространяват из
целия град.
▶ 23.05 ч местно време BBC съобщава, че магазин

за телефони е бил ограбен на
улица "Улрич". Репортерът на
телевизията съобщава още,
че на мястото има неколкостотин младежи, но нито
един полицай.
▶ 23.30 ч местно време около 40 коли са били опожарени в Нотингам.
▶ 23.49 ч местно време
Лидерът на лейбърстите Ед
Милибанд прекъсва почивката си в Девън заради размириците.

Понеделник, 8 август

▶ 00.59 ч местно време - бунтове избухват и в Ливърпул
▶ 1.05 ч местно време - BBC съобщава, че стотици младежи ограбват магазин на Panasonic в Уест
Ийлинг. Няма следа от полиция.
▶ 9.43 ч местно време - Пожарната в Лондон съобщава, че обажданията за пожар през изминалата
нощ са били 15 пъти над нормалното. Колцентърът е отговорил
на 2 169 обаждания за пожари.
▶ 9.55 ч местно време - приятелският мач между Англия и Холандия на стадион "Уембли" е отме-

нен заради размириците.
▶ 11.06 ч местно време - премиерът на Великобритания Дейвид
Камерън се завърна преждевременно от почивката си в Италия
и свика спешно парламента.
▶ 16 ч местно време - арестите
бяха 525, а 100 души бяха глобени
заради участието си в бунтовете. Те обхванаха пет английски
града - Лондон, Нотингам, Ливърпул, Бристол и Бирмингам. 26годишен мъж е бил намерен мъртъв в кола в квартал Кройдън в
Лондон.

Вторник, 9 август

▶ - Бунтовете обхванаха
Уест Бромич, Улвърхемптън, Салфорд, Манчестър и
Лестър.
▶ - Трима души загинаха в
Бирмингам.
▶ - 113 души са били арестувани в Манчестър и Салфорд.
▶ - 109 души са били арестувани и 23 глобени заради бунтовете в Улвърхемптън,
Уест Бромич и Бирмингам.
Сред арестуваните има
деца под 18-годишна възраст
и жени.

Сряда, 10 август
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Предизборното ускоре
на Йорданка Фандъко

Последната акция
на кмета на София
е да заплаши с
големи глоби
експлоатационните
фирми
Два месеца и половина преди
местните избори столичният
градоначалник заплаши с
глоби експлоатационните
дружества, които имат износени или липсващи капаци
на шахти. През декември
имало среща между техни
представители и кметството,
но БТК АД, ЧЕЗ, „Софийска
вода”, „Улично осветление”,
„София газ” и „Топлофикация” не са предприели нужните мерки, за да се справят
с проблема, твърдят от кметството. Йорданка Фандъкова
обяви, че търпението й се е
изчерпало. „Не искам някой
гражданин да си счупи крак
и тогава да започнем да се
обясняваме”, обясни тя.
Ред на глобите

От днес дирекция „Контрол
по строителството” в Столичната община ще започне
да налага глоби на изпълнителните директори на експлоатационните дружества
заради липсващи или счупени капаци на шахти. До
глоби ще се стигне само в
случаите, в които е издадено
предписание за подмяна на
капака, а това не е направено,
научи в. „Пари”. Най-голяма
глоба заплашва изпълнител-

ния директор на БТК АД
Бернар Москени - поне 248
хил. лв.
БТК/”Виваком” има 248
липсващи или износени капака. Глобата за всеки отделен случай е от 1000 до
5000 лв. Минималната глоба,
която може да се наложи на
изпълнителния директор на
дружеството, е 248 хил. лв.”,
обяви столичният градоначалник Йорданка Фандъкова. Тя обясни, че компаниите
са социално отговорни и
трябва да проявят отговорност и в този случай.

Контра
Да се спре паркирането
по тротоарите

▶ Глобите са нормална мярка, която е
удачно да бъде прилагана едновременно с
налагането на мерки, които да ограничат
възможността за паркиране на коли по
тротоарите. Това е една от основните
причини за тяхното чупене. Освен това
трябва да бъде затегнат контролът над
пунктовете за скрап, където се предават
откраднати метални капаци на шахти.
▶ Новите капаци са от полимербетон, а
„Виваком” започна да монтира втори капак
под основния, който издържа 150 кг концентриран товар.
▶ Около 1000 капака са сменени от началото на годината. В София „Виваком” носи
отговорност за 38 000 шахти. Цената на
капак с услугата е около 150-200 лв. в зависимост от типа капак.

Отговорни са
дружествата

Фандъкова поясни, че капаците на шахтите са собственост на частните дружества,
но гражданите винят общината за това, че зеят дупки
или че капаците са износени.
На 5 юли е съобщено на
дружествата, че до 18 юли
трябва да представят програми за ремонт, но такива в
кметството не са получени.
Колко точно

От 24 районни кметове само
15 са предоставили актуални данни за проблемните
шахти. Липсват данни и от

Снимка Емилия Костадинова

райони, където кметовете
са от управляващата партия ГЕРБ. Според данните
на Столичната община в 15
от районите най-много са
липсващите капаци на БТК,
на второ място е ЧЕЗ с 82,
следват „Улично осветление”
- 25, „Софийска вода” и „София газ” - по 9, и „Топлофикация-София” - 5.
Проверка след
проверка

Кметът Фандъкова обаче

постави под съмнение данните от районните кметства. „Ще възложа на Столичния инспекторат да направи цялостна проверка.
Не мога да си представя
как в „Слатина” има 166
повредени шахти и капаци,
а във „Възраждане” няма
нито една”, каза столичният
градоначалник. Така че найвероятно проблемни шахти
все още имат „Електроразпределение”.

Само за няколко дни това
е втора среща на Фандъкова
с експлоатационните дружества. В петък те подписаха
документи, с които се съгласяват да внесат банкови
гаранции. От тях общината
може да тегли суми за ремонти, когато дружествата
разкопаят някоя улица и я
ремонтират некачествено.
От кметството се надяват,
че така комуналните дружества ще бъдат принудени да

правят качествени ремонти
и асфалтът да не потъва след
броени месеци.
За по-сигурни
електротабла

Фандъкова обяви още, че
ще инструктира ЧЕЗ да
започнат да сменят капаците на електротаблата.
„За ЧЕЗ съм приготвила
писмо за възстановяване на
електроразпределителните
табла, които са силно амор-

Строят се повече сгради

Снимка Емилия Костадинова

Най-много сгради
с Акт 16 има във
Варненско - 100,
най-малко са в
Благоевградско - 3

сгради са 742. Жилищата в
тях обаче са с 26.2% по-малко. Така те са 3497, отчитат
от НСИ.

Най-голям брой жилища и
жилищни сгради, въведени
в експлоатация през второто
тримесечие на годината, има
в Бургас, сочат предварителните данни на Националния статистически институт
(НСИ). Статистиката посочва, че в Бургаска област пуснатите в експлоатация сгради
са 121 с 1122 жилища. Общо
13.1% ръст отчита НСИ при
новопостроените жилищни
сгради за периода април юни 2011 г. спрямо същия
период на миналата година.
През второто тримесечие на
годината новопостроените

След Бургас най-много нововъведени в експлоатация
сгради има в морската столица Варна -100, а готовите
апартаменти там са 573.
Следват Стара Загора със
74 сгради с 313 жилища и
столицата, където разре-

Първенци по сгради с
Акт 16

742

▶ са сградите с
разрешение за ползване,
получено през второто
тримесечие на годината
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Отговор
„Софийска вода”
е сменила
над 630 капака
▶ От началото на 2011 г.
„Софийска вода” е монтирала общо 404 капака на
ревизионни шахти и 228
решетки на дъждоприемни шахти. Ревизионната
шахта служи за профилактика на канализационната система и осигурява достъп до нея при
нужда. Поддръжката им
е ангажимент на „Софийска вода”. Дружеството
отговаря за 28 365 ревизионни шахти.
▶ Дъждоприемните
шахти са монтирани
на уличните отоци и са
за отводняване на пътните платна при дъжд.
Тяхната поддръжка е
ангажимент на общината. Дружеството отговаря пилотно за такива
шахти в „Оборище”.
▶ Цената на неметална решетка от алтернативни материали е
около 35 лв., а на неметален капак на шахта е
около 100 лв.

У нас Новини 7

Мнения
Йорданка Фандъкова,
кмет на Столичната община

Компромис
повече
няма
да правя
Аз лично съм подавала сигнали на
инспектората за липсващи капаци, заради
които човек може да
си счупи крак. Това е
недопустимо и лично
аз компромис повече
няма да правя.
Отговорност се носи
от дружествата, а ние
ще направим така,
че те да си свършат
работата. Надявам
се, че глобите ще им
помогнат да осъзнаят
своята отговорност
към града. Компаниите са социално
отговорни и подкрепят
такива проекти.
Очаквам да си свършат работата по тази
най-отговорна задача и
да коригират поведението си. Това са сериозни дружества, които
сигурно ще искат да
запазят своето добро
име и след тази среща
ще погледнат по друг
начин на проблема.
Не искам да има
счупен крак и тогава
да започнем да се
обясняваме.
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▶ липсващи или износени капака

тизирани, със зеещи врати.
Мога и конкретен адрес
да дам”, обяви Фандъкова. Нейните притеснения

са, че много от тях са до
детски площадки и така са
опасни за децата.
Красимира Янева

и по-малко жилища
шение за ползване са получили едва 36 сгради с 260
жилища. Най-малко сгради
са получили разрешение
за ползване в областите
Благоевград - само 3, в Търговище и Монтана - 4.
Полезната площ се
увеличава

Намалява общата полезна
площ на новопостроените
жилища - със 17.2% помалко в сравнение със същото тримесечие на 2010

26.2%

▶по-малко са жилищата
в новопостроените
сгради, отчитат от
НСИ

г. За периода април - юни
тази година общата полезна площ е 282 хил. кв. м.
Понижение има и при жилищната площ 188.5 хил.
кв. м, или с 13.8% по-малко
на годишна база. В същото време средната полезна
площ на едно новопостроено жилище се увеличава
от 71.9 кв. м през второто
тримесечие на 2010 г. на
80.6 кв. м за същия период
на тази година.
Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище НСИ отчита
в областите Смолян - 129.0
кв. м, и Габрово - 126.0 кв.
м. Следват ги области Русе
- 122.9 кв. м, и София - 122.0
кв. м. Най-малката средна
полезна площ е във Враца
- 52.5 кв. м, и в столицата
- 64.4 кв. м.

