Компании ▶ 12-13

Новини ▶ 4-5

1, 2, 3... 4,

Основните играчи
вече са известни

продадено

ГЕРБ най-накрая обяви кандидат-президентската си двойка, с което сложи край на
спекулациите

Сряда

7 септември 2011, брой 169 (5229)

USD/BGN: 1.37203

EUR/USD: 1.42550

Sofix: 376.12

BG40: 121.48

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.21%

-0.21%

-0.38%

+0.09%

Не е това
посоката
България пада с три места в световната
класация за конкурентоспособност.
Докладът от Давос за пореден път показва,
че липсата на добър бизнес-климат,
мудната администрация и недостигът на
квалифицирани хора не се компенсират
от икономическата стабилност и ниските
данъци. В същото време финансовият
министър Дянков обяви именно това за
цели ▶ 8-9

Новини ▶ 7

Мистериозните банери в
НАП вече са свалени

Компании ▶ 11

Когенерацията
на ЕВН
в Пловдив
влезе
в действие

Next
Generation ▶ 22-23

Николай и
стъклената
фаблика
Николай
Мочев

цена 1.50 лева
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Мнения

Печеливш
Красимир Стефанов

Губещ
Силвио Берлускони

Шефът на Националната агенция за приходите получи похвала от министъра на финансите Симеон Дянков за добрата
работа на данъчните през последните 2 месеца. След сериозна акция по Черноморието и проверки във всички заведения
и търговски обекти приходната агенция е наваксала 80 млн.
лв., с които е изоставала. Според Стефанов до края на годината НАП ще гарантира приходната част в бюджета.

Във вторник служителите в цяла Италия обявиха стачка
срещу плана за строги бюджетни икономии на правителството на Берлускони. Очаква се 8-часовата стачка, която е предизвикана от Общата италианска конфедерация на труда, да
наруши обществения транспорт, включително въздушните
полети. Към протеста ще се присъединят частично лекари,
учители, както и служителите от държавните предприятия.

Коментар

▶ По темата „Без изненада: Росен Плевнелиев
е кандидатът на ГЕРБ за
президент”:
▶ Бойко няма да си позволи
да сложи човек, който не го
слуша, а по-удобен от Росен
е само Цецо, ама Цецо се
компрометира яко с онез
апартаменти и е бита карта, сега е моментът да им
плеснем шамара и да не му
даваме цялата власт в ръцете на тоз шопски тарикат

Ако мине... и то минава
Филипа Радионова

philippa.radionova@pari.bg

не на шопския тарикатлък

▶ По темата „Окончателно: „Булгартабак” е
продаден”:
▶ По-добре да се продаде, за
да продължи без проблеми
работата, това беше найдобрият избор!
нина
Компании ▶ 11

Новини ▶ 7

Синята коалиция ИКЕА очаква 10% пазарен
за президентските дял и 1.5 млн. посетители
избори
още първата година
се разпада
Апостолос Петалас,
гл. изп. директор на “Фурлис груп”

Петък

USD/BGN: 1.36915

EUR/USD: 1.42850

Sofix: 377.55

BG40: 121.37

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+1.15%

2 септември 2011, брой 168 (5228)

-1.14%

-0.16%

+0.10%

цена 1.50 лева

Време за измъкване
След като почти година политиците се дистанцираха
от приватизацията на “Булгартабак холдинг”, изведнъж
министър Трайчо Трайков и депутати от ГЕРБ
се изненадаха неприятно от постигнатия резултат.
И за пореден път прехвърлиха отговорността изцяло
на агенцията за приватизация
▶ 2, 12, 13

Тема на деня ▶ 8-9

Пазари ▶ 14

Облагайте ни
повече

“Витоша”
слезе
до 52-ро
място сред
най-скъпите
търговски
улици

Богати американци и
европейци поискаха
да плащат по-високи
данъци, за да може
страните им да намалят
дефицита си

Weekend ▶ 20-21

Азбучникът
на ураганите
Официалното
кръщаване на
ураганите датира от
средата на миналия
век - първоначално
само с женски имена,
впоследствие и с
мъжки
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1

Развитите световни
икономики са хванати в капана на ниския
растеж и имат нужда
от повече фискални стимули, за да дадат нов тласък
на възстановяването,
смята популярният икономист Нуриел Рубини

2
3

През второто тримесечие на 2011 г. БВП
възлиза на 18 804 млн.
лв., или 9 614.3 млн.
EUR, като на човек се падат
1284.1 EUR
Световната икономика ще навлезе в
нова опасна фаза през
есента, предупреди
президентът на Световната банка Робърт Зелик

Покрай предизборната еуфория, която вече съвсем заля
държавата в последните дни,
едно изказване мина и замина
без реакция. Транспортният
министър Ивайло Московски
обеща помощ и различни
преференции за транспортния
бранш, за да може той да си
обнови автопарковете и да
стане по-безопасен. Първо,
ясно е, че може много да се
спори дали така ще стане
наистина по-безопасен и второ,
това е наистина n-тият пореден
опит за подпомагане на някой
сектор, за който просто се сеща
поредният министър. Такива
предложения се появяват периодично през годините, почти
никога не минават и може би и
затова вече подобни изказвания
не се забелязват много-много.
Или пък е просто понеже беше
петък.
На пръв поглед съвсем
различно, но всъщност има
връзка между тази история и
изказването на финансовия министър Симеон Дянков три дни
по-късно, който отново обеща
розово икономическо бъдеще и
дори увеличаване на заплатите
още през първата половина на
следващата година. Никой не
изрази съмнение дали може
да се случи. Никой не попита
може ли настоящата политика
спрямо бизнеса да доведе до
това. Никой не попита дали
пък няма предвид държавния
сектор.
А връзката е следната. Ако
Московски се опита да си
прокара идеята, редица други
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Кой ще се
занимава
да пита
и да помни в
предизборни
времена, когато
всичко е толкова
весело. Впрочем
именно по време
на такива времена
обещанията рязко
се увеличават

браншове ще подскочат и това
няма да се случи. Винаги така
става и по-добре, защото не е и
съвсем редно. Той би трябвало
да е наясно с това. Също толкова наясно би трябвало да е
и Симеон Дянков, че средната
заплата може да се вдигне или
ако бизнесът дръпне, или ако
той допусне увеличаване в държавния сектор. Над първото
няма влияние и няма как да го
твърди толкова краткосрочно.
Второто пък ще предизвика
недоволство. Значи и двамата
или говорят, без да мислят,
или най-вероятно сами не си
вярват.
И понеже, както стана дума
по-нагоре, друга характерна за
двата случая черта е, че минават
между другото и никой не пита
министрите въз основа на какво
обещават разни неща, отговорът вероятно е прост - именно
защото минават и никой не
задава въпроси. А и кой ще се
занимава да пита и да помни в
предизборни времена, когато
всичко е толкова весело. Впрочем именно по време на такива
времена подобни вербални
намерения рязко се увеличават и
се превръщат в едно позитивистично допълнение към самата
кампания.
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Число на деня

Кой
Уикилийкс?
Бойко Борисов, министър-председател на България,
контрира с въпрос Цветанка Ризова в предаването „На
4 очи”

18 804
▶ млн. лв. е БВП на страната през второто тримесечие на
2011 г., показват данните на НСИ.

Повече подробности на стр. 9

Leak at WikiLeaks

Асанж изпусна контрола над „Уикилийкс”
Погрешното
разсекретяване на
огромен масив грами
доведе до полемика
между Джулиан
Асанж и британския
вестник „Гардиън”

Започнал от края на миналата седмица пореден
скандал около сайта „Уикилийкс” принуди основателя
му Джулиан Асанж за пръв
път от много време да се
появи публично чрез видеовръзка в Берлин и да
обвини най-тесния си партньор - британският вестник
Гардиън, в „неглижиране”
на ситуацията. Реакцията
беше отговор на изявление
от „Гардиън”, в което вест-

никът обвини „Уикилийкс”
в застрашаване на сигурността на източниците на
сайта. Грандиозният скандал може да струва живота
на хора.

са разпространени паролите,
с които е възможно публикуваните грами да бъдат декриптирани, а скритите имена
да бъдат видени.

Какво се случи

След известно мълчание
Джулиан Асанж обвини
„Гардиън”, в чийто сайт
грамите също се появяват,
че е допуснал изтичане на
паролите за криптираните
файлове чрез свой журналист, и нападна бившия
говорител на организацията Даниел ДомшайтБерг, който ги е изнесъл.
В отговор вестникът публикува съвместно изявление заедно с останалите медии - партньори на
сайта. „Ню Йорк Таймс”,
„Льо Монд”, „Шпигел” и

В петък сайтът „Уикилийкс”
неконтролирано разсекрети
251 287 грами на сайта си.
Проблемът е, че публикациите обикновено минават през
нещо като цензура, основна
част от която е заличаването
на имената на дипломати и
други действащи лица. Става
въпрос за хиляди информатори, част от които живеят
в размирни региони, затова
публикуването на имената
им излага на непосредствен
риск живота им. В края на
седмицата стана известно, че

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Кой е виновен

„Ел Паис” публикуваха
изявление, с което обвиняват „Уикилийкс”, че в
интернет пространството
изобщо съществуват нередактирани грами, и изказват подозрения, че самата
организация на Асанж е
допуснала погрешка изтичането на файла с паролите в мрежата. Независимо
от начина на изтичане
обаче едно е сигурно - те
идват от „Уикилийкс”.
Какво
предстои

Надали някой има реална
представа за възможните
последици от изтичането.
„Уикилийкс” има десетки
партньори в много райони
на света. Джулиан Асанж
отрече възможността да

▶Джулиан Асанж отказа да признае вина в скандала и
обвини медийните си партньори
Снимка Bloomberg

спре сътрудничеството си
с тях, „може би с изключение” на „Гардиън” и „Ню
Йорк Таймс”. Веднага след
случая пък организацията

„Репортери без граници”,
която по принцип го подкрепя, затвори огледалния
си сайт на „Уикилийкс”.
Филипа Радионова
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4 Новини у нас

Основните играчи вече са
ГЕРБ най-накрая обяви кандидатпрезидентската си двойка, с което
сложи край на спекулациите
Управляващата партия ГЕРБ
най-накрая обяви кандидат
-президентската си двойка,
както беше обещано - на 4
септември и с това сложи
край на спекулациите от
последните месеци. Очаквано това са строителният
министър Росен Плевнелиев и правосъдният Маргарита Попова. Социолозите
прогнозираха значителна
преднина за тях, докато
опонентите ги обявиха за
експерти, но не и визионери
и обвиниха премиера Бойко
Борисов, че е извадил двама
от най-добрите си министри от правителството.
Забавянето

Повечето основни кандидати за изборите през октомври бяха обявени в изминалите месеци, но Бойко Борисов отказваше да назове
номинация до фиксираната
дата в края на тази седмица.
Официалният мотив беше,
че офисът на ГЕРБ е в ремонт. Според спекулации
обаче забавянето е било, за
да се използва максимално
дълго постът на Плевнелиев като министър в полза на
набиране на популярност.
Днес той подава оставка,
а Маргарита Попова ще
излезе в отпуск, както е

по-закон. Възможно е още
в сряда да бъдат обявени и
наследниците им в ресорните министерства.
Отминали
колебания

Още вечерта след обявяването на номинацията премиерът Борисов призна
пред Нова телевизия, че
първоначалният му фаворит за кандидат е бил
вътрешният министър Цветан Цветанов и за пореден
път повтори, че смята да
се кандидатира на следващите избори през 2016 г.
Преди време Борисов обяви такова намерение, за
да отговори на въпросите
дали самият той няма да се
състезава за президентския
пост сега.
В същото време Цветан
Цветанов остава председател на предизборния щаб на
ГЕРБ – факт, който предизвика поредица обвинения
заради политическия му
пост. Той е обещал да излезе в отпуск „месец преди
изборите”. Вотът „две в
едно” - за президент и за
местни власти, е насрочен
за 23 октомври.
Какво предстои

В момента тече срокът за

Росен Плевнелиев
▶ Плевнелиев е бизнесмен,
докато не влиза в експертния екип на ГЕРБ малко
преди парламентарните избори през 2009 г., след което
става и министър на регионалното развитие и благоустройството. Мандатът
му започна с „вадене на анекси от чекмеджетата”, след
като беше установено, че
в министерството му има
най-много необезпечени
договори. През изминалите две години винаги е
определял изграждането на
магистрали като основен
приоритет и редовно прави
инспекции.

регистрация в Централната избирателна комисия, а
официалната предизборна
кампания започва на 23 септември. Кандидатите обаче
отдавна са на обиколки из
страната, а в интернет се
появиха и първите изборни
клипове. Засега сред тях
няма т.нар. черен ПР, каквито реклами традиционно
се появяват преди всички
избори и често са със скрит
поръчител.
Филипа Радионова

Някои от другите кандидати
Меглена Кунева

▶ Кунева стана министър по
европейските въпроси в правителството на тройната коалиция, а след присъединяването
към ЕС и еврокомисар за защита
на потребителите.
След изтичането на мандата й
тя влезе в борда на френската
банка BNP Paribas и стана съветник на транспортния еврокомисар Сим Калас. Според сайтовете на банката и ЕК тя все още
заема тези постове. Издигната
е от инициативен комитет, но
се очаква да бъде подкрепена от
НДСВ.

Ивайло Калфин

▶ Калфин изкара пълен мандат
като вицепремиер и външен
министър в правителството на Сергей Станишев. Бил
е в БСП и в партията на Александър Томов, но в правителството влиза като представител на Полиническо движение „Социалдемократи” на
Николай Камов. Преди това е
бил и секретар по икономическите въпроси на Георги Първанов и защитава проекта му
АБВ. От 2009 г. той е евродепутат от листата на Коалиция за България. Кандидатура
е на БСП.

▶Росен Плевнелиев и Маргарита Попова

Алексей Петров

▶ Бившата барета е най-спорната кандидатура за тези избори. Скандалите
с неговото име започнаха, след като
беше огласен от Румен Петков като
секретен сътрудник на ДАНС. Впоследствие стана известно, че Петров е
участвал в разработката „Галерия”,
по която са подслушвани журналисти
и политици. В началото на 2010 г. беше
арестуван при операция „Октопод”,
като според полицията и прокуратурата е ръководил престъпната група.
След няколко месеца беше пуснат под
домашен арест, а в началото на годината – освободен.