ВАС позволи на „Лукойл
Нефтохим” да работи с отнет
лиценз поне до края на август
Рафинерията ще може
да работи, докато тече
делото по същество
между „Лукойл” и
Агенция „Митници”.
То започва
на 31 август
Върховният административен съд (ВАС) позволи
на „Лукойл Нефтохим” да
работи въпреки решението
на Агенция „Митници” да
отнеме лиценза на рафинерията. От публикуваните
вчера на страницата на ВАС
определения стана ясно, че
правораздавателният орган
е оставил в сила определенията на Административен
съд София-град за спиране
на предварителното изпълнение на решенията на шефа
на митниците Ваньо Танов.
Решението на ВАС не подлежи на обжалване.
Първи определения
и мотиви

В началото на август Софийският административен съд
спря решенията за предварително изпълнение на Агенция „Митници” с мотива, че
докато бургаската рафинерия
води съдебни дела с държавата в лицето на Агенция

„Митници”, е по-добре да
има лиценз за работа. В противен случай заводът щял
да понесе „значителна или
трудно поправима вреда”.
Делото по същество за това
дали лицензите за управление на данъчните складове
са отнети правомерно, трябва
да стартира на 31 август.
Според експерти подобно
дело може да продължи повече от година. Съдът реши,
че е по-добре рафинерията да
разполага с лиценз, тъй като
е представила доказателства
за значими щети, които ще
понесат както заводът, така
и неговите клиенти. След
като определенията на Административен съд-София
станаха известни, Агенция
„Митници” обяви, че ще обжалва решението на съда
пред ВАС в законовия 7дневен срок.
Обжалване
и очаквания

Ден след като излязоха определенията на Софийския
административен съд, агенцията депозира две жалби
срещу тях. Според Агенция
„Митници” съдът неправилно е приел, че „Лукойл
Нефтохим Бургас” е доказал
вида и размера на претендираните вреди, както и веро-

Снимка Марина Ангелова

ятността за тяхното настъпване. Митниците обявиха,
че административният съд
е изградил тезата си върху
представените от жалбоподателя договори за доставка
на нефт и готова продукция
и значителните вреди, които
дружеството претендира, че
ще претърпи като неустойка

за неизпълнение на ангажиментите по договорите. Според Агенция „Митници” обаче при внимателния прочит
на договорите се вижда, че
продавачът е „Лукойл България”, а не „Лукойл Нефтохим
Бургас”, който не е страна по
договорите.
Елина Пулчева

България и Русия започнаха
преговори за изкупуване на старото
оборудване на АЕЦ „Белене”
НЕК разглежда възможността да задължи
„Атомстройекспорт”
да изкупи оборудване на стойност 40.2
млн. EUR, което не е
включено в подписаните допълнения към
рамковия договор

процеса на развитието на
проекта. „В момента няма
правно основание за неговото изпълнение, тъй като
срокът на рамковия договор е
изтекъл, а генерален договор
за инженеринг, доставка и
изграждане на АЕЦ „Белене”
все още не е подписан”, е
коментирал вицепрезидентът
на „Атомстройекспорт”.

В момента НЕК разглежда
възможността да задължи
„Атомстройекспорт” да
придобие оборудване, което не е включено в подписаните допълнения към
рамковия договор. Общата
му стойност се оценява от
българска страна на 40.2
млн. EUR и е основа за
възможен иск на същата
сума, ако НЕК се обърне
към арбитражния съд в Женева. Това съобщение беше
разпространено вчера от
компанията изпълнител на
проекта АЕЦ „Белене” до
руските медии.
Прессъобщението е било
изпратено във връзка със
започналите вчера преговори между представители на
българските и руските компании, участващи в проекта.
Преговорите са за изяснява-

НЕК се готви
активно за иск в
Женева
Снимка Емилия Костадинова

не на темата с изкупуването
на старото оборудване на
площадката на АЕЦ „Белене” от 1991 г. Тяхна цел е да
се уредят възникналите въпроси с неизплатени суми от
двете страни и евентуалните
съдебни дела. В срещите
участват представители на
„Атомстройекспорт”, на компанията майка и акционер
в проекта с 49% „Росатом”
и на основния акционер Националната електрическа
компания (НЕК).
Искания без
юридическо
основание

Според цитирания в прессъ-

общението първи вицепрезидент на компанията „Атомстройекспорт” Владимир
Савушкин НЕК принуждава
строителя да плаща за старото оборудване, за което двете
компании не са се договаряли. „България няма юридическо основание да търси
парите за старото оборудване
от площадката на „Белене”,
защото рамковият договор от
2006 г. изтече на 31 декември
2008 г. и не е преподписан”,
коментира Савушкин. По думите му рамковият договор за
закупуване на оборудването е
неразделна част от споразумението от 29 ноември 2006
г. и е в пряка зависимост от

Междувременно източници
от НЕК са заявили пред
БТА, че компанията активно се готви за внасяне на
съдебен иск срещу руската
компания „Атомстройекспорт”. НЕК ще внесе своя
иск в арбитражния съд в
Женева, след като до момента няма обявено намерение
от „Атомстройекспорт” да
оттегли своя съдебен иск
в размер на 58 млн. EUR,
са посочили от българската компания. „Проблемите
между двете компании са
сериозни и ако не може да
се постигне договореност,
те ще се решават от съдебните органи”, е позицията
на компанията.
Елина Пулчева
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Рейтинг
САЩ
отвръщат
на удара
▶ Банковата комисия
на Сената на САЩ
обсъжда решението
на Standard&Poor’s
да понижи рейтинга
на САЩ. Комисията
събира информация
по случая, но не
е взето решение
дали да се проведат
изслушвания по
въпроса, съобщи

Reuters. Засега
обаче не става ясно
дали работата
на банковата
комисия ще прерасне
в официално
разследване срещу
S&P.
▶ Същевременно
Комисията по ценните
книжа и борсите
съобщи, че възнамерява
да въведе нови общи
правила за работата
на рейтинговите
агенции поради лошото
им представяне
в контекста на

световната финансова
криза. Предложенията,
изложени на 517
страници, имат за цел
да бъдат избегнати
“значителни грешки”
при изчисляването на
рейтингите, заявяват
от комисията. След
като S&P понижиха
рейтинга на САЩ,
правителството
обвини агенцията в
подобна съществена
грешка - според
тях прогнозите за
държавния дълг са
сбъркани с 2 трлн. USD.

ли
не у
срива н

За
Рейтингът на САЩ трябваше
да бъде свален много отдавна.
Не е било изненада за никого, че
страната има огромен дълг и среща
затруднения при изплащането му.
Трябва да се вярва на рейтинговите
агенции, на Световната банка, на
МВФ и останалите финансови
институции. Агенциите се критикуват
много, но те не са виновни, а са
виновни правителствата, че не са си
свършили работата
Симеон Дянков,
министър на финансите

С понижаването на
кредитния рейтинг на
САЩ Standard&Poor’s направи
това, което останалите подобни
институции за момента не смеят.
На всички борси има много
сериозен психологически фактор.
Колкото по-голям е броят на
индивидуалните инвеститори,
толкова по-силен е той
Иван Такев,
изп. директор на Българската фондова борса

Според мен
Standard&Poor’s
аргументира основанията си
за понижението, най-накрая
рейтингът е правилен

Макар и успокояваща, мярката няма д
Федералният резерв не успя
да обърне низходящата тенденция на пазарите, която
последва сделката за увеличаване тавана на американския дълг и безпрецедентното понижаване на кредитния рейтинг на САЩ от
страна на Standard&Poor’s.
Фед съобщи, че ще задържи
лихвата в САЩ на текущото рекордно ниско равнище
от 0.25% поне до средата на 2013 г. Така банката
иска да подпомогне възстановяването на щатската
икономика, което е по-слабо от очакваното. Освен
това членовете на Фед са
обсъдили прилагането на
различни инструменти, които да подкрепят щатската
икономика.
Ефект

Бил Грос,
Pacific Investment Management Co. (Pimco)

Борсите отвъд Атлантика
реагираха веднага с повишение на основните индекси, но оптимизмът не
продължи дълго и пазарите
отново поеха надолу. Ин-

дексът Dow Jones изгуби
2.2% от стойността си. Поскъпването на европейските
акции по-рано през деня се
оказа краткосрочно. Спада поведоха книжата на
Societe Generale, които поевтиняха с 20%, а UniCredit
се понижи с 8%. Спад от
6% отбеляза и британската Barclays. Според анализатори всички банки по
един или друг начин имат
експозиции в държавни
ценни книжа и едва ли ще
избегнат отписването на
активи. След като поевтиня
до около 80 USD за барел,
петролът отново започна да
поскъпва и в сутрешните
часове на търговията в Ню
Йорк цената му достигна
80.78 USD за барел.
Инвеститорите първоначално изглеждаха несигурни как да постъпят след
изявлението на Фед, което
за пръв път поставя твърда дата, до която ще бъде
поддържана политиката за
близки до нулата кратко-