Атанас Семов

▶ Семов е юрист и университетски
преподавател, но става по-известен с каузата си срещу спирането
на 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй”, като
става основател на гражданско
движение в защита на реакторите. Той е и единият от основателите на „Ред, законност и справедливост”, която го издига. Преди
две години влезе като депутат от
РЗС, но след касиране на изборите в
някои секции в Турция отпадна от
парламента и остана зам.-председател на партията.
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известни

Краят на „ерата” Първанов
приключва едно
десетилетие на Георги
Първанов начело на
президентската
институция
„Папка „Гоце” има в архивите на Разузнавателната
служба, тя съдържа неща,
информация за мен и нищо друго, нито ред, нито
знак от мен”. Тези думи,
изречени през юни 2006 г.,
са сигурно най-често рецитираното изречение, казано
от Георги Първанов и един
от най-оспорваните моменти от личността му. Заедно
с това все още настоящият
президент често е обвиняван
заради опитите си за влияние
в енергийната политика на
страната от една страна, а
от друга за много хора той
си остава „социалният президент”.
Големият шлем

Друг спорен момент от
действията на Първанов са
изказванията му за енергийната политика на страната, които се определят
като проруски. Той участва активно в преговори по
големите българо-руски
енергийни проекти и в подписването на споразумения
за тях. По време на посещението на руския президент
Владимир Путин в Бълга-

														

Румен Христов

▶ Допреди да бъде номиниран,
Румен Христов е почти неизвестен за повечето хора, включително и за членове и симпатизанти на
СДС, в чието ръководство участва. Името му нашумя в края на
2008 г., когато се яви на вътрешните избори в партията и стигна
до балотаж срещу Мартин Димитров. Кандидат е на новосъздадената коалиция Съюз на десните сили между СДС, партиите
на Софиянски, Бакърджиев и още
четири формации, сред които не
фигурира ДСБ.

Волен Сидеров
▶ Лидерът на "Атака" беше първият, който обяви, че отново ще се
номинира от името на партията
си за президентския вот. На предишните избори през 2006 г. той
стигна до балотаж срещу настоящия президент Георги Първанов.
Сидеров е популярен с крайните си
изявления, каквито имаше дори
срещу Бойко Борисов и ГЕРБ допреди мандатът им. След 2009 г. той
и съпартийците му подкрепят
политиката на управляващата
партия.

Снимки Марина Ангелова

рия в началото на 2008 г.
Първанов обявява подписаните договорености за
газопровода Южен поток и
още седем енергийни споразумения за „постигане на
Голям шлем”. Двамата са
обвинявани в неформални
преговори по енергийните проекти. Първанов е и
твърд привърженик на изграждането на АЕЦ „Белене” и през почивните дни
за пореден път обяви, че е
убеден, че централата ще
бъде построена.
Първанов и новата
власт

С идването на ГЕРБ на власт
Георги Първанов и Бойко
Борисов влязоха в политически конфликт. Първоначалните спорове отново
бяха енергийни, тъй като
новото правителство обяви
намерение да преразгледа
големите проекти. Сред по-

сериозните скандали беше
и този с финансовия министър Симеон Дянков, когато
президентството разсекрети
звукозапис от среща между
двамата без съгласието на
Дянков.
НАТО, архарите и
малко петрол

Други запомнящи се моменти около Георги Първанов са
рязката смяна на позицията
му за членството на НАТО,
убийството на защитения
вид архар по време на посещение в Узбекистан, за което
той отрича, както и попадането на БСП в доклад на
ООН за измами по програмата „Петрол срещу храни” с
Ирак, по времето, когато той
е председател на партията.
Оттук нататък Първанов е
обявил, че ще се фокусира
върху новия си проект АБВ,
за който засега твърди, че
няма да става партия.
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България може да получи 15%
повече средства от ЕС до 2020 г.
Томислав Дончев:

Според министъра по еврофондовете страната ни е усвоила над
55% от договорените финанси по европейски програми
Финансирането от еврофондовете за новия програмен период 2014-2020 г.
може да се увеличи с 15%,
прогнозира в понеделник
министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав
Дончев. Той обоснова
очакванията си с факта, че
България показва дисциплина в изразходването на
средства по еврофондовете
и е с най-нисък процент на
грешка - по някои програми той е под 1%. Министърът по еврофондовете
беше категоричен, че ако
страната ни продължи със
същия темп, средствата от
ЕС може да се увеличат в
бъдеще.
Отчет

Дончев коментира, че до
момента страната е усвоила над 55% от договорените финанси по европейски
програми. По-конкретно,
най-много средства са получени по оперативните
програми „Регионално развитие” и „Околна среда”.
По думите на министъра
вече са разплатени над 14
на сто от цялата бюджетна

рамка за еврофондовете.
Това прави над 2.2 млрд.
лв. До края на годината
плащанията според Дончев
ще достигнат 3 млрд. лв.
Министърът, отговарящ
за еврофондовете, коментира във Варна, че в последните месеци има позитивно
раздвижване в Оперативна
програма „Транспорт”. „В
момента това е програмата
с най-високите темпове на
договаряне, практически
над 60%, което означава,
че отдавна сме прехвърлили половината от ресурса. Още един, два или
три сключени договора и
ще сме договорили целия
наличен ресурс. Само в
сектор „Железници” в приоритетна ос 1 са договорени практически 100% от
възможния ресурс”, коментира Томислав Дончев.
Слухове

Дончев, който е спряган
за възможен наследник
на строителния министър
Росен Плевнелиев, уточни, че вече е осигурено
финансирането за пречиствателната станция в
курорта „Златни пясъци”

Според министъра по еврофондовете Томислав Дончев вече са разплатени над 14% или над 2.2 млрд. лв. от
цялата бюджетна рамка за еврофондовете. Той прогнозира, че до края на годината плащанията ще достигнат
3 млрд. лв.
снимка Eмилия Костадинова

и през първата половина
на септември се очаква да
бъде одобрен и сключен

договорът. Независимо
че има шанс Дончев бъде оглави регионалното

министерство, той няма
да остави еврофондовете,
а ще отговаря и за двете,

обяви в. „Стандарт” през
почивните дни.
Елина Пулчева

Столичната община е събрала със
17 млн. лв. повече от данъци и такси
Приходите за осемте
месеца на годината
са почти 328 млн. лв.
Приходите от данъци и такси на Столичната община
за осемте месеца на годината са 327.9 млн. лв. “Те
са с 16.9 млн. лв. по-високи
спрямо същия период на
миналата година. Запазва
се тенденцията за по-добро
изпълнение”, отчете кметът
Йорданка Фандъкова. От
няколко месеца тя прави
отчет пред медиите всеки
месец и винаги има преизпълнение спрямо приходите на миналата година.
Първенецът - данък
сгради

Данъчните приходи са 159.6
млн. лв. и с тази сума планът
за годината е изпълнен на
64%, похвалиха се от общината. Приходите от налози
са с 15.5 млн. лв. по-високи
спрямо осеммесечието на
2010 г. От данък сгради са
събрани 58 млн. лв., а това
е с 8.2 млн. лв. повече от
същия период на миналата
година. При данъка върху
моторните превозни средства приходите са изравнени с миналогодишните.

Запазва се
тенденцията за по-добро
изпълнение

“Този данък ще се събира
до края на ноември, а не до
края на септември”, уточни
Йорданка Фандъкова. При
данъка върху възмездните
сделки с имущество увеличението е с 6.2 млн. лв.

Йорданка Фандъкова,
кмет на София

За поносимата такса
смет

От таксите най-много средства обикновено се събират
за сметта. “Приходите за
твърди битови отпадъци са
112.2 млн. лв., като те са с
1.6 млн. лв. повече в сравнение със същия период
на миналата година”, похвали се кметът Йорданка
Фандъкова. Тя уточни, че
по план трябва да се съберат 181 млн. лв. Йорданка
Фандъкова обясни, че домакинствата плащат 40%
от планираните приходи
за такса смет. Останалите
са за сметка на бизнеса.
“Въпреки намаляването на
промила за фирмите от 12
на 10 промила приходите се изпълняват добре”,
каза кметът. Тя отново коментира предложенията на
гражданската организация
“Справедливост”, които искат гражданите да плащат
спрямо реалния изхвърлен
боклук. “За мен са важни

снимка боби тошев

две неща - градът да е чист
и таксата битови отпадъци
да е социално поносима
за гражданите”, коментира
Фандъкова. Според нея,
ако се въведе методика,
при която гражданите да
плащат за реалното количество изхвърлен боклук,
те ще трябва да плащат
много повече в сравнение

със сега.
Търговците
са изрядни

Кметът отчете и по-висока събираемост на таксата за тротоарно право със
140 000 лв., която се плаща
най-често от собственици
на заведения и магазини.
“Това е постигнато въпре-

ки намалението на таксите
от 1 август с решение на
общинския съвет”, отчете
градоначалникът. Фандъкова се похвали и с повишени приходи от таксата
за детските ясли и градини.
Приходите са 1.05 млн. лв.
Кметът обясни обаче, че
това се дължи на факта, че
има повече детски градини

и повече приети деца, чиито
родители плащат таксата.
Приходите от издадените
строителни разрешителни
обаче логично намаляват.
За 8-те месеца на годината
те са почти 6.1 млн. лв. “Те
са с 2.3 млн. лв. по-малко в сравнение с миналата
година”, призна Йорданка
Фандъкова. За сметка на
това обаче от “Московска”
33 се похвалиха с по-висока събираемост на старите
задължения - 47.5 млн. лв.
Те са с 5 млн. лв. повече в сравнение с миналата
година. Новият ревизионен отдел в кметството е
приключил 34 ревизии и
е начислил актове за 16.6
млн. лв.
Красимира Янева
▶ Кои са най-големите фирми
длъжници на Столичната община,
четете на стр. 11
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Мистериозните банери
в НАП са свалени
Компаниите, чиито
рекламни лога
бяха поставени
на устройствата,
твърдят, че не са били
информирани за това

Рекламните банери на
„Белла България”, Office
1 Superstore и „Биг Топ”
вече са премахнати от информационните терминали
в териториални дирекции
на Националната агенция
за приходите в София. Това съобщи говорителят на
НАП Росен Бъчваров. Миналата седмица в. „Пари”
писа, че върху част от т.
нар. киоски има рекламни
лога на компаниите „Белла
България”, „Биг Топ” и
Office 1 Superstore. Проверка на в. „Пари” показа,
че част от терминалите
с подобни банери са изключени. По думите на
Бъчваров агенцията ще използва случая, за да обнови
софтуера.
Ответна реакция

От фирмите, чиито банери
бяха поставени, отрекоха да

са информирани за наличието на логата им на терминалите. От кооперация „Панда”, която притежава правата за ползване и представяне
на търговската марка Office
1 Superstore, обясниха, че
нямат сключени споразумения или други договори
с НАП за поставяне на рекламни лога. „Кооперацията
няма практика да брандира
доставяната от нея техника, още повече че в случая
става въпрос за устройства
със специфично обществено предназначение, към
които обикновено административните структури имат
определени изисквания”,
коментира Галя Косева, мениджър PR и реклама на
Office 1 Superstore.
От „Сис Технология” фирмата, която е поставила
устройствата през 2007 г.,
обясниха, че не се занимават
с поддръжката на системата
и не може да потвърдят дали
тези банери са поставени от
тях или не. „Менажирането
на тези банери остава в ръцете на този, който е ползвател на софтуера”, обясни
изпълнителният директор

▶След сигнала на в. "Пари"
проблемните терминали
бяха изключени

Петър Топалов. Той уточни,
че „Сис Технология” не се
занимава с поддръжката
на терминалите. Топалов
каза още, че от НАП не
са се свързали с него във
връзка с разрешаването на
проблема.

НАП обяви обществена
поръчка за нова
информационна система
Тя ще подпомага
взимането на
управленски
решения в агенцията
и обслужването на
клиентите
В края на миналата седмица Националната агенция
за приходите представи
проект за изграждане и
внедряване на управленска
информационна система
(УИС) в НАП. Системата
ще служи за съхранение
на историческа информация, която идва от транзакционни системи или
други източници на данни,
и ще позволява тематично
ориентиране на информацията, справки и анализи
на основната дейност на
НАП. Директорът на дирекция „Анализ на политиката” Трифон Павков
определи системата като
„система, която дава отговори”. Проектът се осъществява по Оперативна
програма „Административен капацитет” чрез съфинансиране от Европейския
съюз чрез Европейския
социален фонд и ще струва
максимум 1 836 000 лв. с
ДДС.
Системата ще автоматизира предоставянето на информация и анализ, които
да подпомогнат взимането
на решения и обслужването

на клиентите на агенцията. С помощта на системата ще може да се получава
информация за губещите
и печелившите клиенти на
НАП вследствие на различни решения, твърди Павков.
Той посочи, че до момента
подобни системи са въведени в Холандия и Унгария.
Те се използват и в различни
банки и финансови институции.
Обществената
поръчка

В четвъртък е стартирана
обществената поръчка за
изпълнението на проекта.
Ако фирма, която кандидатства за изпълнение на
проекта, обяви по-висока
цена, то тя ще бъде отстра-

нена от процедурата. Фирмата изпълнител ще има
11-месечен срок, в който
да въведе данни в системите на НАП за три години
назад, а след изтичането на
срока от агенцията сами ще
продължат поддържането
на информационната система. Срокът на договора е
23 месеца, като приключва
на 3 януари 2012 г.
Фирмата изпълнител на
обществената поръчка ще
стане ясна в края на есента. На 26 септември изтича
срокът за кандидатстване
на обществената поръчка.
Втора обществена поръчка
ще бъде обявена за фирма,
която да извърши финансовия одит на системата.
Златина Димитрова

В момента имаме връзка с
информационната система
на Агенция „Митници”, от тях
получаваме информация, както и
ние им даваме информация. Точно
тази информация, която трябва за
този бъдещ проект, не е налична в
нито една от двете системи
Атанас Янев, директор на дирекция
„Информационни системи” в НАП

История
на киоските

В началото на 2007 г. в НАП
са въведени информационни терминали. Договорът
за внедряването им е сключен от Министерството на
държавната администрация

и административната реформа, закрито от правителството на ГЕРБ. Такива
терминали са поставени и
в други структури, но найголям брой са инсталирани
в дирекциите на НАП. Покъсно Министерството на

финансите обявява обществена поръчка за терминали за НАП на стойност до
585 хил. лв. без ДДС. Не
е известно от колко време
банерите са били на информационните табла.
Златина Димитрова
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Конкурентоспособността
на България се влошава

Страната отстъпва в техническата
си готовност и в иновативността
Конкурентоспособността
на България сред останалите икономики в света
се влошава. Това показва докладът на Световния икономически форум
(СИФ) в Давос за глобалната конкурентоспособност, който предстои
да бъде представен днес.
България отстъпва с три
места в общото класиране и през тази година
се позиционира на 74-то
място, докато миналата
година заемаше 71-во. В
проучването участват 142
страни от целия свят.
Причините

Основните причини за
влошаването на конкурен-

тоспособността на България са лошите й резултати в макроикономиката.
Изследването на СИФ се
основава на глобалния
индекс за конкурентоспособност. Той пък се
базира на 12 стълба, които
влияят на конкурентоспособността на страните.
Така че причините за отстъплението са свързани
с известно влошаване на
класирането на България,
най-вече по отношение на
ефективността на стоковите пазари, технологичната готовност, степента
на развитие на бизнеса,
инфраструктурата и иновативността. В същото
време България отбелязва

подобрение при показателите си в институциите, финансовите пазари,
ефективността на пазара
на труда, образование и
квалификация (виж карето). Равносметката обаче
е 74-то място.
Не сме последни

Влошаването на конкурентноспособността обаче не се отнася само за
нашата страна. Според
данните от проучването
много от европейските
страни отстъпват от позициите си през тази година.
Това се отнася най-вече за
Румъния. Тя се премества
десет позиции по-назад и
вече се намира дори след

България - на 77-а позиция. По традиция нашата
страна винаги е била на
опашката по конкурентоспособонст сред страните
от Европейския съюз.
Гърция също изостава
значително. Поради дълговата криза и проблемите
на пазара на труда южната
ни съседка се срива и в
класирането по конкурентоспособност и вече е на
90-а позиция.
С повече от десет позиции пада надолу и Словения. Нейната конкурентоспособност рязко се
влошила през последната
година, така че в момента
държавата заема 57-а позиция в класацията, дока-

то през миналата година
стоеше стабилно на 45-а
позиция. Сред страните
от Централна и Източна
Европа членки на ЕС по
традиция най-добре се
представя Естония, която задържа 33-та позиция, след нея се нарежда
Чехия, която заема 38-о
място.
Отличници

Ако трябва да говорим и
за първенците в класацията, това са обичайните
заподозрени. И в последното издание на доклада
най-конкурентоспособна
е икономиката на Швейцария, следвана от Сингапур. САЩ отстъпват

от 4-то на 5-о място. В
първата десетка се подреждат и някои държави
от ЕС като Швеция, която заема трета позиция,
Германия - 6-а позиция.
Традиционно силнат а
икономика на Япония е
девета в подреждането.
"Прави впечатление, че
през последните години
конкурентоспособността
на американската икономика се влошава за сметка
на тази на страните от
ЕС, която се се запазва на
постоянно ниво. С бързи
темпове нараства конкурентоспособността на Китай", казват от Центъра за
икономическо развитие.


Елена Петкова

Сряда 7 септември 2011 pari.bg

тема на деня Новини 9
Симеон Дянков:

Надолу
Плюсове и минуси за
конкурентоспособността
на България
Финансови
пазари. По
отношение
на финансовите пазари
България се
придвижва
от 91-во на 75-о
място. През настоящата година благодарение на
постепенното излизане на
страната от кризата, финансовата стабилност и
ниския бюджетен дефицит
се подобрява и класирането.
► Институции. Функционирането на институциите има пряко отношение
към възможностите за
развитие на предприемачеството и повишаването на конкурентоспособността. Добре
работещите институции (съдебна система,
администрация, полиция)
създават предпоставки
за ефективни и прозрачни
бизнес сделки.
Независимо че България
е назад в класирането по
фактора "институции",
през последните години се
наблюдава подобряване на
позициите - в последния
доклад страната се придвижва с 4 места напред.
Това се дължи на опитите
на правителството да

провежда по-прозрачна
политика, по-добро партньорство с неправителствения сектор и бизнеса.
► Ефективност на пазара
на труда. В тази област
България се придвижва с
две места напред - от 58о до 56-о. Положително се
оценяват гъвкавостта
на пазара на труда, облекчените практики по
наемане и освобождаване
на работници, както и
сравнително високата
степен на участие на жените в работната сила.
► Образование и квалификация. По отношение на образованието
България се премества с
една позиция напред - от
58-а на 57-а. Страната
има добри показатели за
процента на хората със
средно и висше образование. Благоприятни са
резултатите за обучението по математика, за
достъпа до интернет в
училищата и др. Все повече обаче се влошават
оценките за цялостното
качество на образователната система; много
негативно са оценени
професионалното образование и възможностите
за обучение през целия
живот.

Макроикономическа стабилност. През
последните
години
традиционно добри са
позициите на
България по отношение на макроикономическата политика. През
настоящата година обаче
страната отстъпва с 4
места назад - от 42-ро на
46-о място. Това е свързано
с някои негативни очаквания на бизнеса, произтичащи от кризата. Добри са
данните за управлението
на държавния дълг, съотношението държавен
дефицит/излишък и др.
► Технологична готовност. Проблемите в
тази сфера произтичат
от липсата на активна
политика при купуване на
съвременни технологии
от страна на бизнеса.
Все още много малка е
и ролята на чуждите
инвестиции за навлизане
на модерни технологии в
българската икономика.
Като цяло обаче има добър
потенциал, който трябва
да се използва.
► Инфраструктура.
България по традиция е
назад в класирането, като
през настоящата година
заема 87-о място. Страната ни изостава по този
основен стълб в сравнение с такива държави от
региона като Черна гора и
Хърватия.
► Ефективност на
стоковите пазари. В

тази област България
е отстъпила с 4 места
назад - от 82-ро на 86-о.
Ниски са оценките за конкуренцията на местния
пазар, тромавостта на
митническите процедури,
ниската взискателност
на местните потребители.
► Иновации. През последните години в областта
на иновациите България
изостава значително,
като в последното изследване отстъпва с още едно
място назад - от 92-ро на
93-то. Иновативното
развитие на българската
икономика е приоритет,
но само на думи. Мерките
все още са недостатъчни
и не дават резултат. Има
известно подобрение в
оценките за разходите на
бизнеса за изследвания и
иновации и за качествата
на научноизследователския персонал.
► Развитие на бизнеса.
Състоянието на българския бизнес продължава
да се оценява негативно
- по този фактор България
отстъпва с още едно място - от 95-о на 96-о. Българските компании имат
най-сериозни затруднения
в следните области: липса
на адекватна политика за
квалификация и преквалификация на човешките
ресурси, неефективен
маркетинг и ниско качество на мениджмънта,
отсъствие на активна
политика за купуване и
внедряване на съвременни
технологии.

Само европейската икономика
може да забави българската
Дефицитът ще е помалък от прогнозираното, убеден е финансовият министър
Темповете на развитие на
българската икономика
може да се забавят само
заради забавяне в европейската икономика. Това
заяви министърът на финансите Симеон Дянков.
Според него българската
икономика се развива добре и едва ли ще има нов
период на депресия. Дори
имало възможност за увеличаване на доходите.
(Не)популистко и
не(предизборно)

"Има финансова стабилност и оттук нататък може да се мисли за увеличаване на доходите и
бюджетите на няколко
от министерствата като
културното и образователното например", каза
вицепремиерът. Той не
пожела да даде повече
информация около увеличаването на доходите, за
да не звучи предизборно
и популистки.
"Възможно е заплатите
да се увеличат през първото полугодие на следващата година, но затова
ще изчакам да минат изборите, за да не кажат, че
това е популистично говорене", допълни Дянков.
Той уточни, че по тази
причина целият бюджетен процес ще мине след
изборите, за да е ясно, че
това се прави, защото има
пари и възможности, а не
поради други цели.
Министърът на финансите не пропусна да
обясни, че бюджетът тази
година е направен толкова
консервативно, че дори и
да има по-малък икономически растеж, приходите
пак ще бъдат изпълнени.

СНИМКА МАРИНА АНГЕЛОВА

По подобен начин стояли
нещата и с бюджета за
2012 г.
Дефицит

Дянков коментира, че
дефицитът в бюджета за
следващата година ще е
под 2%, а може би дори
под 1%. "Тази година имаме прогноза 2.5% дефицит, а за осем месеца сме
на дефицит около 1%",
каза той. Според министъра предварителните данни
за август сочат, че дефи-

цитът за месеца е около
30-35 млн. лв., или доста
по-ниско от очакваното.
Дянков посочи, че очаква
недостигът в бюджета за
тази година да е доста помалък от прогнозираното,
което ще помогне за следващата година. "В края на
септември или началото
на октомври ще имаме
окончателната прогноза
за растежа за следващата година", съобщи той.
"Засега държим на това,
което са изчислили на-

шите анализатори - около
4%. Съзнаваме, че може
да е трудно, но изненади
винаги има", каза още вицепремиерът.
Той, разбира се, не пропусна да се похвали и с
постигнатите резултати
по изпълнението на тазгодишния бюджет. "Приходите тази година вървят
добре - около 14% над
тези от 2010 г., а разходите са с около 6 на сто
по-малко", каза Симеон
Дянков.

България изостава в растежа на БВП
през второто тримесечие на 2011 г.
Повишението спрямо същия период на
миналата година
е 2%
Брутният вътрешен продукт (БВП) на България
продължава да изпреварва
по нива на растеж макар и
с малко БВП на Европейския съюз. Това показват
предварителните данни
на Националния статистически институт (НСИ)
за второто тримесечие на
2011 г.
Нагоре-надолу

За този период БВП на
България е нараснал с
0.3% спрямо предходното

тримесечие, докато този
на ЕС се е увеличил с
0.2% за споменатия вече период. По-осезаеми
са данните за растежа
на БВП в сравнение с
предходната година. За
второто тримесечие брутният вътрешен продукт
на България е достигнал
18.8 млрд. лв., което е
с 2% повече от същия
период през миналата година. Средно за ЕС БВП
е нараснал с 1.7% на годишна база. Въпреки това
нивата на растеж все още
са ниски и дори показват
забавяне в сравнение с
периода януари - март
тази година.
През последните три

месеца на миналата година и първите три на тази
нарастването в темповете
на развитие на икономиката ни надхвърляше 3%
на база същия период на
предходната година.
По сектори

Според информацията
от НСИ индустриалният
сектор увеличава дела
си в добавената стойност
на икономиката с 2.3%
спрямо второто тримесечие на миналата година
и стига 33.4%. Намалява
обаче делът на услугите
- от 64.2 на 60.8%. Лек
ръст има при аграрния
сектор, който носи 5.8%
от добавената стойност в

икономиката.
По-добрите

Най-голям ръст в националната си икономика
на годишна база отчита
Естония - 8.4%. Това показват сезонно неизгладените данни на Евростат. С
6.2 се е повишил БВП на
Литва за второто тримесечие на 2011 г. в сравнение със същия период на
миналата година. Сред отличниците в Европейския
съюз са Латвия, Швеция,
Полша и Австрия. Португалия отчита 0.9% спад в
БВП. Румъния отбелязва
едва 0.3% ръст на брутния си вътрешен продукт
на годишна база.
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Конфликтът между Турция и
Израел ескалира

Търговски връзки,
военни връзки,
сътрудничеството във
военната индустрия прекъсваме ги напълно.
Това ще бъде последвано и от други мерки
Реджеп Ердоган,
премиер на Турция

Анкара експулсира
израелския
посланик и обяви, че
прекратява военните
и търговските
си отношения с
еврейската държава
Отношенията на Израел с
Турция, която допреди година беше най-близкият му
съюзник в региона, достигнаха критично ниска точка,
след като Анкара изгони
израелския посланик в петък и обяви, че прекратява
всякакво военно и търговско

сътрудничество с израелската държава. Острата реакция на Турция дойде като
отговор на публикувания в
западни медии доклад на
комисия на ООН за случая
от 31 май 2010 г., когато
девет турски граждани бяха
убити от израелски командоси при нападението над
„Флотилията на свободата”,
която се опита да пробие
блокадата на Ивицата Газа.
Макар докладът да признава
прекомерната употреба на
сила от страна на Израел,
той признава легитимността
на блокадата, с което Анкара

не е съгласна.
Като условие за възстановяване на нормалните отношения между двете страни
турските власти настояват
за официални извинения от
Израел за атаката на конвоя,
за изплащане на компенсации на семействата на
загиналите и пострадалите,
както и за премахването на
блокадата на Газа.
Докладът

Според доклада на ООН,
чието представяне закъснява
с месеци заради неразбирателството между Турция и

Израел за съдържанието му,
нападението на израелските
сили над „Флотилията на
свободата” е било „прекалено и неразумно”, освен
това Тел Авив не е дал задоволително обяснение защо
голяма част от загиналите са
били простреляни няколко
пъти, включително в гърба
и от упор. Същевременно
авторите критикуват и организаторите на конвоя, че
са действали безразсъдно, и
подкрепя правото на Израел
да налага блокадата. „Израел се опасява от заплаха за
сигурността му от страна на
бунтовнически групировки
в Газа. Блокадата е наложена
като легитимна мярка за сигурност”, пише в доклада.
Според ООН повечето от
участниците във флотилията не са имали намерение
да упражняват насилие,
но „съществуват сериозни
въпроси за провеждането,
маниера и целите на организаторите”. „Израелските въоръжени сили са се
сблъскали със значителна,
организирана и насилствена съпротива от група пътници и са били принудени
да прибегнат до сила при
самозащита” заключава
докладът.
Реакция

Авигдор Либерман, външен министър на Израел 		

Снимки Bloomberg

„Търговски връзки, военни
връзки, сътрудничеството
във военната индустрия
- прекъсваме ги напълно.
Това ще бъде последвано

и от други мерки”, заяви
турският премиер Реджеп
Ердоган. Той определи нападението над флотилията
като „варварство” и обвини
Израел, че действа като
„разглезеното дете на региона”. Като част от мерките
срещу Израел Ердоган планира официално посещение
в Ивицата Газа в средата на
септември, но още не е взел
окончателно решение по
въпроса.
„Докладът за нас е нищожен и невалиден”, заяви
от своя страна турският
президент Абдуллах Гюл.
Министърът на външните
работи Ахмет Давутоглу
обяви, че Анкара ще понижи равнището на дипломатическото си представителство в Израел до
втори секретар. Той също
така съобщи, че Турция
ще започне процедура за
оспорване на законността
на блокадата пред Международния съд в Хага.
Според Давутоглу докладът на ООН противоречи
на предишния експертен
доклад за инцидента от септември, според който с нападението на израелските
сили е било в нарушение
на международните закони.
„Време е Израел да плати
цената за действията си.
Престъплението, извършено
от Израел, не е обикновено
престъпление. Израел извърши военно престъпление
в международни води”, зая-

ви Давутоглу. Той изтъкна,
че Анкара ще предприеме
всички необходими мерки,
за да гарантира свободата
на плаване в турското Средиземноморие.
Без извинение

Властите в Тел Авив заявиха, че няма да отстъпят пред
турските искания за извинение, защото като всяка друга
страна Израел има легитимно право да се защитава.
„Нямаме никакво намерение
да се извиняваме. Смятаме,
че трябва да стане точно обратното”, заяви израелският
външен министър Авигдор
Либерман. „Израел никога
няма да се извини за това,
че е защитил своите жители. Нашите млади войници
имат право да се отбраняват, когато животът им е
непосредствено застрашен
от банда хулигани, опитали
се да ги линчуват”, коментира служител в кабинета
на премиера Бенямин Нетаняху, цитиран от световните
медии.
„Последиците от това да
няма търговски отношения
с Турция ще костват скъпо на Израел, защото това
е най-важната икономика
в региона, включително
страните от Персийския залив. Турция ще стане както
голям пазар, така и основен
износител”, коментира от
своя страна управителят
на израелската централна
банка Стенли Фишер.
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Число