срочни лихвени проценти.
Този ход може да гарантира
на бизнеса и потребителите
по-голяма сигурност за достъпа до евтини кредити, когато обмислят инвестиции
или големи покупки като
жилища или коли.
Недостатъчно

Същевременно Федералният резерв се отказа да
положи някакви значителни
нови усилия, с които да
подкрепи забавящото се
възстановяване на американската икономика, коментира в. Washington Post.
Според изданието рядко
вижданото несъгласие на
трима от членовете на управляващия борд на Фед
с решението за лихвите
е сигнал, че централната
банка трудно би успяла да
предприеме по-драматични
стъпки през идващите месеци, с които да подкрепи
икономиката и финансовата
система.
Макар и скромна стъпка,

Въпрос на политика
Натискът върху
политиката е толкова
силен, колкото тя позволи да
бъде. Трябва отново да засилим
първенството на политиката.
Тя трябва да може да парира
финансовите пазари

Жан-Клод Юнкер,

Светът и най-вече САЩ
пропиляха голям шанс. Имаше
период, в който бе възможна реформа
на финансовия пазар. Европейските
лидери не успяха да ограничат
дълговата криза в периферията на
еврозоната въпреки многото срещи
на върха и програми, въпреки
множеството скъпи спасителни
акции и болезнени икономически и
социални жертви
Мохамед ел Ериан,

премиер на Люксембург и председател на Еврогрупата

ръководител на Pimco

Четвъртък 11 август 2011 pari.bg

Компании и пазари
Реакция
И европейските
пазари поеха
надолу

Ниската
ихва на Фед
успя да спре
а пазарите

да е достатъчна, смятат анализаторите
Снимка bloomberg

обещанието да се поддържат много ниски лихвени проценти до лятото на
2013 г. предизвика остри
разногласия в борда на
Фед. Трите гласа с особено мнение са най-много
от 1992 г. насам. Ричард
Фишър, Нараяна Кочерлакота и Чарлз Плозър президенти на банки на
Федералния резерв съответно в Далас, Минеаполис
и Филаделфия, предпочитат да не се поставя точен
срок за действието на това
решение.
Догадки

За инвеститорите на Уолстрийт и другите борси е
особено интересно дали
Фед ще започне нов кръг
от масирани покупки на
облигации, насочени към
засилването на икономиката. Въпреки че досега
Фед е извършил два кръга
на “количествено облекчаване”, или QE, лидерите
на централната банка все

още се въздържат да вкарат
стотици милиарди долари
в икономиката, тъй като са
скептични дали това изобщо ще окаже съществен
ефект, или, напротив - ще
доведе до по-висока инфлация.
Страх
от рецесия

Бордът на Фед обаче е доста откровен за своите страхове за възстановяването,
признавайки, че “икономическият растеж тази година
е значително по-нисък от
очакванията”. През последните две седмици редица
икономически индикатори
показаха, че растежът е
много по-слаб през полугодието, отколкото се смяташе. Създадените нови
работни места са по-малко
през последните месеци,
а производственият сектор се забавя. Това създава
опасения, че икономиката
на САЩ е изправена пред
риск отново да изпадне в

Всички финансови
пазари, всички играчи
на финансовите пазари и
финансовите инструменти
трябва да бъдат подложени
на съответния контрол и
регулация

рецесия.
“Индикаторите показват
влошаване в общите условия на пазара на труда през
последните месеци”, се казва в изявление от Федералния комитет за отворен пазар. Комитетът отчита още
намаляване на разходите на
домакинствата, ниски нива
на инвестициите в нежилищни сгради и цялостна
стагнация в строителния
сектор. Тези обезкуражаващи показатели, съчетани с нарастващата тревога
за разпространението на
дълговата криза в Европа,
допринесоха за поредица от
загуби на фондовия пазар.
Въпреки продължаващата
несигурност инвеститорите
като цяло са доволни от
решението на Фед. “То дава
на хората много повече яснота за това, което Фед ще
направи”, коментира пред
Washington Post Майкъл
Скорделис, главен пазарен
стратег в Morgan Keegan.

▶ Европейските борси
реагираха положително
на решението на Фед да
запази ниските лихвени
проценти, но по-късно
през деня акциите отново поеха надолу и индексите се оцветиха в червено. Лондонският FTSE
се понижи с 1.7%, а италианският FTSE MIB загуби
5.3% от стойността си.

▶ Европейските политици също дадоха своята
дан за стабилизирането
на пазарите. След извънредна среща на френското правителство президентът Никола Саркози излезе с изявление,
според което страната
ще постигне поставената цел за намаляване
на дефицита независимо
от развитието на икономическата ситуация.
Кабинетът ще се срещне отново на 24 август,
за да обсъди мерките за
справяне с дефицита.

Против
Standard&Poor’s се държат
много лошо. Показаха
учудващо непознаване на
основната аритметика на
американския бюджет

Тимъти Гайтнър,
министър на финансите на САЩ

Не разбирам. В това няма
смисъл. В Омаха САЩ
продължават да се оценяват с
рейтинг “тройно А”, а аз дори
бих дал “четворно А”

Уорън Бъфет

Твърдо съм уверен, че
Standard&Poor’s е действала
по политически причини. Те искат
да направят услуга на някого и
просто не допускат фактите да им
пречат. Това, което ще бъде наистина
болезнено през идните седмици, е да се
наблюдава как “наистина сериозните
хора” се отнасят с тези клоуни така,
сякаш мнението им струва нещо
Пол Кругман,
носител на Нобелова награда за икономика

Филип Буров

Не съм сигурен дали тази
новина наистина е толкова
важна в краткосрочен план.
Символично това вероятно
наистина е тежък удар за престижа
на САЩ. Дали обаче понижаването
на кредитния рейтинг ще доведе
до проблеми с американските
облигации? Съмнявам се

Ангела Меркел,

Джим О’Нийл,

канцлер на Германия

ръководител на Goldman Sachs Asset Management
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▶ Италия от своя страна
успя да пласира на пазара
12-годишни облигации за
6.5 млрд. EUR с лихва от
2.9%, което е значително по-ниско от 3.67% при
последния аукцион през
юли.
▶ Швейцарските власти
обявиха мерки, с които
ще се опитат да обезценят франка, чиято
стойност се вдига заради повишеното му търсене от инвеститорите като сигурна валута. Това обаче вреди на
швейцарския износ.
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Държавата пуска дялове
в два завода на „Терем”
Агенцията за приватизация
обяви процедура за 34%
от предприятието в Пловдив и
26% от това в Божурище
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) откри
процедура за приватизацията на миноритарни дялове
от две дъщерни дружества
на завода „Терем”. За продажба се предлагат приблизително 34% от „Терем
- Георги Бенковски” ООДПловдив и 26% от „Терем
- Ген. Владимир Заимов”
ООД-Божурище, стана ясно от публикуваното съобщение във в. „Пари”. Дяловете се държат от „Терем”
ЕАД, което от своя страна
е собственост на Министерството на отбраната.
Само проверени
лица

„Държавата ще постави
условия, с които да се
избегне спекула при продажбата на миноритарни
дялове от завод „Арсенал”
и дъщерните дружества на
завода „Терем”, коментира
преди дни изп. директор на
АПСК Емил Караниколов
пред Българското нацио-

нално радио. По думите
му до процедурата ще се
допускат само лица, проверени по чл. 95 от Закона за
защита на класифицираната информация. Този член
третира индустриалната
сигурност и мерките, които
се прилагат при сключването на договори, свързани
с достъп до класифицирана
информация. Кандидатите
за военните предприятия
ще трябва да докажат и
сериозни обороти, за да е
сигурно, че целта им няма
да е да блокират работата
на предприятията и след
време да ги продадат на
по-висока цена например
на мажоритарния собственик.
Структура

В структурата на „Терем”
ЕАД влизат осем предприятия, на пет от които
компанията е едноличен
собственик. Дружеството
държи миноритарните дялове в заводите в Пловдив
и Божурище, които са в

процедура на приватизация.
Мажоритарен собственик
на „Терем - Георги Бенковски” е „Телеком” АД.
Заводът е специализиран в
ремонт на авиационна техника, изработва и помощни средства за инвалиди.
„Терем - Ген. Владимир
Заимов” се занимава с ремонт на радиолокационна
и свързочна техника. Освен
миноритарния дял на „Терем” ЕАД съсобственик в
дружеството е „Промакс
99” ЕООД.
Без квоти

Преди няколко месеца
правителството реши, че
държавата няма да запазва
блокиращи квоти в предприятията от военнопромишления комплекс. В
резултат на това миналата седмица АПСК обяви,
че предлага за продажба
35.78% от „Арсенал” - Казанлък чрез едностепенен
конкурс.

▶Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол предвижда
специални условия към кандидати за миноритарните дялове

Иглика Филипова

Снимка Емилия Костадинова

„Строителна механизация” АД започва
производство на собствена безизкопна машина

СНИМКА

Казанлъшката
компания вече е
изпълнила поръчки за
Сингапур
и Мексико

да рехабилитира водопровода под пътното платно и под
жп линии въпреки метеорологичните условия, които
по време на работа са били
изключително лоши.

Лидерът в безизкопните
технологии у нас „Строителна механизация” АДКазанлък започна производство на нова машина
за безизкопни технологии.
Машината е разработена
от казанлъшкото дружество
и е успяла вече да докаже
ефективността си при рехабилитацията на 850 м водопровод с голям диаметър
(ф 1220 мм) в столичния кв.
„Модерно предградие”.