481 892.07

Компании
и пазари

▶ е стойността на сделките, които се сключиха на борсата
в последния ден от седмицата

Когенерацията на ЕВН в
Пловдив влезе в действие
Съоръжението е с мощност 100 MW
и инвестицията в него е 100 млн. лв.
Година след първат а
копка "ЕВН България
Топлофикация" ЕАД въведе в действие когенерацията в Пловдив, изградена в партньорство
с германския концерн
"Сименс". Стойността
на капиталовложението
е 100 млн. лв. Общата
мощност на двата генератора - за производство
на електрическа енергия
и за топлоенергия, е почти 100 MW.
Предимства
на технологията

СНИМКА ЕВН

Захранваните с газ турбини са от ново поколение и увеличават с 20%
коефициента на полезно
действие на сега съществуващите мощности на
компанията на територията на ТЕЦ "Север" в
Пловдив, обясниха ин-

веститорите.
На символичното запалване на когенерацията
присъстваха премиерите на България Бойко
Борисов и на федералната провинция Долна
Австрия Ервин Прьол,
министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен
Плевнелиев и на икономиката Трайчо Трайков.
Преди да стане министър, Трайков беше част
от екипа на австрийската
компания ЕВН. По време
на откриването премиерът каза, че е доволен,
когато се инвестира в
дейности, ориентирани
към опазване на околната среда и към бъдещето. Той даде Пловдив
за пример на останалите
градове - как да решат по
модерен начин енергий-

ните си проблеми.
Министър Трайков заяви, че във вечното състезание между Пловдив
и София Пловдив води
с една точка в производството на чиста енергия.
Като принципал на "Булгаргаз" той не пропусна
да подчертае, че ЕВН е
един от най-коректните
платци на газоснабдителното дружество.
Ползи
от инвестицията

Министър-председателят на федералната провинция Долна Австрия
Ервин Прьол заяви, че
когенерацията в Пловдив
е най-модерната към момента в Европа. Той каза,
че подобни инвестиции
са от полза и за двете
държави, тъй като се запазват работни места и

в България, и в Долна
Австрия. И загатна, че
в момента се обсъждат
и други перспективни
проекти.
Михаил Ванчев

100
▶ млн. лв. е стойността на
капиталовложението на
общата мощност на двата
генератора

Магазини "Европа" плати почти 1 млн. лв.
от дълга си към Столичната община
Това стана, след
като от кметството
поискаха обект на
веригата да бъде
продаден на търг
След като Столичната община поиска от частен съдебен изпълнител да извади един от магазините
"Европа" на публичен търг,
от дружеството набързо са
платили 500 000 лв. от дълга
си само през август. "Заедно
с предишните плащания на
част от оборота през съдебен изпълнител търговската верига вече е платила
948 000 лв.", съобщи Лидия
Кираджиева, директор на
дирекция "Местни данъци
и такси" в столичното кметство. Дългът на магазини
"Европа" за данъци и такси
е 2 136 397 лв. Този месец се
очаква търговската верига да

плати още 500 000 лв., а останалите да бъдат погасени
до края на годината.
Плащат от страх

Лидия Кираджиева обясни,
че всички фирми, за които

има искане за публична
продан на имущество, са
ускорили плащанията си
към общината. Някои от
длъжниците са се издължили изцяло. Например
"Ай ти риъл истейт" са

внесли около 800 000 лв.,
"Динамик М" - 164 000
хил. лв., "Лена строй" 70 000 лв., "Лукс инвест"
- 105 000 лв. Частично
плащане е направило
"Голдхърст риъл естейт".

Дружеството е платило 290
000 от 360 000 лв. Сред другите големи длъжници за
данъци и такси е "Родина"
АД, което е собственик на
хотел "Родина". Дружеството е платило едва 70 000 лв.
от 235 000. От столичното
кметство се надяват, че до
края на ноември ще бъдат
получени и почти 9 млн.
лв. от "Кремиковци". Все
още няма постъпления и
от другия голям длъжник
- Софийския университет
"Св. Климент Охридски".
Сагата с "Ирис - БН"

СНИМКА БОБИ ТОШЕВ

"Ирис - БН", заради която
частен съдебен изпълнител
запорира сметки на Столичната община, заради
отчуждаване на неин имот
е платила 11 000 лв. за данък сгради и такса смет.
"Декларираната отчетна стойност на имота е

270 000 хил. лв. и не е
променяна от 1999 г.",
обяви Лидия Кираджиева. От общината искат
декларираните отчетни
стойности, върху които
се плащат данъците и
таксите, да се актуализират. Така вероятно "Ирис
- БН" ще трябва да плаща
повече за данък сгради и
такса смет. Кметът Йорданка Фандъкова обяви,
че заповедта за отчуждаване на имота е отменена.
Съобщение за това било
изпратено до съдебния
изпълнител, който запорира сметките и акциите
на столичното кметство
в "Централни хали" АД.
Запорите на сметките бяха отменени, но не и този
на Халите. Печалбата на
дружеството за миналата
година е над 2.2 млн. лв.
Красимира Янева
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Какво продава държавата
в “Булгартабак”:

Дял:

79.83%
Активи:

560 млн. лв.
Финансови активи:

290 млн. лв.
Пасиви:

244 млн. лв.
Парични средства:

167 млн. лв.
Текущи задължения:

213 млн. лв.
Печалба:

2.89 млн. лв.
Разпределен
дивидент на акция:

2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.

1.13 лв.
1.40 лв.
0.40 лв.
0.49 лв.
0.75 лв.
2.63 лв.
0.80 лв.
3.60 лв.
5.43 лв.
0.31 лв.
7.19 лв.

1,2,3... 4,
продадено

Надзорният съвет на агенцията за приватизаци
на държавния дял в “Булгартабак” на “БТ Инв
Държавата продаде “Булгартабак” от петия си опит.
В петък договорът между
купувача “БТ Инвест” и
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) беше
разписан, а надзорният
съвет одобри сделката.
Юлия Ненкова, председател на НС съобщи пред
в. Пари, че гласуването е
минало с шест гласа “за”
и един “против”. “Оттук
следва подписване на договора”, заяви тя.
100 млн. и готово

“Още дне с “Булгартабак” може да се смята
за продаден”, каза пред
журналисти в Пловдив
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

Министърът обяви, че е
оставил да се договарят
параметрите по критични
въпроси и клаузи от договора за приватизация,
които обаче не се отнасят
за цената, а тютюна, социалните ангажименти,
неустойки и др.
Трайков отказа да обясни какви точно са тези
параметри, тъй като това
било ангажимент на изпълнителния и надзорния
съвет на агенцията.
Министърът смекчи тона
в петък и каза, че предложението на кандидат-купувача е съвсем прилично,
като се вземе предвид, че е
останал само един. Всичко останало, което се чува
в общественото пространство, са “фантасмагории”,
обяви Трайков.

А кой каза друго

Ден по-рано той открито афишира несъгласието
си с критериите, които
са довели до получаване
на офертата от избрания
купувач “БТ Инвест” в
сегашния й вид.
“Надзорният съвет на
АПСПК, който е избран
от Народното събрание,
определи в сделката за
“Булгартабак” критерии,
които дават приоритет не
на цената, а на социални
ангажименти и изкупуване
на количества тютюн. И
преди съм казвал, че като
министър на икономиката
бих предпочел по-голяма тежест на пазарните
критерии”, обяви вчера в
прессъобщение министър
Трайков.
Министърът не пропусна

При този формат
на сделката няма
как да е ясно кой стои
зад купувача и затова е
важно да се договорят
параметрите така,
че да няма значение
кой кандидат стои зад
сделката
Трайчо Трайков,
министър на икономиката, енергетиката и
туризма

да отбележи, че при този
формат на сделката няма
как да е ясно кой стои зад
купувача и за това е важно
и той самият е обърнал
внимание на това - да се
договорят параметрите,
така че да няма значение кой кандидат стои зад
сделката.
Протести
за последно

Срещу сделката в петък
имаше протести на работници от заводите на
“Булгартабак”. Те настояваха за отстраняване на
изпълнителния директор
на АПСПК Емил Караниколов, както и за отхвърляне на решението за продажбата на “Булгартабак
холдинг”. Протестиращите приеха декларация до

Социалните
ангажименти
към хората са
гарантирани и
дори купувачът да
смени собственика
си, условията от
приватизационния
договор остават в
сила
Емил Караниколов,
изпълнителен директор на АПСПК
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Приватизацията на
“Булгартабак”
ще даде ясен
знак дали
има тайна
договорка между
ГЕРБ и ДПС.
Политическото
решение по
сделката ще
обясни какви
са отношенията
между двете
партии. Никой
не знае кой
стои зад тази
компания, която
ще приватизира
дружеството,
което е найпритеснителното
Мехмет Дикме,
бивш министър на земеделието

снимка марина ангелова

ия одобри продажбата
вест”
премиера Бойко Борисов и
надзорния съвет на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол. Те отказаха поканата на Емил Караниколов
да влязат в сградата на
агенцията и да разговарят
по условията на сделката.
Изпълнителният директор беше категоричен, че
социалните ангажименти
към хората са гарантирани
и дори купувачът да смени
собственика си, условията
от приватизационния договор остават в сила. В отговор на журналистически
въпрос дали ще си подаде
оставката Караниколов отговори, че това е решение
на Министерския съвет.
В петък в. “24 часа” написа, че зад руския купувач на “Булгартабак” стои

част от тройната коалиция
и предишното правителство. Според публикацията истинските собственици на цигарения холдинг
ще са Корпоративна търговска банка, депутатът
от ДПС Делян Пеевски и
“Винпром Пещера”. Консултанти по сделката пък
били бившият финансов
министър от НДСВ Милен Велчев и тогавашният
му заместник Красимир
Катев.
За възможно участие на
ДПС в сделката се изказа
и бившият министър на
земеделието от правителството на НДСВ Мехмет
Дикме. “Приватизацията
на “Булгартабак” ще даде
ясен знак дали има тайна
договорка между ГЕРБ и
ДПС. По думите му никой

не знае кой стои зад тази
“БТ Инвест”, която ще
приватизира дружеството,
което е най-притеснителното.
В края на миналата седмица с приближаване на
края на сделката отговорността за продажбата
на “Булгартабак” започна да се подмята като
горещ картоф. Сделката
е в ръцете на агенцията за приватизация и на
надзорния й съвет, каза
министър Трайков. “Отговорността на агенцията
е голяма, тъй като трябва
да уточни ангажиментите
на инвеститора в договора. По думите му заедно
с вицепремиера Дянков
и премиера Борисов ще
следят много внимателно
този процес. 

Приватизацията 100 хил.
над минималната цена
гарантират успеха
Сделките по
раздържавяването
се броят на пръстите
на едната ръка, а
плановете си остават
все така големи
Цена със 100 хил. лв. над
минималното изискване гарантира успешна приватизационна сделка. Това показва
практиката в последните две
седмици. Първо 100% държавното дружество “Промишлено строителство холдинг” беше продадено за
12.1 млн. лв. при минимална
изисквана цена 12 млн. лв.
В петък пък Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол подписа
и договора за продажбата
на 79.83% от “Булгартабак”
за 100.1 млн. EUR. Без да е
официално обявена долна
граница в цената на цигарения холдинг, неофициално
в инвестиционните среди се
спрягаше праг от 100 млн.
EUR.
Средствата, договорени
с купувача на “Промишлено строителство - холдинг”
ЕАД - “Водстрой 98”, са
и най-голямата приватизационна сделка за годината. Доскоро най-скъпият
държавен дял, продаден от
приватизационната агенция,
беше остатъкът от малко над
10% в “Нестле айс крийм
България” АД, който донесе
2.23 млн. лв.
Заложените прогнози от
Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол са за 250 млн. лв. приходи през тази година. След
сделката за “Булгартабак”
агенцията ще има да “наваксва” близо още толкова.
В бюджета за тази година
са заложени 450 млн. лв.
приходи от приватизация,
колкото бяха и за миналата.
Приходите от продажба на
държавни фирми бяха част
от антикризисния план на
правителството. Това перо
обаче се провали с всичка
сила. Публикуван наскоро
план на агенцията за приватизация гласи, че през 2011
г. тя трябва да събере от продажби малко под 250 млн.
лв. Така само с приватизацията на цигарения холдинг тя
ще изпълни голяма част от
собствените си прогнози.
По план до края на годината трябва да приключат и продажбите на мажоритарни пакети от ВМЗ
“Сопот”, “Свободна зона
Свиленград”, както и остатъчните дялове от електроразпределителните дружества на Е.ОН и ЕВН. 

▶Големият липсващ от
списъка на продадените
е “Монтажи” ЕАД, което
на три пъти не успя да
си намери собственик
чрез централизирани
публични търгове
снимка емилия костадинова

Приватизацията през 2011 г.
във факти и цифри

Сделките:
Компания: “Промишлено строителство холдинг”
Държавен дял: 100%
Статус: продадена
Цена: 12.01 млн. лв.(30% в компенсаторки)
Компания: “Нестле айс крийм България” АД
Държавен дял: 10.86%
Статус: продадена
Цена: 2.23 млн. лв.
Компания: “Булгартабак холдинг”
Държавен дял: 79.8%
Статус: подписан договор за продажба
Цена: 100.1 млн. EUR

Предстоящи:
Компания: Остатъчни дялове от ЕРП
Държавен дял: 33% в Е.ОН, ЕВН и ЧЕЗ
Статус: очакват се проспектите за предлагане на
дялове
Цена: няма оценка
Компания: ВМЗ-Сопот
Държавен дял: 100%
Статус: извадена от забранителния списък, няма
обявена процедура
Цена: няма оценка
Компания: “Монтажи”
Държавен дял: 100%
Статус: три участия на централизиран търг, не е
продадена
Цена: 60 млн. лв.
Компания: “Свободна зона-Свиленград”
Държавен дял: 100%
Статус: предложена на централизиран търг
Оценка: 10 млн. лв.
Компания: “Свободна безмитна зона-Бургас”
Държавен дял: 19.45%
Статус: три участия на централизиран търг, не е
продадена
Цена: 3.3 млн. лв. по последна цена от търга
Компания: “Свободна търговска зона-Пловдив” АД
Държавен дял: 46%
Статус: участия на централизиран търг, не е
продадена
Цена: 3.5 млн. лв.
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“Енергони” АД инвестира 1.5 млрд.
лв. през следващите 15 години

Фирмата планира да увеличи с
1 млрд. лв. вторичното предлагане
на акции

Снимка bloomberg

Станалата скандално известна покрай увеличението на капитала си с оценка
на патенти най-голяма компания по пазарна оценка
на БФБ “Енергони” АД
планира да построи вятърни и соларни паркове на
стойност 1.5 млрд. лв. през
следващите 15 години. Това
съобщи Bloomberg, цитирайки Максим Димов, член
на съвета на директорите на
компанията.
Фирмата, занимаваща се с
развиване на ВЕИ проекти,
планира да увеличи капитала си с вторично предлагане
на акции. Според Димов то
ще бъде насочено предимно
към чуждестранни инвеститори. Всички проекти на
компанията са свързани с
възобновяеми енергийни
източници. Проектите за
енергия от вятър са за общо
2271 мегавата, а тези със
слънчева енергия - за 400
мегавата. “Енергони” има
три ВЕИ лиценза за строеж на два вятърни парка с
капацитет 200 мегавата и
един за 120-мегаватов соларен парк. Според Димов
България е добро място за
развиване на ВЕИ проекти
заради природния потенциал и съществуващото законодателство. “Очакваме за
кратък период да продадем

допълнителните акции на
чужди инвеститори. Подготовките за емисията ще започнат тази година”, твърди
той. В статията се уточнява,
че страната ни работи за постигане на целите, поставени
от ЕС - вдигане на дела на
възобновяемите енергийни
източници за крайна консумация до 16% за 2020 г. от
11% през 2010.
Бъдещи проекти

Компанията ще започне
строеж на вятърен парк
за 550 млн. лв. близо до
с. Добрин в Северна България. Първата част от
парка ще е с капацитет 54
мегавата и ще бъде готова
през 2012 г. според Димов.
Пълният 200-мегаватов
капацитет ще бъде достигнат през 2015 г. Тази
година започва строежът
на 26-мегаватов соларен
парк край Перник. Димов
допълва, че целият капацитет - 120 мегавата - ще
бъде достигнат през 2013
г. Проектът е на стойност
130 млн. лв. “Енергони”
има разрешително за втори вятърен парк с капацитет 200 мегавата. Той е
в района на София и е на
стойност 550 млн. лв. Димов не уточнява кога ще
започне изграждането му.