Запитвания

Технология

▶Зам. изпълнителният директор на „Строителна механизация” АД Павел Груев
показва предимствата на новата машина

За реализацията на проекта
„Строителна механизация”
АД използва безизкопната
технология „Облицовка с
втвърдяване на място - Феникс”, което й позволява да
избегне спирането на транспорта по тесните улици на
квартала. Машината успява

„Резултатът беше наистина
отличен и не след дълго се
появиха първите запитвания от други компании да
купят такава машина от
нас”, казва зам. изпълнителният директор на дружеството Павел Груев. По
думите му компанията вече
е изпратила една от своите
машини в Сингапур, а друга е заминала за Мексико.
Интерес към тези машини
са проявили и фирми, работещи в областта на безизкопните технологии, от
Япония и Германия.
Ново направление

Това дава основание на казанлъшката фирма да започне ново направление в
своята дейност, свързано
с изработване на машини,

които да бъдат прилагани
в безизкопните технологии. Отскоро фирмата има
и сериозната подкрепа на
международната компания
Sekisui, която е с богат опит
в безизкопните технологии
и в производството на машини и материали за този
вид технологии.
Награда

За прецизното строителство
и безупречната си работа
по обекта в кв. „Модерно
предградие” в София „Строителна механизация” АД
получи тази година голямата
награда на Международното общество за безизкопни
технологии. Тя беше връчена през май в Берлин на
изпълнителния директор на
казанлъшкото предприятие
Стефан Желязков, който е и
председател на Българската
асоциация по безизкопни
технологии. От учредяването
й преди 25 години наградата
за първи път е присъдена на
българска фирма.
Сашка Панайотова
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Apple блокира продажбите
на Samsung Galaxy в Европа
Сегашната забрана
за продажбите
на таблетите на
южнокорейската
компания важи
в целия ЕС с
изключение на
Холандия, където
от Apple са завели
отделно дело
Apple постигна значителна победа в борбата си с
Samsung относно интелектуални права, след като германски съд временно забрани на корейската корпорация да продава своя таблет
Galaxy в Европейския съюз.
Съдебната заповед идва
седмица, след като Samsung
беше принудена да забави
пускането на устройството
в Австралия поради друг
спор за патенти с Apple.
Американската компания от
Купертино неколкократно
е заявявала, че серията мобилни телефони и таблети
Galaxy “безсрамно” копира
нейните продукти iPhone
и iPad. “Не е съвпадение,
че новите предложения на
Samsung много приличат
на нашите - от формата на
хардуера, през потребителския интерфейс и чак до
опаковката”, казват говорители на Apple пред Reuters.
Samsung, чиито устройства
са базирани на разработваната от Google операционна
система Android, заведе редица контраискове.
Рискована стратегия

Сегашната забрана за про-

дажби важи в целия Европейски съюз с изключение
на Холандия, където от Apple
са завели отделно дело. От
най-голямата технологична
компания в света по размер
на приходите заявяват, че
ще обжалват решението на
съдиите. “Искането за запор е било подадено, без
Samsung да бъде уведомен,
а заповедта е била издадена
без изслушване или предоставяне на доказателства от
страна на Samsung”, пише
в съобщение на корпорацията. Според анализатори
това е стратегия, чрез която
Apple се опитва напълно
да попречи на Samsung да
извади своите продукти на
пазара. Мобилното подразделение на южнокорейския
гигант е реализирало 30%
от печалбите на компанията
през второто тримесечие
на годината. Останалите
приходи идват от чипове
с компютърна памет и телевизори, където Samsung
е глобален лидер. Стратегията на Apple обаче крие
рискове и за самата нея,
защото, ако в крайна сметка
съдът реши, че не е права,
тя ще трябва да изплати
огромни обезщетения за
пропуснати продажби на
Samsung.
Засилваща се
конкуренция

Действията на Apple ще
засилят притесненията на
Google, които обвиниха
най-големите си конкуренти в общи действия за възпрепятстване на популярната платформа Android.
Най-голямата интернет
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Снимки bloomberg

корпорация загуби наддаване за закупуването на
хиляди патенти от фалиралата Nortel. Без тези патенти компаниите, използващи
Android в своите устройства, стават уязвими към
искания за изплащане на
авторски права или в найлошия случаи - искания за
изтегляне на продуктите от
пазара. Samsung води своята съдебна война с Apple
от април. Устройствата от
серията Galaxy са най-големите конкуренти на из-

ключително популярните
продукти на Apple. Американската компания е продала 14 млн. таблета iPad
през първата половина на
тази година по целия свят,
докато очакванията на анализаторите са Galaxy Tab да
реализира 7.5 млн. продажби за цялата 2011 г. Други таблети, като PlayBook
на канадската Research In
Motion и Xoom на Motorola,
получиха доста по-слаб
прием от потребителите.
На този пазар вече има над

100 устройства, повечето от
които работят с Android.
Мрежа
от съдебни дела

Apple е само една от компаниите, оплетени в мрежа от
съдебни дела между високотехнологични компании
относно това кой притежава
патентите, използвани за
направата на съвременните
смартфони. Враждата между Apple и Samsung се усложнява и от факта, че двете
компании имат търговски

взаимоотношения на стойност 5 млрд. USD, като корейската фирма произвежда
голяма част от чиповете и
други части за устройствата
на Стив Джобс. Междувременно американска търговска агенция заяви, че ще
разгледа друго оплакване
от страна на Apple, този
път срещу HTC. Международната търговска комисия
има правомощия да блокира вноса на телефоните и
таблетите Flyer на тайванската компания. 

Bank of England понижи прогнозата си за
икономическия растеж във Великобритания
Дълговата криза в
Европа и страховете
от рецесия в САЩ
са хвърлили сянка
върху световната
икономика, каза
управителят на
банката Марвин
Кинг

Bank of England намали
прогнозата си за икономическия растеж на Обединеното кралство за 2011 г. от
1.8 на 1.5% и предупреди, че
“насрещните ветрове стават
по-силни всеки ден”.
Управителят на банката Марвин Кинг заяви, че
дълговата криза в Европа
и страховете от рецесия в

САЩ са хвърлили сянка
върху световната икономика. Той заяви, че великобританската икономика е
отслабнала от май досега,
добавяйки, че инфлацията е
на път да достигне 5% през
тази година. Той все пак
повтори по-старите прогнози на банката, че инфлацията ще спадне догодина.

Рисковете
на еврозоната

Според Кинг някои от найголемите рискове за икономическия растеж идват от
еврозоната, където някои
страни се опитват да укрепят фискалните и банковите
си системи. “Докато тези
проблеми изкристализират,
рисковете, произтичащи от
еврозоната, имат потенциала
да нанесат значителен удар
на икономиката на Великобритания”, заяви Кинг.
“Дисбалансите в световната икономика все още не
са разрешени правилно и
бремето на дълга е все още
налице. Решаването на този
проблем ще отнеме поне
няколко години”, добави
той. Според Кинг все пак
има място за икономически
оптимизъм, тъй като като
цяло ще има растеж. “Това е
постепенно възстановяване,
но все пак възстановяване”,
казва той.

“Направихме
каквото можем”

“Не искам да подценявам
мащаба на кризата, пред
която е изправена световната икономика. Но Великобритания е направила каквото е по силите й.
Имаме надежден средносрочн фискален план, с
какъвто много страни не
разполагат. Обезценяването на обменния курс пък
ще спомогне за износа”,
коментира Кинг.
Според директора на
Bank of England инфлацията ще продължи да расте
до есента, преди да започне
да спада през следващата
година. Макар че по всяка
вероятност инфлацията ще
достигне 5%, тя щя тръгне надолу с отминаването
на временните фактори за
увеличението й, убеден е
Кинг.
Индексът на потребителските цени ще бъде “малко

под целта на банката от
2% в средносрочен план”,
съобщи още той. По-рано
през годината от банката
констатираха, че Великобритания изпитва най-дългото свиване на жизнения
стандарт от 20-те години
на миналия век. Кинг заяви, че тази тенденция ще
продължи заради фактори
като високите цени на горивата.
Изпреварени
от събитията

“Важно е да се отбележи,
че този доклад е съставен
преди последния срив на
пазарите и така в прогнозите не са отразени последните спадове в акциите и
цените на суровините”, коментира пред BBC Джеймс
Найтли, икономист в ING.
Това вероятно ще увеличи
рисковите фактори, отразени в новите данни”,
добавя той.
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Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции

консервативен
консервативен
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен

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

високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

��.��

Валута
Currency
��
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
КАНАДСКИ ДОЛАР
��
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН
ЧЕШКА КРОНА
��.��
��
ДАТСКА КРОНА
БРИТАНСКА ЛИРА
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
��
ХЪРВАТСКА КУНА
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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
12,15
12,09
12,03
12,00
11,85
11,85			
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ
84,69
84,28
83,86
83,45
82,22
82,22			ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
738,60 735,02
731,43
727,85
717,09
717,09			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
151,70
150,98
150,26
149,54
144,48
144,48			
РУСКА РУБЛА
147,35
146,64
145,93
145,22
141,68
141,68			
ШВЕДСКА КРОНА
274,87
273,56
272,25
270,94
261,78
261,78			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
171,78
170,96
170,14
169,33
163,60
163,60			
ТУРСКА ЛИРА
209,60 208,60
207,60
206,61
199,62
199,62			
ЩАТСКИ ДОЛАР
76,80
76,43
76,07
75,70
73,14
73,14			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
152,65
151,92
151,20
150,47
145,38
145,38			

EUR
EUR
EUR 110,10
EUR 114,75
EUR 127,24

109,58
114,21
126,62

109,05
113,66
126,00

108,52
113,12
125,38

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

�����

���
���

Злато

USD/т.

105,87
109,29
123,53

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

105,87			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
109,29			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
123,53			
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
4.7653
4.7891		 4.9559
4.7653
4.6700			
-3.81%
10.91%
-1.64%
-18.83%
фонд в акции
7.1689
7.2047		 7.4557
7.1689
7.0255			
-5.17%
10.82%
7.32%
-8.95%
фонд в акции
10.2565
10.4103		10.6668
0.0000
0.0000			
0.74%
0.11%
1.21%
1.35%
													
фонд в акции
2.2474				 2.2474				
0.41%
29.11%
-0.99%
-48.15%
Смесен - балансиран
2.5953				 2.5953				
-1.00%
25.79%
-3.63%
-42.20%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.5924				 0.5866				
-4.04%
13.21%
4.87%
-9.46%
фонд в акции
0.5620				 до 1 месец		
над 1 месец		
5.46%
13.21%
3.37%
-10.95%
					 0.5592		
0.5466						
фонд в акции
0.4133				 0.4052				
0.37%
9.30%
11.84%
-20.98%
Фонд на паричен пазар 1101.1546				
до 180 дни		над 180 дни		
2.99%
13.21%
5.11%
4.97%
					
1099.5029		1068.1200						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.7709		
11.7650		 11.7474
11.7591
11.7591
11.7650
2.56%
0.73%
5.09%
5.89%
Смесен - балансиран 10.7828		
10.7292		 10.6219
10.6756		
0.0000
-0.58%
11.22%
-0.25%
2.53%
фонд в акции
9.8901		
9.8409		 9.6933
9.7425		
0.0000
-2.06%
13.47%
-1.78%
-0.57%
													
Смесен - балансиран 14.0703				 13.9310				
2.81%
7.39%
3.73%
6.03%
фонд в акции
8.0619				 7.9821				
N/A
11.48%
2.45%
-3.58%
фонд в акции
3.5448				 3.5097				
-19.01%
12.89%
-26.29%
-18.42%
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 12.6783				 12.6783				
3.34%
0.25%
6.22%
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
1.35919				 1.35647				
2.59%
0.57%
4.29%
5.52%
Смесен - балансиран 1.09930				 1.09272				
0.14%
3.97%
3.27%
1.62%
фонд в акции
0.74369				 0.73265				
-3.63%
8.27%
1.37%
-5.46%
Смесен - консервативен 0.77211				 0.76749				
2.25%
3.04%
5.67%
-7.34%
Смесен - консервативен 1.08124				 1.07800				
2.32%
0.32%
3.31%
3.42%
Смесен - балансиран
99.3365				
Смесен - балансиран
101.2783				
фонд в акции
82.1626				
Фонд на паричен пазар 129.6936				
Смесен - консервативен 95.7715				
Смесен - консервативен 111.9235		
111.8117		
фонд в акции
101.8353		
100.8270		

98.3481				
100.2705				
80.9394				
129.6936				
95.3888				
11.4763		
111.8117		
99.8187		
100.5749		

-0.52%
-2.78%
-2.92%
4.00%
0.99%
3.55%
0.32%

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

-1.25%
-5.10%
-4.48%
7.24%
2.43%
5.74%
N/A

-0.20%
0.14%
-2.08%
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
0.9842
0.9794 		 0.9769
0.9721 				
3.91%
14.08%
5.20%***
-1.17%
													
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
133.2084		
133.0093		 132.7438				
0.83%
3.01%
2.66%
5.52%
Смесен - балансиран
13.9381		
13.9381		 13.8001				
-2.67%
7.97%
-2.23%
1.35%
фонд в акции
0.6626		
0.6561		 0.6496				
-13.89%
15.01%
-9.99%
-7.86%
													
Смесен - балансиран 860.1920				 853.7567				
4.82%
4.02%
8.75%
-4.59%
фонд в акции
756.4095				 750.7506				
2.74%
4.27%
6.85%
-8.29%
													
фонд в облигаци
11.9459				 11.9459				
3.50%
1.01%
6.35%
3.27%
Смесен - балансиран 131.0507				 131.0507				
5.12%
5.97%
11.95%
3.28%
фонд в акции
7.7893				 7.7893				
7.83%
10.91%
20.06%
-4.42%
фонд в акции
10.9417				 10.9417				
5.16%
3.81%
9.50%
3.63%
											
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
0.5106		
0.5081		 0.5056				
-9.71%
10.98%
-0.62%
-16.64%
Смесен - балансиран
0.7328		
0.7302		 0.7276				
-3.86%
5.14%
-1.60%
-8.10%
Смесен - консервативен 1.0334		
1.0319		 1.0304				
2.45%
1.29%
4.23%
0.85%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3269		
1.3249
1.3229				
3.29%
0.12%
5.67%
5.35%
фонд в облигаци
1.3380		
1.3340
1.3300				
2.47%
0.36%
4.64%
5.48%
Смесен - балансиран
0.8154		
0.8122
0.8090				
-6.64%
5.46%
-4.91%
-3.78%
фонд в акции
0.5572		
0.5544
0.5516				
-12.73%
8.94%
-11.68%
-10.34%
Смесен - балансиран
0.7002		
0.6974
0.6946				
-2.92%
7.07%
-3.94%
-9.80%
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%
5.19%
5.02%
Фонд на паричен пазар 1.2115			
1.2115				
1.70%
0.16%
3.11%
3.68%
Смесен - балансиран
1.0204			
до 90 дни		
над 90 дни		
-2.29%
3.45%
-0.76%
0.17%
				
1.0051		
1.0153						
							
Смесен - балансиран
8.0006			
8.0006				
3.45%
7.60%
10.55%
-4.01%
фонд в акции
6.5306			
6.5306				
-0.91%
8.81%
3.19%
-7.52%
фонд в акции
2.4411			
2.4411				
-18.53%
10.38%
-15.86%
-27.68%
Смесен - консервативен 9.9339			
9.9339				
-5.90%
5.67%
10.65%
-0.25%
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
0.6590
0.6558
0.6542
0.6493
0.6493
0.6525		 0.6363
-14.31%
9.31%
-13.31%
-7.94%
фонд в акции
0.3515
0.3498
0.6542
0.3463
0.3463
0.3480		 0.3394
-17.03%
11.29%
-17.47%
-21.96%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
100.2520		
99.0204		
98.2815			
-13.65%
13.10%
-1.84%
-1.16%
								
фонд в облигаци
315.5360				 314.5908				
0.51%
3.55%
-1.65%
6.00%
13.4531				 13.1880				
1.60%
3.17%
-0.21%
5.14%
Смесен - балансиран 12.0340				 11.6800				
-0.11%
5.66%
-2.75%
2.98%
фонд в акции
8.5782				 8.3259				
-2.47%
8.85%
-1.55%
-2.92%
Смесен - балансиран
21.0537				 21.0537				
0.95%
5.62%
1.22%
1.35%
													
фонд в акции
6.7465				 6.7128				
-2.26%
8.60%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.1787				 8.1378				
-2.59%
8.64%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.4321				 12.4011				
4.71%
1.72%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1793				 1.1557				
-3.57%
6.61%
-0.71%
3.43%
Смесен - балансиран
1.1092				 1.0981				
1.88%
5.63%
7.08%
3.33%

Валута

Код

За

Евро

EUR

1

Стойност
1,96

Разлика
0

Австралийски долар	

AUD

1

1,40798

0,00996

Бразилски реал	

BRL

10

8,49917

0,04628

Канадски долар	

CAD

1

1,38387

0,00097

Швейцарски франк	

CHF

1

1,87143

0,02526

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,12244

-0,00937

Чешка крона	

CZK

100

8,11952

0,04425

Датска крона	

DKK

10

2,62499

-0,00039
-0,02837

Британска лира	

GBP

1

2,21173

Хонконгски долар	

HKD

10

1,74430

-0,01137

Хърватска куна	

HRK

10

2,62774

0,00423

Унгарски форинт	

HUF

1000

7,15949

0,03961

Индонезийска рупия	

IDR

10000

1,59547

-0,00087

Израелски шекел

ILS

10

3,87094

0,02376

Индийска рупия	

INR

100

3,00781

-0,02444

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

1,78062

0,00646

KRW

1000

1,26005

0,00306

LTL

10

5,66448

0,00000
0,00000

Южнокорейски вон	
Литовски литаc	

LVL

1

2,75780

Мексиканско песо	

Латвийски лат	

MXN

10

1,12350

0,02091

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,52717

-0,00095

Норвежка крона	

NOK

10

2,50410

0,00607

Новозеландски долар	

NZD

1

1,13824

0,00959

Филипинско песо	

PHP

100

3,20260

-0,02426

Полска злота	

PLN

10

4,76962

-0,00582

Нова румънска лея	

RON

10

4,58652

-0,00194

Руска рубла	

RUB

100

4,64501

0,02981

Шведска крона	

SEK

10

2,11846

-0,00451

Сингапурски долар	

SGD

1

1,12069

-0,00796

Тайландски бат	

THB

100

4,55596

-0,02176

Нова турска лира	

TRY

10

7,77017

-0,00216
-0,00954

Щатски долар	

USD

1

1,36134

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

1,91253

0,02667

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2384,16000

-44,39000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 11.08.2011 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

1,42

1,42

1,44

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

0,89

0,88

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

108,43

108,45

111,25

108,32

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1,03

1,03

1,05

1,03

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,8

7,81

7,84

7,78

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

9,26

9,27

9,28

9,2

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,41

1,41

1,42

1,4

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,39

1,39

1,39

1,38

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

274,88

275,18

276,37

272,01

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,1

24,12

24,14

24,03

РУСКА РУБЛА

RUB

41,91

41,94

42,67

41,85

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

4,11

4,11

4,13

4,07

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 10.08.2011 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 11/08/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,050964
€ 1,071983
€ 1,045709
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,795330
€ 0,811237
€ 0,791353
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€
0,737906
€
0,752664
€
0,734216
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 8/08/2011 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 11/08/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,170421 лв.
1,170421 лв.
1,170421 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 11/08/2011 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 10.08.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0204 лв.