Завръщане на
борсата

Акциите на “Енергони” се
върнаха на Българската фондова борса, след като Върховният административен
съд премахна наложената
забрана. Борсата беше задължена да не допуска до
търговия акциите от увеличението на капитала на
компанията на стойност
547 млн. лв. Причината за
забраната станаха съмнения в оценката за проект на
вятърен парк. На базата на
този проект се реализира
вдигането на капитала. В
момента дружеството е найголямото по пазарна капитализация на БФБ. Акциите на
“Енергони” се търгуваха на
31 август за 3.1 лв. на акция,
образувайки пазарна капитализация от 1.7 млрд. лв.
Финансови
резултати

Според последния публикуван отчет компанията
има 2000 лв. приходи за
първото полугодие от промяна на валутни курсове.
Разходите за дейността са
230 хил. лв., 187 хил. от
които са за външни услуги.
Загубата на “Енергони” за
периода е 228 хил. лв., а
активите се оценяват на
552.7 млн. лв. 

КЗК отмени избора на доставчик на рентгенова
апаратура за летищата във Варна и Бургас
Причина за това е, че
класираният на първо
място участник “Сектрон” ООД не е притежавал сертификат от
международнопризнат
сертифициращ орган
Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК) опре-

дели като незаконен избора
на доставчик за рентгенова
апаратура за летищата във
Варна и Бургас. Оказа се,
че ръководството на концесионера на морските летища “Фрапорт Туин Стар
Еърпорт Мениджмънт” АД
е излъчило участник, който
не е притежавал международнопризнат сертификат
за безопасност, съобщи-

ха от КЗК. Класираният
на първо място участник
е компанията “Сектрон”
ООД, която е представили копие на сертификат за
доказване на безвредност
по отношение на филмови
материали и копие на сертификат за доказване на
безвредност по отношение
на храни и лекарства, издадени от Dade Moeller &
Associates.

предварително обявените
условия в документацията. Проверката на КЗК
в официалните интернет
страници на европейските
органи по акредитация на
рентгенови устройства за
проверка на багаж също

не са дали еднозначна информация за това, че тази
компания е одобрена.
Доказателства

От КЗК са върнали преписката на концесионера.
Процедурата ще бъде вър-

ната на етап разглеждане
на офертите, а участникът
“Сектрон” ООД ще трябва
да представи доказателства дали Dade Moeller &
Associates е международнопризнат сертифициращ
орган.

Без сертификат

От комисията са изискали
от изпълнителна агенция
“Българска служба за акредитация” информация дали
Dade Moeller & Associates е
международнопризнат сертифициращ орган и получи
отговор, че дружеството не
е акредитирано от ИА БАС.
Поради това от КЗК са категорични, че комисията за
провеждане на процедурата е извършила нарушение
на Закона за обществените поръчки (ЗОП), като е
допуснала до участие и
класирала участник, който
не е доказал по категоричен начин, че отговаря на

Снимка емилия костадинова
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Skype-мания
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Накратко
Историята на Skype

▶ Компанията за онлайн разговори Skype е създадена
през 2003 г.
▶ Две години по-късно eBay я купуват за 2.6 млрд. USD.
▶ Тя остава в техните ръце до 2009 г., когато 70% от
фирмата са продадени на частни собственици. Стойността на Skype тогава е вече 2.75 млрд. USD.
▶ През май Microsoft предложиха да купят компанията за
8.5 млрд. USD.
▶ В момента Skype е отдел на Microsfot, начело на който
отново стои Тони Бейтс, но сделката още не е приключила.

▶Наскоро Skype беше купена от Microsoft, но все още едно от основните предизвикателства пред изпълнителния й директор Тони Бейтс остава увеличаването
на печалбите от интернет разговори
СНИМКА BLOOMBERG

Популярната
платформа за
разговори ще се
намеси и в борбата
между смартфоните
Над 170 млн. души от цял
свят използват Skype всеки ден. На работа, вкъщи,
през мобилния телефон.
Skype отдавна е част от
служебната или личната
ни комуникация. И макар
невинаги да го осъзнаваме - Skype всъщност е и
бизнес. При това доста
добър.
Класическата
международна
компания

Зад програмата за текстови съобщения и разговори стои една от малкото
истински международни
компании. Централата й е
в Люксембург, най-големият инженерен център
е в Естония, а значителна част от дейността й
е базирана в Лондон и
Стокхолм.
Всъщност Skype често
се асоциира и само с изпълнителния си директор
- англичанина Тони Бейтс
(44 г.). На пръв поглед
той е типичен представител на калифорнийската
техноаристокрация, отбелязва Guardian за него.
Бейтс работи в Силициевата долина. Офисът му в

Пало Алто е съвсем близо
до централата на новите
собственици на Skype Microsoft, които съвсем
скоро купиха компанията
за 8.5 млрд. USD. А любопитката за него е, че ходи
в същия фитнес център,
който посещава и новият
изпълнителен директор на
Apple Тим Кук.
А кой всъщност
е шефът на Skype

Тони Бейтс е роден в Айлуърт, Източен Лондон,
и израства в скромно семейство в Тедингтън, разказва той пред Guardian.
Първото му интервю за
работа е в Лондонския
университет. Позицията е
мрежови оператор, а той
няма никаква идея какво
точно представлява това.
Години по-късно купчината мигащо оборудване,
което озадачава Бейтс на
новото му работно място, се превръща в едно
от основните места за
връзка на американския
с европейския интернет.
Оказва се, че Бейтс се е
запознал със световната

860

▶млн. USD са приходите
на Skype за 2010 г.

мрежа още в зародиш. В
Лондонския университет
прекарва шест години.
Следват няколко години в
Амстердам, където работи
по проект на Европейския
съюз за създаване на стандар в уебадресите. Бейтс
се мести в САЩ след
предложение за работа
от купената от WorldCom
американска телекомуникационна компания MCI.
Там работи по изграждането по най-големия
мрежови проект за това
време.
Две години по-късно се
отправя на изток и става
част от Cisco. До този
момент единственият му
досег с програмирането са
няколко книги, които чете
по път за работа в далечния Лондон. Cisco обаче
му връчват бюджет от 500
млрд. USD и го натоварват
със задачата да създаде
най-големия рутър, правен някога. Бейтс успява
да завърши проекта, преди
новороденият му син да
стане достатъчно голям, за
да си служи с компютърна
мишка. В Cisco прекарва

15 години от живота си. В
края на престоя си е начело на екип от 15 000 души
с 20 млрд. USD приходи.
След като напуска, става
част от борда на YouTube
и до закупуването на фирмата от Google успява да
навлезе във вселената на
социалните мрежи.
Работата мечта

От биографията на изпълнителния директор става
ясно, че обича работата в
огромни мащаби. Навлизането му в горещия бизнес на социалните мрежи
е недвусмислено доказателство, че обича да поема
и рискове. За Тони Бейтс
Skype като социална медия
е част от феномен, който
самият той нарича "виртуален градски площад". Преди всичко обаче за него тя е
и бизнес възможност, която
самият той добре преценява и преследва усърдно.
Пред Guardian Бейтс разкрива, че във времето, когато е бил изпълнителен
директор на Cisco, той и
съпругата му са си отбелязали целите, които ще пре-

следват. През 2007 г. той
е на 40 години, а едно от
желанията му по това време е преди 45-ата си година
да стане изпълнителен директор. Но не къде да е, а в
някоя от краткия му списък
с 4 компании. Естествено
Skype е една от тях, а от
октомври 2010 г. той вече
е начело на фирмата, и то
преди възрастовият лимит,
който сам си поставя.
Мобилните
телефони
са бъдещето

Технологията на програмата е достатъчно семпла, за
да може да се използва от
хора от всички възрасти,
и достатъчно сигурна, за
да се използва за работа. Предизвикателството
пред компанията е да започне да им носи достатъчно пари. Около 35%
от потребителите твърдят,
че ползват програмата за
работа, но само 6% от тях
плащат за това. През 2010
г. компанията реализира
860 млн. USD приходи,
но въпреки това беше на
загуба от 7 млн. USD.

Технологията на програмата е достатъчно семпла,
за да може да се използва от хора от всички
възрасти, и достатъчно сигурна, за да се използва
за работа. Предизвикателството пред компанията е да
започне да им носи достатъчно пари

Според Бейтс бъдещето
на Skype е тясно свързано с
развиването на платените
конферентни разговори и
още по-важно - на използването на възможностите на мобилните телефони. Skype не трябва да е
просто на компютрите, а
и да обхване смартфоните, вярва директорът на
компанията. Според него
за последното трябва да
се разчита на подкрепата
на първенците сред телекомите и производителите. Ключовите играчи на
пазара в момента са много
тясно обвързани. Google
придобиха Motorola през
лятото, за да затвърдят позициите на операционната
система. Apple от години сама произвежда и софтуера,
и хардуера на продукта
си iPhone, а Microsoft се
обедини с Nokia.
В тази картинка Skype
е някъде по средата. Но
от компанията вярват, че
Skype-манията може да
се окаже един от силните
козове в битката между
мобилните телефони.

Ангел Симитчиев

35%

▶ от потребителите
твърдят, че ползват Skype
за работа, но само 6% от
тях плащат за това
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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 01.09.2011 г.
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
12,27
12,21
12,15
12,12
11,97
11,97			
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
85,28
84,87
84,46
84,04
82,80
82,80			
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
751,50
747,85
744,20
740,55
729,61
729,61			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
161,72
160,95
160,18
159,41
154,02
154,02			
РУСКА
РУБЛА
153,22
152,49
151,75
151,01
147,33
147,33			
ШВЕДСКА КРОНА
288,26 286,88
285,51
284,14
274,53
274,53			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
176,81
175,97
175,13
174,28
168,39
168,39			
ТУРСКА ЛИРА
224,61
223,54
222,47
221,40
213,91
213,91			
ЩАТСКИ ДОЛАР
82,10
81,71
81,32
80,93
78,19
78,19			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
162,05
161,27
160,50
159,73
154,33
154,33			
��,�

����

�����

���,��

USD/б
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USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR 113,99
EUR 121,33
EUR 128,56

113,45
120,75
127,94

112,90
120,17
127,32

��.�

112,35
119,59
126,69

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

109,61
115,55
124,82

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
1,4207
10
8,4551
1
1,3710
1
1,7152
10
2,1212
100
7,9869
10
2,6253
1
2,2299
10
1,7383
10
2,6199
1000
7,1892
10000 1,5834
10
3,7585
100
2,9456
100
1,7698
1000
1,2521
10
5,6645
1
2,7574
10
1,0901
10
4,5543
10
2,4939
1
1,1239
100
3,1965
10
4,7054
10
4,5944
100 4,6843
10
2,1438
1
1,1240
100
4,5276
10
7,6206
1
1,3551
10
1,8790
1
1,9558

109,61			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
115,55			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
124,82			
който се използва през следващия календарен
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. валутните курсове
са валидни от 24.08.2011 г. до 6.09.2011 г.

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

Код
За
Стойност
EUR
1
1,96
AUD
1
1,47
BRL
10
8,44
CAD
1
1,4
CHF
1
1,76
CNY
10
2,15
CZK
100
8,05
DKK
10
2,63
GBP
1
2,23
HKD
10
1,76
HRK
10
2,61
HUF
1000
7,1
IDR
10000
1,61
ILS
10
3,81
INR
100
3
ISK			
JPY
100
1,79
KRW
1000
1,29
LTL
10
5,66
LVL
1
2,76
MXN
10
1,11
MYR
10
4,62
NOK
10
2,55
NZD
1
1,17
PHP
100
3,26
PLN
10
4,68
RON
10
4,61
RUB
100
4,72
SEK
10
2,14
SGD
1
1,14
THB
100
4,59
TRY
10
7,87
USD
1
1,37
ZAR
10
1,96
XAU
1
2544,99

Разлика
0
0,00231
-0,10139
0,00100
0,04385
0,00380
-0,04997
0,00014
0,00581
0,00312
-0,00052
-0,06032
-0,00015
-0,01731
0,02576
0,00000
0,00843
0,00531
0,00000
0,00000
0,00298
0,00916
0,00281
0,00390
0,02265
-0,04277
-0,00817
-0,00421
-0,00653
0,00338
0,01874
-0,08832
0,00288
0,01017
59,65000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 7.09.2011 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.