Сентинел - Рапид

1,2115 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

1.0051 лв.

1.0153 лв.

1,2115 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
-2,29 %

- 0,76  %

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 9 август 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 11.08.2011 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
13.4332
12.0163
8.5556
316.1661
N/A
11.9750
8.5362
Ти Би Ай Комфорт
317.7414
13.3206
N/A
8.4941
Ти Би Ай Хармония
317.7414
13.3206
11.9160
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 13
Отново нагоре

Число на деня
Обем

98 736
▶ акции на „Еврохолд България” АД бяха изтъргувани на
БФБ, като цената на книжата се покачи с 6.40%

Регионални
индекси

Световни
индекси

Основният индекс на БФБ отбеляза
повишение

Американските книжа започнаха
търговията със спад

Sofix: 388.20

Dow Jones: 10 943.81

Македонският бенчмарк се оцвети в зелено

Германският индекс се оцвети в червено

MBI10: 2400.35

DAX: 5756.55

Основният сръбски индекс отчете
ръст

Японският измерител регистрира
повишение

+2.46%

▶ Петролът се повдигна от най-ниското си ниво от десет месеца насам поради свиващите се резерви
в САЩ, както и заради решението на Федералния резерв да остави ниски основните лихвени равнища.
Международната агенция по енергетика обаче каза, че може би ще намали прогнозите си за търсенето на суров
петрол през следващата година. Стоката поскъпна с 3.60 USD, или 4.54%, до 82.90 USD за барел по време на
електронната търговия на стоковата борса в Ню Йорк 					
Снимка Bloomberg

+3.45%

BELEX15: 644.60

+8.58%

-2.63%

-2.71%

Nikkei 225: 9038.74

+1.05%

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
Уведомление по чл. 92а от ЗППЦК за увеличаване на капитала
на„Флоримонт Пропъртис” АДСИЦ
„Флоримонт Пропъртис” АДСИЦ, ЕИК 175411237, със седалище и адрес на
управление: гр. София, бул. “България” 132, вх А, представлявано от Андон
Николаев Атанасов в качеството му на изпълнителен директор – На основание параграф 2 от ПЗР на ЗДСИЦ във връзка с чл. 92а от ЗППЦК уведомява
инвеститорите относно началото на публично предлагане на 1 000 000
обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална и
емисионна стойност 1 лев всяка, при общ размер на емисията 1 000 000 лв.
съгласно решение на съвета на директорите на дружестовто от 07.04.2011
г. за увеличаване на капитала от 650 000 лв. на 1 650 000 лв. и съгласно
проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от
КФН с решение No. 366 - E от 21.06.2011 г. Предлаганите акции са от същия
клас и предоставят същите права както акциите, записани на учредителното събрание на Дружеството и при първоначалното задължително
увеличаване на капитала. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно
право, а срещу едно право могат да се запишат 1.53846 новоемитирани
акции. Всички желаещи да закупят акции от новата емисия следва първо
да закупят права на борсата. Цялата емисия права се предлага от избрания
да обслужва увеличаването на капитала инвестиционен посредник ИП
„Статус Инвест” АД, за публично търгуване на регулиран пазар – БФБ
– София. Увеличаването на капитала ще се счита за успешнo ако бъдат
записани най-малко 100 броя от новите акции. Всички лица, които желаят
„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
„СПОРТНА СОФИЯ – 2000” ЕАД
Ул. “Българска морава” № 2
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА
Продажба на недвижим имот /терен/ - частна общинска собственост, находящ се в гр.София, район „Връбница”, както следва:
Урегулиран поземлен имот – І от кв. 3, м. „бул. Сливница”, с
площ от 3892.00 кв.м. на територията на район „Връбница” с
граници: юг – ул.”363”, изток - ул. „Натанаил Охридски”, север
- ул.”Връх Манчо” /бл.9/, запад – бл.8.
Имотът е отреден за жилищно строителство. Достъпът за
оглед на имота е неограничен.
Начална тръжна цена-1 160 000 /един милион сто и шестдесет
хиляди/лв. без ДДС.
Депозитна вноска за участие в търга - 116 000 /сто и шестнадесет хиляди/лв. Депозитът се превежда на „Спортна София – 2000”
ЕАД, по сметка IBAN BG 26 SOMB 9130 10 27122801, BIC SOMBBGSF, „Общинска банка” АД – клон Врабча.
Търгът ще се проведе на 09.09.2011г. от 14.00ч. на ул. “Българска морава” № 2, първи етаж - заседателна зала.
Тръжните книжа за участие в търга са на стойност 100лв. без ДДС
и ще се получават в сградата на администрацията на дружеството
на ул. „Българска морава” № 2, ет.2, до 08.09.2011г. всеки работен
ден от 10.00ч. до 12.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч., след представянето на документ удостоверяващ плащането им. Сумата се превежда
на „Спортна София – 2000” ЕАД, по сметка IBAN BG 26 SOMB 9130 10
27122801, BIC SOMBBGSF, „Общинска банка” АД – клон Врабча.
Крайният срок за приемане на заявленията за участие е до
17.00ч. на 08.09.2011г.
При липса на регистрирани участници в търга, същият ще се проведе повторно на 20.09.2011г. от 14.00ч. на същото място и при
същите условия, като крайния срок за получаване и приемане на
тръжната документация ще бъде до 17.00ч. на 19.09.2011г.
Телефон за информация: 02/822-11 53, GSM: 0884 709 412 - Юрисконсулт на „Спортна София – 2000” ЕАД.

да запишат акции от новата емисия на Дружеството, следва първо да
придобият права. Едно лице може да запише най-малко 1 нова акция по
емисионна стойност от 1 лев и най-много такъв брой нови акции, който е
равен на броя на притежаваните от него права. Началната дата за прехвърляне на права е денят, следващ изтичането на седем дневен срок, който
започва да тече от настъпването на по-късната от двете дати: датата
на публикуването на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК в един централен ежедневник или датата на публикуването му в „Държавен вестник”.
Крайният срок за прехвърляне на права е първият работен ден, следващ
изтичането на 14 дни след началната дата за прехвърляне на правата.
Публичното предлагане приключва в първия работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне
на правата. Съгласно правилника на “БФБ - София” АД последната дата за
търговия с права на борсата е два работни дни преди изтичането на срока
за това. На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на
правата публичното дружество предлага чрез инвестиционния посредник
„Статус Инвест” АД на регулирания пазар за продажба при условията на
явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата
емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Права за записване
на акции от увеличението на капитала на Дружеството могат да бъдат
предлагани за продажба както от лицата, придобили права в качеството
си на акционери на Емитента при изтичането на срока по чл.112б, ал.2 от
ЗППЦК (лицата, придобили акции от капитала на „Флоримонт Пропъртис”
АДСИЦ най-късно 7 дни от настъпването на по-късната от двете дати:

датата на публикуването на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК в един
централен ежедневник или датата на публикуването му в „Държавен вестник”), така и от лица, които последващо са закупили права, чрез подаване
на нареждане за продажба до съответен инвестиционен посредник - член
на БФБ, с който имат сключен договор. Заявките за записване на акции се
подават до ИП “Статус Инвест” АД всеки ден от 09.00 до 17.00 ч., съответно в работното време на други инвестиционни посредници. Внасянето
на емисинонната стойност се извършва по специална набирателна сметка
IBAN BG62UBBS80025051856530, на емитента в ОББ. Набирателната сметка
следва да е заверена с дължимата сума най-късно до края на работния ден
на подписката. Проспектът за публично предлагане на ценните книжа е
достъпен освен на интернет страницата на емитента: http://www.adsic.
zproperties.bg, и на хартиен носител в офиса на емитента, находящ се в гр.
София, жк. Манастирски ливади - запад, бул. България 132, вх. А, за период 12
месеца от неговото потвърждаване от КФН всеки работен ден от 10:00
до 17:00 ч. (лице за контакт – Павел Хаджийски). Инвеститорите могат
да получат Проспекта и всеки работен ден от 10:00 до 17:00ч. в: офиса на
ИП „Статус Инвест” АД: адрес: град София, бул. „Цариградско шосе” №
9; телефон: (+359 2) 946 17 40; факс: (+359 2) 15 73; лице за контакт: Мария
Сивкова. В периода на първичното публично предлагане на ценните книжа,
горепосочените документи могат да бъдат получени от банката-депозитар (ОББ), участваща в първичното публично предлагане. Същите могат
да бъдат получени и от “БФБ – София” АД, след приемането на акциите на
Дружеството за борсова търговия.

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД - 12.09.2011 г.

При липса на кворум на първата обявена дата за OCA, на основание чл. 227, ал.
3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.09.2011 г. в 11.00 часа, на същото място
и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.
Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от
10.30 часа до 11.00 часа. За регистрация и участие в OCA физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери
представят оригинал на актуално удостоверение за тьрговска регистрация,
както и документ за самоличност на законния представител.
Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 25, ал.2 от Устава
на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено
пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния
си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното
общо събрание със съдьржанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо
лице -пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение
за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и изрично
нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и
пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.
Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие
с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между
текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.
Съветьт на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. Габрово представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно
с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.kdn-bg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното
заседание на общото събрание на акционерите.
„КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и
пълномощни по електронен път на следната електронна поща: d.peeva@irsbg.
info, като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е, приложен електронен
документ (електронен образ) на пълномопщото, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.
Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. Габрово.
Съветьт на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание
- 08.08.2011 г. е 369 031 броя. На основание чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас
в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото
събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. Габрово, свикано за
12.09.2011 г. е 29.08.2011 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството
на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.
Изпълнителен директор: Нелифер Шабанова

Съветът на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. Габрово на основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо
събрание на акционерите на дружеството на 12.09.2011 г. в 11.00 часа в гр. Габрово,
бул. «Столетов» № 10, Административна сграда, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2010 г. Предложение за решение: Общото
събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2010 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов
отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на решение
за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 2010 г. 4. Приемане на годишния доклад за дейността на
директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД през 2010
г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния
доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН
ДЯДО НИКОЛА” АД през 2010 г. 5. Приемане на годишния доклад за дейността на
одитния комитет на дружеството през 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния
комитет на дружеството през 2010 г. 6. Избор на регистриран одитор за 2011 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за
избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно препоръка на
одитния комитет. 7. Приемане на решение за покриване на реализираната загуба
през 2010 г. със средства от фонд „Други резерви” на дружеството. Предложение
за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната
загуба през 2010 г. да бъде покрита със средства от фонд „Други резерви” на дружеството.
Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или
чрез представител.
Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по
седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, бул. «Столетов» № 10, Административна сграда, всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието
са публикувани на електронната страница на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр.
Габрово - www.kdn-bg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския
регистър до приключването на общото събрание.
Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на
„КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД, гр. Габрово могат да искат включването на въпроси и дапредлагат решения no вече включени въпроси в дневния ред на общото
събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. He по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред
и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите
се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен
ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на
дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.
По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството,
независимо дали последните са свързани с дневния ред.
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Споделете, разкажете, питайте
Имате интересен европроект и искате да разкажете за него.
Имате проблемен казус, заради който изпълнението на проекта
ви се забавя, затруднява или дори е невъзможно да бъде изпълнен.
Имате въпроси и искате да получите отговори от компетентни
консултанти. Искате държавните институции да ви чуят. Или
просто имате отношение към темата „европейско финансиране”.
Във всеки от тези случаи можете да пишете на euro@pari.bg. Вестник „Пари” ще чуе вашите истории, похвали и оплаквания и ще се
опита да ви помогне. Някои от най-интересните казуси и въпроси
ще бъдат публикувани и на страниците на изданието, за да бъдат
в помощ и на други бенефициенти. Така и държавните институции
ще имат възможност да погледнат резултатите от работата
си отстрани.

Eвропари

Краят на чакането

В момента се изпълняват
28 европроекта, свързани с
иновации, които ще получат
субсидии за над 15 млн. лв.
Най-късно до края на август всички проекти по процедурата за стартиращите
иновативни предприятия
по Оперативна програма
“Конкурентоспособност”
ще бъдат оценени. Това заяви за в. “Пари” Марияна
Велкова, изпълнителен директор на Изпълнителната
агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия (ИАНМСП). Към
момента на етап техническа
и финансова оценка са последните две групи от по 10
проекта, казва тя.

Предстоящо
Две нови
процедури за
иновации ще
има през 2011 г.
▶ Общо 3 процедури по
Оперативна програма “Конкурентоспособност” предстои да
бъдат обявени до края
на 2011 г., показва индикативната годишна
програма. Две от тях са
пряко свързани с иновациите.
▶ Едната процедура е за
предоставяне на интегрирана консултантска и
инвестиционна подкрепа на фирмите в изпълнението на успешни
проекти за разработване на иновативни продукти, процеси и услуги
с висока добавена стойност. Общият бюджет,
предвиден за нея, е близо
58.7 млн. лв.
▶ Другата процедура е
свързана с предоставянето на инвестиционна
подкрепа за модернизиране на изследователското и развойното
оборудване на българските научни организации. Целта е да се развие техният потенциал за разработване на
иновативни продукти.
Бюджетът на процедурата е близо 19.6 млн. лв.

Коментарът й е по повод
сигналите, които получихме
от страна на компании, че
все още очакват оценката на
проектите си. Още повече
че от агенцията обещаха до
края на юни да приключат
с оценката след констатации за слабия напредък от
страна на Българската асоциация на консултантите
по европейски програми.
Междувременно до някои
от компаниите отговорът
действително пристигна,
макар и неблагоприятен.
Вече няма да има
забавяне

Всъщност забавянето по
тази схема бе свързано с
начина на оценка на постъпилите проекти, което бе
разписано още при първото
й обявяване през 2007 г. Те
се оценяваха на групи от по
10 и ако само в един проект
има липсващ документ или
е нужно да се изясни нещо,
се спира работата по цялата
група, докато казусът не бъде решен. Едва тогава може
да се пристъпи към следващите етапи - техническа и
финансова оценка. Добрата
новина е, че тази стара процедура вече е прекратена и
всички проекти, подадени
по нея, съвсем скоро ще
бъдат прегледани.
Междувременно от агенцията обявиха аналогична
схема, при която оценката
в групи от по 10 бе премахната и проблемите не би
трябвало да се повтарят в
бъдеще.
Какво се случи досега

Общо 28 договора, свързани
с иновации, се изпълняват
по двете обявени досега
процедури по Оператив-

на програма “Конкуренто
способност”. Финансовите субсидии, предвидени
по тях, са в размер на 15.2
млн. лв., показва справка на
ИАНМСП.
Всъщност броят на сключените договори е бил 41,
т.е. 13 са били прекратени.
Това е станало по искане на
бенефициентите, като причините за това според някои
от тях и техните консултанти е забавянето в оценката на проектите им. От
ИАНМСП добавят, че сред
повтарящите се причини
са и финансови затруднения на бенефициентите и
липсата на възможност да
изпълняват заложените по
проекта дейности или непредставяне на отчет пред
агенцията.
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▶ проекта, свързани със създаване
и развитие на стартиращи
иновативни предприятия, вече са
приключени и по тях са извършени
окончателни плащания за малко
над 129 хил. лв.

Два проекта вече са
приключени

По първата процедура,
свързана с иновации, която подкрепя създаването и
развитието на стартиращи
иновативни предприятия, са
сключени 31 договора, като
в момента се изпълняват 25,
т.е. останалите 6 са били
прекратени. По тези проекти
е предвидена безвъзмездна
финансова помощ за 7.4 млн.
лв. По два от договорите вече дори е извършено окончателно плащане в размер на
малко над 129 хил. лв.
След повторното стартиране на набирането на
проектопредложения по
процедурата до момента е
сключен още 1 договор, по
който е предвидена безвъзмездна финансова помощ
от 226.7 хил. лв. Предстои
подписването на нови 7 договора, с което окончателно
ще завърши оценителният

процес по процедурата до
седма десетка включително,
съобщават от ИАНМСП.

Блиц Марияна Велкова, директор на

По-малко проекти,
по-голяма сума

По втората процедура, която
е свързана с внедряване в
производството на иновативни продукти, до момента
са сключени 10 договора.
От тях се изпълняват само
три, а субсидиите, които
може да получат, са 7.8 млн.
лв. Справката на агенцията
показва, че одобрените и
изпълняващи се проекти
по тази втора процедура са
по-малко, но в същото време
стойността им е по-голяма.
Причината е, че проектите
са в много по-голям мащаб
и съответно и стойността им
е много по-голяма.
Дарина Черкезова

▶ Какво се случи досега?
Открити схеми
		
Подкрепа за създаване и развитие на
стартиращи иновативни предприятия
Подкрепа за внедряване в производството
на иновативни продукти
Общо		

Брой сключени
договори

Брой договори
в изпълнение

Субсидии
(млн. лв.)

31

25

7,4

10
41

3
28

7,8
15,2

Източник: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

снимка емилия костадинова
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Уточнение
21 поръчки за 9.4 млн. лв.
Като бенефициент по Оперативна програма “Конкурентоспособност” Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) планира да
проведе 21 обществени поръчки, които са
на обща стойност 9.4 млн. лв. В бр. 151
неправилно е отбелязано, че сумата е във
връзка с приключените досега 12 поръчки. Редакцията се извинява за допуснатата неточност.

Плащания
Близо 695 хил. лв.
бяха преведени към
администрацията

проект за укрепване на капацитета на специализираната администрация. Проектът
предвижда обучение и разработване на
единна система за атестиране на държавните съдебни изпълнители и съдиите по
вписванията.
По още два проекта бяха изплатени средства за модернизиране на местната администрация. Община Две могили получи
10 394 лв. Други 127 089 лв. бяха преведени на община Стамболово. До момента
са изплатени 93.5 млн. лв., или 26.4% от
общия бюджет по ОПАК.

През първата седмица на август Управляващият орган на Оперативна програма
“Административен капацитет” (ОПАК)
преведе нови 694 756 лв. за извършени вече
дейности по проекти на 3 бенефициента. От
тях 557 273 лв. са предназначени за Министерството на правосъдието, което управлява

наближава

Фонд ФЛАГ търси нова
банка за управление на
заемите за общините
Договорът с
“УниКредит Булбанк”
изтича на 22 декември
Фондът за органите на
местното самоуправление в
България ФЛАГ търси нова
управляваща банка, която да
подпомага дейността му по
кредитиране на общини и
общински търговски дружества. Това става ясно от общественa поръчка на сайта
на “Държавен вестник”.
Към момента функциите
на управляваща банка се
изпълняват от “УниКредит
Булбанк”, но договорът с
нея изтича на 22 декември,
коментира изпълнителният директор на ФЛАГ Надя
Данкинова. Максималната
прогнозна стойност за услугите на нов трезор е 449 хил.
лв., става ясно от обявата,
като тя е за целия период на
договора от 3 години.
Какво прави банката
посредник

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Оценката на проектите
ще приключи през август
Насоките за
кандидатстване,
кадровото
обезпечаване и
организацията са
слабите места в
процеса
▶Госпожо Велкова, защо
продължава да има
забавяне на оценката на
проектите, свързани с
иновации по Оперативна
програма “Конкурентоспособност” въпреки
поетия ангажимент, че
оценката на всички ще
бъде приключена до края
на юни?