▶ 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
4.9078
4.9323
5.1041		 4.9078
4.8096			
-0.93%
10.17%
3.32%
-17.87%
фонд в акции
7.5572
7.5950
7.8595		 7.5572
7.4061			
-0.03%
11.13%
12.59%
-7.46%
фонд в акции
10.2635
10.4175
10.6740		 0.0000
0.0000			
0.81%
0.10%
1.21%
1.34%
													
фонд в акции
2.2124				 2.2124				
-1.15%
29.15%
-2.64%
-48.21%
Смесен - балансиран
2.5610				 2.5610				
-2.31%
25.87%
-5.08%
-42.18%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.5997				
0.5937				
-2.87%
12.90%
-0.32%
-9.14%
фонд в акции
0.5500				 до 1 месец		
над 1 месец		
3.20%
12.90%
1.63%
-11.20%
					 0.5472		
0.5349						
фонд в акции
0.4116			
0.4035				
-0.05%
11.29%
10.22%
-20.76%
Фонд на паричен пазар 1104.4998				до 180 дни		 над 180 дни		
3.30%
12.90%
5.03%
4.93%
				
1102.8431		
1071.3648						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.8093		
11.8034		 11.7857
11.7975
11.7975
11.8034
2.89%
0.72%
5.00%
5.88%
Смесен - балансиран
10.7761		
10.7225		 10.6153
10.6689		
0.0000
-0.64%
11.20%
0.66%
2.45%
фонд в акции
9.8959		
9.8467		 9.6990
9.7482		
0.0000
-2.00%
13.29%
0.38%
-0.54%
													
Смесен - балансиран 13.8903				 13.7528				
1.50%
7.65%
2.58%
5.72%
фонд в акции
7.8454				 7.7677				
-2.69%
12.18%
N/A
-4.02%
фонд в акции
3.5631				 3.5278				
-18.59%
13.38%
-25.93%
-18.13%
фонд в акции
7.5915				 7.3704				
-5.57%
16.56%
-1.29%
-8.18%
фонд в акции
9.9415				 9.6519				
-11.80%
15.55%
-11.46%
-0.99%
Фонд на паричен пазар 12.7251				 12.7251				
3.72%
0.24%
6.05%
7.69%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран
81.4818				 81.1966		
81.4818		
-1.47%
0.69%
-0.04%
-3.87%
фонд в акции
46.8666				 46.6323		
46.8666		
-3.98%
1.57%
N/A
-11.11%
фонд в акции
61.7066				 61.3981		
61.7066		
-4.48%
1.02%
0.12%
-9.79%
													
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
1.36440				 1.36168				
2.98%
0.75%
4.22%
5.51%
Смесен - балансиран 1.10095				 1.09437				
0.30%
4.30%
2.79%
1.63%
фонд в акции
0.74581				 0.73474				
-3.35%
8.91%
0.63%
-5.34%
Смесен - консервативен 0.77364				 0.76902				
2.45%
2.35%
3.95%
-7.14%
Смесен - консервативен 1.08419				 1.08095				
2.60%
0.32%
3.47%
3.43%
Смесен - балансиран
98.3924				
Смесен - балансиран
100.2902				
фонд в акции
81.6924				
Фонд на паричен пазар 130.1621				
Смесен - консервативен 95.9671				
Смесен - консервативен 112.2877		
112.1755		
фонд в акции
102.2020		
101.1901		

97.4134				
99.2922				
80.4762				
130.1621				
95.5836				
111.8390		
112.1755		
100.1782		
100.9371		

-1.47%
-3.73%
-3.47%
4.37%
1.20%
3.89%
0.68%

6.16%
5.93%
8.65%
0.30%
1.80%
0.26%
N/A

-2.27%
-5.87%
-4.89%
6.97%
2.64%
5.75%
N/A

-0.37%
-0.04%
-2.15%
7.10%
-1.17%
5.42%
1.49%

фонд в акции

4.8318 				 4.8028 				
-0.68%
8.84%
5.00%***
4.54%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
0.9707
0.9659
0.9635 		 0.9587 				
2.48%
13.31%
3.60%***
-1.74%
													
Смесен - консервативен 10.0908				 10.0706				
0.71%
0.56%
0.71%
0.64%
Смесен - балансиран 17.6594 				 17.5362 				
0.12%
7.57%
-0.37%
8.58%
фонд в акции
10.6919				 10.5433 				
-1.25%
9.62%
-3.10%
1.07%
													
фонд в акции
1.0317 				 1.0165 				
-9.33%
13.65%
-13.77%
-0.44%
фонд в акции
0.7390 				 0.7281				
-12.09%
16.14%
-3.75%
-6.25%
фонд в акции
0.9452 				 0.9312				
-12.96%
19.26%
-2.56%
-1.87%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
134.0481		
133.8478		 133.5806				
1.47%
3.00%
2.84%
5.57%
Смесен - балансиран
13.8741		
13.8741		 13.7367				
-3.12%
7.94%
-2.49%
1.27%
фонд в акции
0.6668		
0.6602		 0.6537				
-13.55%
15.14%
-9.45%
-7.66%
													
Смесен - балансиран 866.4977				 860.0152				
5.59%
4.20%
9.12%
-4.30%
фонд в акции
762.4711				 756.7669				
3.56%
4.64%
7.13%
-7.91%
													
фонд в облигаци
11.9834				 11.9834				
3.83%
1.03%
6.28%
3.29%
Смесен - балансиран 129.8259				 129.8259				
4.14%
6.24%
10.72%
3.10%
фонд в акции
7.6588				 7.6588				
6.02%
11.42%
17.02%
-4.66%
фонд в акции
10.9598				 10.9598				
5.33%
3.79%
9.24%
3.60%
											
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
0.5116		
0.5091		 0.5066				
-9.53%
12.72%
0.01%
-16.33%
Смесен - балансиран
0.7263		
0.7238		 0.7213				
-4.71%
6.37%
-2.12%
-8.18%
Смесен - консервативен 1.0317		
1.0302		 1.0287				
2.28%
1.39%
3.74%
0.79%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3310		
1.3290
1.3270				
3.61%
0.12%
5.59%
5.34%
фонд в облигаци
1.3425		
1.3385
1.3345				
2.82%
0.36%
4.56%
5.48%
Смесен - балансиран
0.8136		
0.8104
0.8072				
-6.55%
6.09%
-6.08%
-3.77%
фонд в акции
0.5528		
0.5500
0.5473				
-13.43%
10.58%
-13.04%
-10.36%
Смесен - балансиран
0.7011		
0.6983
0.6955				
-2.80%
7.09%
-3.46%
-9.60%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0835		
1.0824
1.0283				
3.31%
0.20%
5.17%
5.01%
Фонд на паричен пазар 1.2128			
1.2128				
1.81%
0.17%
2.98%
3.67%
Смесен - балансиран
1.0251			
до 90 дни		
над 90 дни		
-1.84%
3.74%
0.26%
0.25%
				
1.0098		
1.0200						
							
Смесен - балансиран
7.7751			
7.7751				
0.54%
7.96%
4.82%
-4.46%
фонд в акции
6.3769			
6.3769				
-3.25%
10.28%
-0.29%
-7.84%
фонд в акции
2.4319			
2.4319				
-18.84%
13.73%
-17.04%
-27.40%
Смесен - консервативен 9.8501			
9.8501				
-6.70%
5.78%
2.50%
-0.55%
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
0.6713
0.6680
0.6664
0.6614
0.6614
0.6647		
0.6482
-12.71%
11.48%
-11.85%
-7.52%
фонд в акции
0.3444
0.3427
0.6664
0.3393
0.3393
0.3410		
0.3325
-18.71%
14.74%
-17.18%
-22.03%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
101.2811		
100.0369			
99.2904		
-12.76%
16.24%
-3.53%
-0.35%
								
фонд в облигаци
315.4827				 314.5377				
0.50%
3.55%
-1.65%
5.95%
13.4536				 13.1885				
1.60%
3.14%
-0.15%
5.08%
Смесен - балансиран
12.0427				 11.6885				
-0.04%
5.60%
-2.44%
2.96%
фонд в акции
8.6424				 8.3882				
-1.74%
8.69%
0.24%
-2.77%
Смесен - балансиран 21.0903				 21.0903				
1.13%
5.58%
1.82%
1.37%
													
фонд в акции
6.7227				 6.6891				
-2.26%
8.61%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.1493				 8.1086				
-2.59%
8.65%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.4501				 12.4191				
4.71%
1.83%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1866				 1.1628				
-2.97%
7.04%
0.33%
3.51%
Смесен - балансиран
1.1117				 1.1006				
2.11%
5.70%
6.73%
3.33%

12.11.2007
12.11.2007

В изпълнение на изискванията на чл. 22, ал. 2 от Наредба 9 на Комисията за финансов надзор от 19.11.2003 г., ПОК
“ДОВЕРИЕ” публикува стойността на един дял валидна за последния работен ден на месец август 2011 г.,
както следва:
УПФ

10.10.2007
05.08.2009
06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008
14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

1.31498

ППФ

1.30065

ДПФ

1.29834

Повече информация на: тел. 0 900 32 100
(0.18 лв./мин. без ДДС за цялата страна),
интернет адрес www.poc-doverie.bg и офисите на Компанията
в цялата страна.

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
08.07.1999
01.06.2009
01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 2/09/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,072458
€ 1,093907
€ 1,067096
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€
0,816514
€
0,832844
€ 0,812431
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€
0,756624
€
0,771756
€
0,752841
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 30/08/2011 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 2/09/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,172164 лв.
1,172164 лв.
1,172164 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 2/09/2011 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

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

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
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

Стойност за един дял 2.09.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0251лв.

Сентинел - Рапид

1,2128 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

1.0098 лв.

1.0200 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
-1,84 %

0,41 %

1,81 %

2,99 %

1,2128 лв.

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 1 септември 2011 г.

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 3.09.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0251 лв.

Сентинел - Рапид

1,2128 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0098 лв.

1.0200 лв.

1,2128 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
-1,84 %

0,26 %

1,81 %

2,98 %

За ДФ „Сентинел – Принсипал” разходите по емитирането в размер на 0,5 % и по обратното изкупуване в размер на
1 % от НСА на един дял са включени в емисионната стойност, респективно в цената на обратно изкупуване за дялове,
държани по-малко от 90 дни. За ДФ „Сентинел – Рапид” емисионната стойност и цената на обратно изкупуване са
равни на НСА на един дял.
Цените са валидни за поръчки, подадени на 2 септември 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 3.09.2011 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
13.4337
12.0250
8.6296
316.1127
N/A
11.9837
8.6000
Ти Би Ай Комфорт
317.6878
13.3211
N/A
8.5576
Ти Би Ай Хармония
317.6878
13.3211
11.9247
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 17
Регионални
индекси

Бенчмаркът на БФБ отчете спад

Sofix: 376.12

-0.38%

Равнопретегленият индекс се оцвети в
червено

BG40: 121.48

+0.01%

Широкият индекс се повиши

BGREIT: 48.18

+0.23%

Число на деня

Губещи акции

Обем

Холдингът загуби голяма част от капитализацията си

32 218
▶акции на “Фонд Имоти” АДСИЦ бяха изтъргувани
на БФБ

“Северкооп Гъмза Холдинг”: 0.70

-21.17%

Дружеството регистрира
понижение

“Фаворит Холд”: 2.7

-10.00%

Фондът за имоти се оцвети в
червено

“Софарма имоти” АДСИЦ: 2.52

-10.00%

Повишение
“И Ар Джи Капитал
- 3” АДСИЦ

Ръст
“Свилоза” АД

4.95% 6.06%
▶ до 3.499 лв. поскъпнаха
акциите на дружеството

▶ книжата на компанията
за хартия се повишиха

Шанхай отваря нови
складове за метали
Търговията в
азиатските борси
започва да измества
по важност и обем
тази в Ню Йорк и
Лондон

Шанхай ще увеличи складовите си площи за съхранение
на метали почти пет пъти, което ще доведе до намаляване
на разходите за търговия със
суровини и потенциално до
увеличение на доставките
в Китай, най-големия потребител на мед в света.
“Като увеличаваме своите
възможности за търговия с
фючърси и физически стоки,
ние вероятно ще станем влиятелен глобален център, определящ цените на отделни
суровини”, когато обемът на
търговията стане достатъчно
голям, казва Уанг Синлинг,
вицепредседател на Администрацията на шанхайската
зона за свободна търговия.
Увеличеното пространство в

складовете на Шанхай, найнатовареното пристанище за
контейнери в света, може да
помогне за изравняването на
цените на металите в Китай
с международните, тъй като
доставките няма да бъдат
облагани с вносни такси.
Търсенето от втората найголяма икономика в света
подпомогна постоянното
нарастване на цените на металите от 2003 г. насам.
Без данъци

Експерти очакват площите
за съхранение на метали да
се увеличат до 250 хил. кв.
м през следващата година в
сравнение със само 50 хил.
кв. м в момента. Уанг допълва, че шанхайската борса
може да реши да включи в
програмата за разширение
и други суровини. Досега в
зоната за свободна търговия
са се регистрирали десет
основни играча от индустрията, сред които Trafigura,
Citi, Jiangxi Copper и Xi’an
Maike. Уанг смята, че тяхно-

Зърното поевтиня
леко на чуждите
пазари
Сделките на
Софийската стокова
борса отново се
съсредоточиха при
горивата
Котировките на пшеницата и царевицата в Чикаго
спаднаха леко през седмицата, като първата стигна
до 285 USD/тон, а втората
- 315 USD/тон. В Будапеща
цените продължават да са
стабилни, хлебната пшеница се търгуваше на 260
USD/тон, фуражната отиде
малко нагоре до 256 USD/
тон, а царевицата остана
твърдо на 266 USD/тон.
У нас на Софийската стокова борса имаше търсене
и предлагане на хлебна
пшеница втора Б група
съответно на 300 и 320 лв./
тон, царевицата се продаваше на 460 лв./тон, а при
маслодайния слънчоглед се
появиха оферти “купува”
на 780 лв./тон. На сесиите
за хранителни стоки имаше сделки за каменна сол
на 38 лв./тон, промени в

цените на другите основни
стоки нямаше. При нехранителните стоки се предлагаха разнообразни видове
енергоносители и сделките
отново се съсредоточиха
при горивата.
Бензин А 95 леко поскъпна и се движеше в диапазона от 2008 до 2021
лв./хил. л, бензин А 98 се
реализира на 2144 лв./хил.
л. Дизеловото гориво отново се изтъргува от 1869
до 2004 лв./хил. л, горивото за отопление - на 1468
лв./хил. литра. Продадоха
се и газ пропан бутан на
1056 лв./хил. л, антифриз
-4166 лв./хил. л, масла на
8126 лв./хил. л и скрап от
черни метали - от 220 до
230 лв./тон.