- Натрупаното забавяне е
за изминал период от време
и то е резултат от това, че
практическото извършване

на оценката е само малка
част от работата, свързана
с одобряването за финансиране на един проект. В
конкретния случай с процедурата за стартиращи
иновативни предприятия
проблемите, довели до забавянето, многократно са
коментирани, като се започне от насоките за кандидатстване и се стигне до чисто
кадрово обезпечаване и организиране на процеса.
До края на юни не успяхме да приключим изцяло оценката на всички
проекти, постъпили след
повторното стартиране на
оценката по процедурата,
но приключихме с оценката
за административно съответствие и допустимост на
всички проекти и цялостната оценка на проектите до

дванадесета десетка. Към
момента се оценяват на
етап техническа и финансова оценка проектите от
последните две десетки, с
което оценката по процедурата ще приключи.

оценката протича в рамките
на нормативно определените срокове.

▶Колко проекта, свързани
с иновации, остава да
бъдат оценени?

- Самата оценка на проектите не отнема време. Това,
което бави процеса, е подготовката и комплектуването на документацията за
извършената оценка и нейното последващо одобрение
от страна на Управляващия
орган (бел. ред. - Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма). В
този смисъл сме си поставили за цел да приключим
оценката по процедурата
до края на август, като този
път се надяваме да спазим
срока. 

- По отношение на процедурата за стартиращи
иновативни предприятия,
по която повторно бе стартирано набирането на проекти в средата на 2009 г.,
в момента се оценяват на
последен етап - техническа
и финансова оценка, проектите от последните две
десетки.
За останалите процедури,
по които се оценяват иновативни проекти, за момента

▶Можете ли да се ангажирате с нов срок, в рамките на който оценяването да бъде извършено?

Управляващата банка, с която работи фондът, отговаря
за отпускането, обслужването, администрирането и събирането на кредитите. Тази
дейност се извършва чрез
централното управление и
нейните клонове и офиси
в страната. Тя ще структурира и одобрява кредититe,
отпускани от ФЛАГ, ще се
занимава с кредитното администриране и управлението на паричните потоци по
кредитите, както и с управлението на процеса по тяхното
погасяване и събиране.
Възнаграждението за
трезора

За тези дейности трезорът
ще получава възнаграждение.
То включва три компонента
- комисиона за разглеждане
на всяко постъпило искане за
кредит, комисиона при предоговаряне на кредит и месечна
комисиона за администриране

449

▶хил. лв. е
прогнозната
максимална
стойност на
обществената
поръчка

120

▶млн. лв. заеми
към общините е
отпуснал фонд
ФЛАГ към момента

Много
е важно
кандидатите
да имат опит в
кредитирането
на общини
Надя Данкинова,
изпълнителен директор на
фонд ФЛАГ

на кредит. Възнаграждението
ще се заплаща на месечна
база въз основа на отчет, представен от избраната банка и
одобрен от изпълнителния
директор на ФЛАГ.
Изисквания
към кандидатите

Кандидатите трябва да имат
кредитен рейтинг не по-нисък от “ВВВ-”, присъден
от рейтинговите агенции
Standard&Poor’s или Fitch,
или “Ваа3”, присъден от
Moody’s. Когато участник е
обединение, което не е юридическо лице, посочените
минимални изисквания за
икономическо и финансово състояние се отнасят до
всяко от лицата, участващи
в обединението.
“Много е важно кандидатите да имат опит в кредитирането на общини и методология за оценка на кредитоспособността на местните
власти”, казва Данкинова.
Първата банка беше избрана
преди 3 години, но оттогава
досега нещата се промениха,
казва тя. Практиката показва,
че вече по-голяма част от
кредитите са дългосрочни и
се изисква по-дълъг период
на управление и сравнително
голям ресурс от страна на
управляващата банка.
Към момента чрез фонд
ФЛАГ са отпуснати заеми
за близо 120 млн. лв. Те са
по 120 договора с около 90
общини, показва справката
на институцията.
Дарина Черкезова

pari.bg Четвъртък 11 август 2011

16 свободно време

Рикши
с GPS

Индийските шофьори
на авторикши стачкуват
срещу въвеждането на
GPS-и и годишна такса
колкото дохода им
за 2.5 месеца
Десетките хиляди зеленoжълти авторикши, които
кръстосват улиците на Делхи, са символ на индийската
столица. Всички - и жители,
и посетители на града имат по някоя своя история
за триколесните превозни
средства и за мъжете, които
ги карат, пише BBC.
Грубият шофьор ще ви
закара само където той поиска, ще ви каже, че апаратът му е „счупен”, ще
надуе крайната сума. Той
е раздърпан и рошав, не
спазва правилата за движение и ще избере най-дългия
маршрут, за да измине найкраткото разстояние.
Но сега властите заявяват,
че искат да променят всичко
това. През март управата
в Делхи нареди на всички
авторикши да се инсталира
GPS, съобщава BBC. Така щяло да се гарантира,
че шофьорите таксуват за
реално изминато разстояние. Рикшите ще трябва да
имат и паник бутон, за да
се подобри сигурността на
пътниците.
Непосилно

В заповедта се казва, че
всеки собственик на авторикша трябва да плати
10 000 рупии (225 USD)
за устройството и 15 000

рупии (338 USD) годишна
такса.
Мерките не допадат на
55 299-те собственици на
авторикши в града - повече
от половината излизат на
стачка за един ден през май,
хвърляйки пътуващите из
града в паника. Решението
е оспорено и в съда.
В резултат на протестите
властите се отказаха да искат авансово 10 000 рупии
и свалиха годишната такса
наполовина. Съдът замрази
временно заповедта, като
нареди на местната управа
да не предприема никакви
действия, докато въпросът
не се разреши по един или
друг начин.
Шофьорите обаче искат
решението да бъде анулирано. Една дъждовна
сутрин в Делхи Сачин Бадория Такур се реди на
опашка пред метростанцията в оживения квартал
Хауз Кхас с авторикшата
си, разказва BBC. Той е
дошъл в столицата преди
седем години от родния си
град Агра - града на Тадж
Махал - заради по-добрите
условия на живот. Час пик
е и от гарата на всеки няколко минути се появяват
стотици пътници. Някои
избират да ходят пеша,
но много други скачат в

▶ Шофьорите в Делхи често избират най-дългия маршрут, за да изминат най-краткото разстояние
Снимки Shutterstock

авторикшите, за да стигнат
по-бързо до целта си.
Сачин чака, за да стигне
до началото на опашката и
да вземе пътник, пише BBC.
Колкото повече време прекарва в чакане, споделя той,
толкова по-малко печели.
Сачин казва, че преди няколко години е взел заем от
частен кредитор, за да купи
своята моторизирана рикша.
Автомобилът струва 135 хил.
рупии (3042 USD), но при
изплащането на заема той
трябва да върне повече от
четирикратно сумата.
Върховният съд ограничава броя на рикшите в града
до 55 хил. и шофьорите твърдят, че лицензите се контролират от шепа силни частни
финансисти и корумпирани
служители.

възрастните си родители,
съпругата и дъщеря си.
Той казва, че никога не
надува изкуствено цените,
но е съгласен, че други го
правят. „Работя много здраво, от 6 сутринта до 11 вечерта в повечето дни, за да
свържа двата края. Нямам
излишни пари”, казва
Сачин. „Нямам про-

ги докара до ръба на оцеляването и ще лиши децата им
от образование”, допълва
Агарвал.
Спред ВВС той е поискал
от властите да обяснят как
планират да въведат схемата.
„От отговорите на заявлението му за достъп до инфор-

са свързани с контролната
зала и монтираните скъпи
GPS устройства в тях само
събират прах.
Аргументите му обаче не
успяха да впечатлят особено съдиите, пише BBC.
„Всички знаем проблема
с надценките в Делхи - шофьорите на авторикши наистина ти вземат повече па-

„Няма проблем”

Сачин няма против да плаща
месечна вноска от 12 735
рупии (288 USD) за авторикшата. След като я внесе, за
месеца му остават средно
3000 рупии (68 USD), които
едва стигат, за да нахрани

▶Триколесните авторикши са символ на индийската столица

блем с
GPS-а.
Но не мога да си позволя годишната
такса”, казва той.
„Това не е нищо
друго освен схема
за печелене на пари
от страна на властите
и фирмите за GPS устройства”, коментира за BBC Ракеш Агарвал, който ръководи
NyayaBhoomi, благотворителна организация, работеща
с шофьори на авторикши.
Според него погрешно е разбирането, че схемата ще е в
полза на гражданите. Наскоро Агарвал подаде жалба
за анулиране на заповедта в
съда в Делхи. Той обяснява,
че средната месечна заплата на водача на авторикша
е по-малко от 6000 рупии
(135 USD). „Заповедта ще

Нямам проблем с GPS-а. Но
просто не мога да си позволя
годишната такса
Сачин Бадория Такур,
шофьор на авторикша

мация става съвсем ясно, че
нямат планове. Служителите
в транспортния отдел дори
не са виждали GPS устройствата”, разказва Агарвал.
„Когато ги попитах за адреса на контролната зала за следене на GPS устройствата, те
казаха, че това още подлежи
на решение”, разкрива той и
посочва, че радиотакситата,
пуснати от правителството
миналата година, все още не

ри”, заявяват съдиите. „Ако
GPS-ът помага в борбата с
това чрез измерване на изминатото разстояние, какъв
е проблемът”, питат те.
Съдът чака шофьорите да
подадат жалба, преди да разгледа делото. Междувременно плановете за сателитна
навигационна система са на
стенд-бай. И двете страни се
подготвят за дълга битка.
Теодора Мусева