285

▶ USD/тон стигна
котировката
на пшеницата в
Чикаго

то участие може да привлече
и други компании. Администрацията управлява такива
зони в три от летищата на
Шанхай. Металите, които
се съхраняват там, са изключени от облагане със
17% данък добавена стойност и вносни тарифи, което
смъква цените по-близо до
тези на борсите в Лондон
и Ню Йорк. Обсъжда се и
изграждането на платформа
за електронна търговия за
компаниите в свободните
зони.
Увеличено значение

Шанхайската борса за фючърси, една от трите борси
за суровини в Китай, управлява търговията с рафинирана мед, алуминий, цинк,
олово, злато, горива, гума и
стомана. В нея се търгува с
юани и е недостъпна за инвеститори извън Народната
република. Засилената търговия в Азия стана причина
Лондонската борса за метали, където се определят бен-

чмарковите цени, да предлага фючърсни продукти в
Сингапур от 15 февруари.
Влиянието на шанхайските
цени вече надмина това на
цените на борсата Comex в
Ню Йорк и вече притеснява
лондонските брокери, смятат азиатски анализатори.
Китай обаче не позволява
на чуждестранни борси да
притежават складове на територията на страната, от
които физически да доставят
продуктите, които търгуват.
Този ход на Регулаторната
комисия по ценните книжа
на Китай от август 2008 г.
пречи на китайските инвеститори да търгуват лесно на
лондонската борса. Местните предприемачи разчитат
на складове в други азиатски градове, като Бусан
и Инчеон в Южна Корея,
както и Сингапур. Обемът на
търговията на шанхайската
борса се е увеличил с 43%
миналата година. За сравнение увеличението в Лондон
е било само 7.4%. 

снимкаbloomberg

2.09.2011 г.
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Със 7.8% са намалели инвестициите на
японските компании в разширяване на бизнеса
Заради свитата
японска икономика
местните бизнеси
ограничават
инвестициите
в страната и
обмислят спасение в
чужбина
Инвестициите на японските
компании за оборудване и
съоръжения през втората
четвърт на 2011 г. възлизат
на 100 млрд. USD, което
е със 7.8% по-малко от
сумата, изразходвана през
същия период на миналата
година. Понижението в
инвестициите е първото
регистрирано от година
насам, припомня BBS.
Японската икономика
продължава вече трето
тримесечие да е в рецесия след разрушителните
бедствия от март т.г. Негативните реакции сред
японските производители

се задълбочават и от отрицателни тенденции в
световните пазари.
В интервю за BBC
Джунко Нишиока от RBS
Securities каза, че местните производители започват да обмислят прехвърляне на производствените
си дейности извън страната. Тя цитира проучвания,
според които около 40%
от японските производители обмислят подобни
мерки.
Забавянето в основните
европейски и американски
пазари нанесе двоен удар
на местните производители. Японската икономика,
все още силно зависима от
износа, беше значително
увредена от спада на търсенето в международните
пазари.
Нещата се усложняват
още повече от повишения
инвеститорски интерес
към алтернативни валути заради несигурността
в растежа на развитите

икономики. Това накара
инвеститорите да потърсят убежище и в йената.
Японската валута поскъпна до рекордни нива и
дори двукратната намеса
на правителството не успя
да я понижи.
Скъпата валута не само
оскъпява местните стоки за потребителите, но
и намалява печалбата от
чуждестранните дейности
на японските фирми. Според анализаторите надценената валута е основната
причина японските фирми
да намалят инвестициите
в разширяването на бизнеса си в страната. 

Надолу
Пониженият
кредитен
рейтинг
▶ На 24 август Moody’s
понижи дългосрочния кредитен рейтинг на Япония.

▶Според анализаторите надценената йена, която
оскъпява местните стоки и намалява печалбата
от дейностите
на японските компании в чужбина, е основната
причина те да
намалят инвестициите

снимка bloomberg

Оценката за дългосрочния
дълг на Япония бе занижена от АА2 на АА3, защото
той е в размер, около два
пъти по-висок от нейния
брутен вътрешен продукт (БВП). БВП на страната се влоши след земетресението на 11 март и

последвалото го цунами,
които нанесоха тежки
щети на Япония.
▶ Агенцията понижи и рейтинга на двете най-големи банкови групи в Япония
- Mitsubishi UFJ и Sumitomo
Mitsui, от Аа2 на Аа3. Рейтингът на банката Mizuho

падна до А1.
▶ Решението за понижаването на оценките на
финансовите институции е обосновано от помалката възможност на
японските банки да подкрепят японското правителство.

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции

Стойности на дяловете на фондовете за допълнително
пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД „Топлина”
АД за 31.08.2011 г.
Фонд

Стойност
на 1 дял

Универсален пенсионен фонд „Топлина”

1.11960 лв.

Професионален пенсионен фонд „Топлина”

1.11990 лв.

Доброволен пенсионен фонд „Топлина”

1.03324 лв.

На основание чл. 22, ал. 2 от Наредба № 9 /
19.11.2003 г. ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “Съгласие” АД уведомява осигурените
лица, че стойността на един дял в управляваните от Компанията пенсионни фондове,
валидна за 31.08.2011 г., е както следва:
За ДПФ “Съгласие” – 1,25912 лв.
За ППФ “Съгласие” – 1,30421 лв.
За УПФ “Съгласие” – 1,33312 лв.

На основание чл.22, ал.2 на Наредба № 9/19.11.2004 г., Съветът на директорите на “Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД обявява стойностите за дяловете
на пенсионните фондове, управлявани от дружеството,
валидни за дата 31.08.2011 г., както следва:
“Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд”
“Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд”
“Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд”

1.28035
1.29598
1.26963

Стойности на дяловете на фондовете за допълнително
На основание чл. 22, ал.2 от Наредба № 9/19.11.2003 на КФН,
“ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД обявява стойностите
на един дял, валидни за последния работен ден на месец АВГУСТ на 2011 г.,
на пенсинонните фондове, управлявани от Дружеството, както
следва:
за ППФ “Пенсионноосигурителен институт” - 1.15499 лв.
за УПФ “Пенсионноосигурителен институт” - 1.19129 лв.
за ДПФ “Пенсионноосигурителен институт” - 1.17046 лв.
София, бул. Черни връх № 51 Д, тел. 80 55 308, факс 80 55 308
е-mail: head@pensionins.com; web site: pensionins.com

ПОАД „ЦКБ-СИЛА”, в изпълнение на чл. 22 ал.2 от
Наредба 9 на КФН, обявява стойностите на един дял, валидни за последния работен ден на месец август 2011г.
на пенсионните фондове, управлявани от Дружеството,
както следва:
ДПФ- 1.23322
УПФ- 1.38767
ППФ- 1.36997

пенсионно осигуряване, управлявани от ПЕНСИОННО
ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “ДСК РОДИНА” АД, валидни за 31 август 2011г.
Професионален Пенсионен Фонд: 1.23741 за един дял
Универсален Пенсионен Фонд:

1.28739 за един дял

Доброволен Пенсионен Фонд:

1.29026 за един дял

ДПФ по професионални схеми:

1.09465 за един дял

София, ул. Стефан Караджа 2, тел. 02/981 17 74,
клиентски център 0900 32 333 (0.22 лв./мин.-с ДДС)
www.ccb-sila.eu, e-mail:office@ccb-sila.com

ǲȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȐșȢȖȉȡȍȕȐȧȐ
На основание чл.22, ал. 2 от “Наредба № 9/19.11.2003г. за
ȖȉȧȊȐȕȈȌȢȘȎȈȊȕȐȐȕșȚȐȚțȞȐȐ

начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за ДПО и на ПОД, на стойността на нетните активи на
ǾȍȕȈȏȈȗțȉȓȐȒȈȞȐȧȓȊ
фонда, за изчисляване
и обявяване на стойността на един дял
ȒȖȓȖȕȔȔȉȍȏǬǬǹ
и за изискванията към воденето на индивидуалните партиǯǨȇǪǲǰǵǨǺǭǳ
ди”,
Ръководството на Пенсионноосигурително дружество
“АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД съобщава, че стойността на
1ǲȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȐșȢȖȉȡȍȕȐȧȐ
дял, валидна за 31.08.2011 г. е както следва:
ȖȉȧȊȐȕȈȌȢȘȎȈȊȕȐȐȕșȚȐȚțȞȐȐ
за ДПФ “Алианц България” - 1.16986 лв.
за ЗППФ “Алианц България” – 1.14473 лв.
ǾȍȕȈȏȈȗțȉȓȐȒȈȞȐȧȓȊ
за ЗУПФ “Алианц България” – 1.16831 лв.
ȒȖȓȖȕȔȔȉȍȏǬǬǹ

ǯǨȇǪǲǰǵǨǺǭǳ

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

Търгове, конкурси, Корпоративни
промени, Покани за обществени
поръчки, Търгови предложения
Изменения по наредби, Процедури
по приватизация, Уведомления и
други обяви от частната
и държавната сфера
За допълнителна информация и заявки:
тел.02/4395 853, e-mail: reklama@pari.bg

Пенсионно осигурително дружество
- Бъдеще АД обявява стойност на един
дял за последния ден на месец август 2011
г. както следва:
ППФ - 1.22579
УПФ - 1.27017
ДПФ - 0.90512

Сряда 7 септември 2011 pari.bg

технологии 19

Германия отменя 17-годишна
забрана за видеоигра

Произведената през 1994 г. Doom беше обявена за вредна за децата
Забраната за продажбата на
компютърната игра Doom
на тийнейджъри в Германия беше отменена миналия четвъртък, седемнадесет години след появата
на играта. Класическата
видеоигра, смятана за един
от основоположниците на
жанра „екшън от първо
лице”, беше поставена в
списък с контролирани заглавия през 1994 г., тъй
като властите в страната
са преценили, че може да е
вредна за младите хора.
Подобно на порнографията, продажбите на екшън
игри с насилие са били
разрешени единствено в
специализирани магазини
за възрастни. Сега правилата биват отслабени,
тъй като регулаторите са
решили, че играта вече
представлява интерес само
от артистична и научна
гледна точка и не би се
харесала на младежи. Все
пак една версия на играта
остава в списъка, тъй като
съдържа нацистки символи
в няколко от нивата си.

миналия месец. Комисията
е решила да преразгледа
статуса на низвергнатата игра след обжалване
от страна на компанията
Bethesda Softworks, настоящия собственик на id
Software, разработчиците
на Doom.
Според Bethesda, тъй като
рудиментарните графични
качества на играта вече отдавна са задминати от помодерни заглавия, насилието в играта има по-малко
въздействие. Държавните
регулатори не са основали
решението си единствено
на графичните качества
на играта, въпреки че са
посочили, че дори повечето мобилни телефони в
момента предлагат игри с
по-добра визия. Оригинално заглавието е било забранено за продажба на малолетни, тъй като историята
на играта се върти около
„садистично насилие, което не е балансирано от
други сцени”. Основният
разглеждан от комитета въпрос е бил дали играта съдържа „драстични сцени на
насилие, насочено към човешки или човекоподобни
същества”. Приема се, че
играта има вредно влияние
върху подрастващите, ако
не съдържа сцени с реална
алтернатива, които като
цяло да „неутрализират”
насилствените части.

Садистично
насилие

Ограниченията за Doom
и нейното продължение
Doom II - Hell on Earth
официално изтече на 31 август след събрание на Федералния отдел за медии,
вредни за младите хора
(Bundesprufstelle) по-рано

Исторически
интерес

От Bundesprufstelle казват,
че са преразгледали решението си, тъй като Doom в
момента е любопитна основно от историческа гледна точка и е малко вероятно
да бъде играна от деца. Не
на последно място наличието на широкоразпространени по-реалистични игри
прави забраната ненужна.
Все пак, ако Doom изобщо
се появи на пазара в Германия, тя ще стане достъпна
само за лица над 16-годишна възраст.
Етикетът „само за възрастни” на Doom започна
да изглежда като аномалия,
тъй като други версии на
играта са получили одобрение, например тази за
преносимата конзола Game
Boy Advance. Панелът е
решил да запази забраната
за продажба на американската версия на Doom II,
тъй като съдържа две нива
от играта Wolfenstein 3D, в
която се използват редица
нацистки символи. Това се
дължи на факта, че действието в играта се развива
през четиридесетте години
на миналия век в Германия,
но независимо от това във
федералната република показването на нацистки емблеми и знаци е забранено,
освен в много ограничен
брой случаи.
Пламен Димитров

Дебатът за насилието в игрите продължава
Досега съдилищата
в САЩ са отменили
поне седем закона,
забраняващи
продажбата на игри на
малолетни
Не всички смятат, че насилието в компютърните и видеоигрите е лошо
нещо във всички случаи.
Създателят на успешната
поредица игри Gears of War
и главен дизайнер в компанията Epic Games Клиф
Блезински смята, че то е
допустимо, ако се поднася
с елемент на фантастика.
Историята в серията Gears
of War, която се разпространява ексклузивно за конзолата Xbox на Microsoft,
се върти около войната
между хора и извънземни
на планетата Сера. „Когато ние създаваме игрите
си, използваме несериозен
тип насилие, бъркаме си в
очите и се удряме с тигани,
като в старите анимационни филмчета”, казва дизайнерът пред ВВС миналия
ноември. „Странното е,
че нашата индустрия често получава критики от

различни групи именно
заради това насилие. Но
ние винаги сме смятали,
че когато за пръв път видите мускулест космически
пехотинец да се бие с човек-гущер, по скоро ще се
засмеете, отколкото ще се
стреснете.”
Съдебна
битка

Коментарите му дойдоха
по време на седмица, в
която Върховният съд на
Съединените щати разглеждаше казуса дали
на децата трябва да бъде
забранявано да купуват
игри с насилие. Той беше
породен от забрана в Калифорния, където беше забранено лица под 18 години
да се сдобиват с подобни
заглавия. Поддръжниците
на забраната настояват, че
макар първата поправка
от конституцията на САЩ
да гарантира свободата на
словото, тя може да бъде
пренебрегната заради сигурността на децата. В
края на юли тази година
калифорнийският закон
беше обявен за противоконституционен от седем

от общо деветте върховни
съдии. Подобни закони е
имало в още шест щата,
като всички в крайна сметка са били отменени от
съдилищата. Въпросът с
насилието в компютърните
и конзолните игри често е
обект на дебати в САЩ,
като дори беше част от
кандидатпрезидентската
кампания на Хилари Клинтън през 2008 г.
Интерактивност

Според Блезински неговата игра Gears of War се
фокусира не върху бруталността, а върху създаването на интерактивен
свят за играчите. „Вкарваме елементи като кръв
не защото сме садисти.
Правим го, за да позволим
на играча да разбере, че
наистина е уцелил целта
си”, казва той. Трилогията Gears of War, последната част от която се очаква
на 20 септември, е доста
успешна поредица, като
само от първата част през
2006 г. са продадени над
три милиона бройки за
първите десет седмици от
появата й.

Недоглеждане
Гърция временно
забранява всички игри
▶ Невинаги видеоигрите биват забранявани единствено заради насилието
в тях. През юли 2002 г. властите в
Гърция искат да затегнат контрола
върху онлайн хазарта, но прокарват
закон с твърде широк обхват. В него се
забраняват „всички видове игри, които
използват електрически, електронни или

софтуерни компоненти”, което на практика прави незаконни всички компютърни игри, без значение дали става въпрос
за шах или хазарт.
▶ По това време правителството в южната ни съседка не смята, че забраната
на всички видове електронни забавления
ще е голям проблем. След оплаквания на
собственици на интернет кафета и
зали, както и след намесата на Европейската комисия, законът е отменен през
септември същата година.
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САЩ искат обезщетение от банките
за ипотечния срив от 2008 г.
Властите подадоха съдебни искове за милиарди срещу 17 големи банки
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Властите в САЩ подведоха
под съдебна отговорност
банките, допуснали образуването на „кредитния
балон” на американския
ипотечен пазар, който допринесе за появата на финансовата криза през 2008 г,
съобщи в. New York Times.
Федералната агенция за
жилищно финансиране,
която контролира ипотечните гиганти Fannie Mae и
Freddie Mac, внесе в петък
искове срещу седемнадесет
големи банки, съобщава
изданието.

▶ млрд. USD загубиха
от подобни сделки
ипотечните гиганти
Fannie Mae и Freddie
Mac, които в крайна
сметка бяха платени от
данъкоплатците

Банките, срещу
които САЩ внесе
искове:

Големи риби

Властите в САЩ ще търсят
милиарди долари компенсации от банките за това,
че са представяли неверни
оценки за качеството на секюритизираните ипотечни
ценни книжа, които бяха
продавани в пика на имотния балон. Сред банките,
на които ще бъде търсена отговорност, са Bank of
America, JPMorgan Chase,
Goldman Sachs, Deutsche
Bank и Societe Generale.

▶Сред банките, на които ще бъде търсена отговорност, са Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и
Deutsche Bank
снимки bloomberg

Измама за милиарди

В исковете регулаторните
органи твърдят, че банките, които са обслужвали
ипотечните кредити, са ги
представяли на инвеститорите като надеждно капиталовложение. Финансовите институции обаче не
са направили внимателно
всички проверки, предвидени от закона, пропускайки може би умишлено
данни, че длъжниците не
са достатъчно кредитоспособни.
Когато кредитополучателите се оказаха неспособни да изплащат ипотечните
си заеми, ценните книжа,
гарантирани с тези ипотеки, бързо се обезцениха.
Fannie Mae и Freddie Mac
загубиха над 30 млрд. USD
от подобни сделки, които в
крайна сметка бяха платени от данъкоплатците, припомня New York Times.
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▶ млрд. USD беше
стойността на иска,
който AIG заведе миналия
месец срещу Bank of
America, когато обвини
банката и финансовите
й подразделения
Countrywide Financial
и Merrill Lynch, че са
скрили състоянието
на ипотеките, чиито
секюритизации доведоха
AIG до фалит

Вълна от съдебни
дела

През юли агенцията за жилищно финансиране заведе дело срещу друг голям
ипотечен секюритизатор
- UBS. От него властите
искат да си върнат наймалко 900 млн. USD. Според източниците на New
York Times новите искове
ще имат подобен обхват.
Предстоящия съдебен спор
идва точно три години
сред колапса на Lehman
Brothers и началото на икономическата криза.
Частните инвеститори
в ипотечни ценни книжа
отдавна се опитват да принудят големите банки да
изкупят обратно „токсичните” облигации, но федералните усилия в тази насока
представляват нова глава в

▶ Ally Financial
▶ Bank of America Corporation
▶ Barclays Bank PLC
▶ Citigroup
▶ Countrywide Financial
Corporation
▶ Credit Suisse Holdings
▶ Deutsche Bank AG
▶ First Horizon National
Corporation
▶ General Electric Company
▶ Goldman Sachs & Co.
▶ HSBC North America Holdings
▶ JPMorgan Chase & Co.
▶ Merrill Lynch & Co. / First
Franklin Financial Corp.
▶ Morgan Stanley
▶ Nomura Holding America
Inc.
▶ The Royal Bank of Scotland
Group PLC
▶ Societe Generale

големия правен спор, който
събужда все повече притеснения сред собствениците
на банкови акции. Те се
опасяват, че ако банките
бъдат принудени да отделят
милиарди за компенсации
и обратно изкупуване на
облигации, това ще погълне
печалбите за години наред
и ще донесе допълнителни загуби във финансовата
индустрия, която съвсем
наскоро започна да се стабилизира.
Освен гневните инвеститори вече 50 щатски
адвокати са във финална
фаза преди завеждането
на дела срещу банки като

Bank of America, JPMorgan
и Citigroup. Съдебните дела ще притиснат банките
да платят поне 20 млрд.
USD, като голяма част от
тях трябва да отидат за намаляване на ипотеките на
собственици на недвижими имоти, изправени пред
възбрана.
Отделно от това миналия
месец American International
Group заведе иск за 10
млрд. USD срещу Bank
of America, обвинявайки
банката и финансовите й
подразделения Countrywide
Financial и Merrill Lynch, че
са скрили състоянието на
ипотеките, чиито секюри-

тизации доведоха AIG до
фалит.
Другото
мнение

Банките засега отказват коментар, но неофициално
мениджъри от финансовата
индустрия са изтъкнали
пред New York Times, че
загубите от ипотечни ценни
книжа са били причинени
от по-широк спад в икономиката и пазара на жилища,
а не от това как ипотеките
са били опаковани в секюритизации. Освен това
големи инвеститори като
AIG, Fannie Mae и Freddie
Mac са достатъчно опитни

и са знаели, че тези операции носят рискове. Според
банкерите съдебните атаки
срещу тях само ще забавят възстановяването на
ипотечния пазар, от което
ще пострада икономиката
като цяло.
Федералната агенция за
жилищно финансиране беше създадена през 2008 г.,
за да наблюдава процеса
по правителственото подпомагане на закъсалите
ипотечни компании. „От
една страна, вярвам, че
агенцията изпълнява отговорно задълженията си, но
от друга се притеснявам,
че има опасност да бутне

банките в пропастта и да
трябва отново държавата
да ги спасява” коментира пред New York Times
Тим Руут, бивш служител на Fannie Mae, който
в момента се занимава с
консултантски услуги за
банки.
Делата се завеждат сега, защото регулаторите
се опасяват, че ще бъде
много по-трудно да се
предявят искания, след
като изтече законно установеният срок на 7 септември - три години след
одържавяването на Fannie
Mae и Freddie Mac.
Филип Буров
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Технологичните
компании трупат
офшорни богатства
Растящите парични
резерви на американските компании в чужбина са на път да се
превърнат в политически проблем
Смущаващото натрупване
на богатства в чужбина от
страна на американските
технологични компании става все по-очевидно,Не става
въпрос само за отразяването
на огромното количество
пари. От Apple например са
„скътали под матрака" близо
50 млрд. USD извън САЩ,
пише в свой анализ Ричард
Уотърс* от Financial Times.
Както и много други щатски
компании, Apple предпочита да държи печалбите си
от чужбина отвъд океана,
вместо да ги върне в страната
и да плаща данъци, пише
анализаторът.
Не е само въпрос и на това,
че делът на финансовите
резерви на технологичните
компании в чужбина непрекъснато расте. Тази практика
намалява финансовата им
гъвкавост у дома, което може
да започне да се превръща в
проблем, особено ако лихвените проценти се вдигнат
и стане по-малко атрактивно
да се финансира обратното
изкупуване на дялове и да
се покриват други нужди у
дома с евтин дълг (89% от
резервите на Cisco са били
извън Съединените щати
към края на април, в сравнение със 79% година по-рано;
Чуждестранните активи на
Apple са нараснали с 20% до
62% за последните четири
години).
Назряващи проблеми

Проблеми като тези отдавна
изпитват изобретателността
на засегнатите компании.
Но скоро това може да се
превърне в нещо повече от
въпрос на финансови неудобства.
След като теми като държавния дефицит и липсата на нови работни места
заемат централно място в
политиката на Вашингтон,
пробемът може да се превърне в политически. Някои
от най-успешните компании
в САЩ започват да прилагат
финансови стратегии, в които
основен фактор е данъчната
политика - те могат да обезкуражат вътрешните инвестиции и със сигурност ще
намалят плащаните данъци
в САЩ.
В момент, когато супер
богаташи като Уорън Бъфет и Морис Леви обявяват
публично, че хора като тях
трябва да плащат по-големи данъци, стремежът на
най-богатите компании да
крият парите си в чужбина
става все по-труден за преглъщане.

анализ 21

20% 62%
▶ повече са станали
чуждестранните активи
на Apple за последните
четири години

В основата
са данъците

Растящите парични резерви
в чужбина са в най-голяма
степен резултат от данъчното планиране на компанията.
Както много други щатски
фирми, технологичните
концерни като цяло плащат
много по-малко от 35-те процента корпоративен данък,
предвиден от щатските закони. Най-често това се постига като се намират начини
за прекарване на печалбите
през чужди юрисдикции с
по-ниски данъци.
Под натиска на Комисията
по ценните книжа и фондовите борси, през тази година
Microsoft разкри, че произвежда и разпространява
софтуера си чрез регионални
центрове в Ирландия, Сингапур и Пуерто Рико, за да
облекчи данъчната тежест.
Подозрението на регулаторите било събудено от това, че
софтуерният гигант отчита
62% от международните си
печалби в държави, където
се реализират 42% от международните приходи. Така
за последната фискална година ефективното данъчно
облагане на Microsoft е било
едва 17.5%.
В целия технологичен
сектор е станало практика
интелектуалната собственост да се базира в дъщерни предприятия в район с
ниски данъци, след което на
тези дружества се плащат
авторски и лицензионни възнаграждения, а приходите
се разпределят по най-благоприятния за компанията
начин.
Непредвиден ефект

Дали това натрупване на
чуждестранни резерви ще
продължи с неотслабваща
сила, или е нещо, което може да се спре? Предишната
данъчна амнистия за капиталите в чужбина може да
обясни отчасти политиката
на технологичните компании
в момента. През 2004 г. САЩ
определиха временна ставка
от 10% за натрупани в чужбина печалби. Докато вярват,
че е възможно повтарянето
на подобна мярка, компаниите ще се бавят с връщането
на капиталите си у дома.
Някакъв вид сделка е нужна, за да се излезе от тази
задънена улица, заключава Уотърс. Би трябвало да
е възможно едновременно
да се запази реномето както

▶ от международните си
печалби Microsoft отчита
в държави, където се
реализират 42% от
международните приходи

на политиците, така и на
компаниите, като същевременно се облекчи натискът
върху финансовите власти и
се премахнат потенциалните пречки пред вътрешните
инвестиции и създаването на
работни места.
Къде е изходът

Една идея, предложена от
финансов наблюдател от
Силициевата долина, е да
се обещаят на компаниите
бонуси от всякакви данъчни
амнистии за в бъдеще, ако
върнат капиталите си в САЩ
сега. Едно от предложенията е по-ниската данъчна
ставка, ако изобщо такава бъде приета, да
се въведе със задна
дата и да предполага
най-голяма надбавка за компаниите,
които най-скоро
върнат капиталите
си у дома.
Разбира се, ако
компаниите отговорят на това с
връщане на част от
паричните си активи, тогава натискът
за нова данъчна амнистия ще намaлее. Вашингтон би могъл също да
обвърже въпроса с връщането на капитали с решението
на проблем, който е близо до
сърцето на фирмите от Силициевата долина - предоставянето на визи за чуждестранни работници. Поради
липсата на достатъчно инженерни кадри технологичните
компании лобират дълго и
упорито за смекчаване на
имиграционната политика,
с което да захранят усилията
си за развитие на вътрешния
пазар.
Докато се отлага намирането на решение за този проблем, единствените истински
печеливши ще са притежатели на акции в компании като
великобританския софтуерен
концерн Autonomy, който беше купен от Hewlett-Packard
през миналия месец за 11
млрд. USD. Въоръжени със
своите парични резерви в
чужбина, по-нататъшните
придобивания на щатските технологични компании
извън страната са единственото, на което със сигурност
можем да разчитаме, завършва анализаторът на Financial
Тimes. 
*Ричард Уотърс е управляващ редактор
на FT за Западния бряг на САЩ.

В технологичния сектор е практика интелектуалната
собственост да се базира в дъщерни компании в
район с ниски данъци, след което на тези дружества
се плащат авторски и лицензионни възнаграждения,
а приходите се разпределят по най-благоприятния за
компаниите начин
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Николай и
стъклената
фабрика

Николай Мочев успява да превърне една
щастлива случайност в дългосрочен
ангажимент и повече от осем години расте в
йерархията на “Дружба стъкларски заводи” АД
Веднъж изгледаш ли антиутопичния филм “Метрополис”, си обречен да
ти се свива стомахът всеки
път, щом чуеш думата завод. С подобни усещания
се отправям към “Дружба
стъкларски заводи”, където
трябва да се срещна с Николай Мочев.
За щастие се озовавам в
обстановка, коренно различна от света, създаден от
германския режисьор Фриц
Ланг. Не попадаме нито
под земята, нито в антично
чудовище, родено от индустриалната революция.
Само шумът от цеховете ни
напомня, че сме на територията на фабрика. Но това
трае кратко.
Вежлива охрана ни прекарва из приветливата административна сграда и
се настаняваме в офиса
на финансовия мениджър,
с когото започваме да си
говорим на фона на индастриъл-рок бандата Nine
Inch Nails.

Ангел Симитчиев
angel.simitchiev@pari.bg

Началото

Николай започва работа в
“Дружба” през септември
2003 г. като счетоводител.
По това време все още е
студент в УНСС и си е избрал нелеката съдба да учи
едновременно статистика и
финанси. Самата компания
по това време е разделена
на две дружества с общ
собственик - “Дружба” АДПловдив и “Стинт” АДСофия. Малко след като
Николай започва работа,
двете фирми се сливат и
се превръщат в това, което
днес познаваме като “Друж-

Когато хората видят помлад човек на висока
позиция, се отнасят към него
по-скоро с уважение. Дори при
първоначалния контакт да имат
съмнения, това се променя

Докато работиш в голяма
фирма, се сблъскваш с
много трудности и решаваш, че
ако си сам в това, няма да можеш
да се справиш. Това ти пречи да
бъдеш по-смел, да рискуваш и да
опитваш

ба стъкларски заводи” АД.
Компанията има повече
от 70 години традиции в
бизнеса и е най-големият
производител на стъкло в
България, както и един от
лидерите на Балканите.
През 2004 г. освен със счетоводство Мочев се занимава и с внедряването на нова
софтуерна система, което
изцяло променя компанията.
В края на 2005 г. започва
работа в отдел “Анализи” и
малко по-късно става негов
ръководител. На тази позиция се задържа до 2007 г.,
когато му се налага да се изкачи още едно стъпало нагоре. Предлагат му работа като
финансов директор в друга
компания от дружеството, в
Нови пазар. Фабриката отново е за стъкло, само че за чаши. Там прекарва две години
и през 2009 г. се завръща в
“Дружба”, където може да
го намерите и до днес.
Промяната

Малко са хората, които ус-

пяват да уцелят правилната компания и правилния
бранш още от самото начало. Николай си спомня,
че през 2003 г. не са били
особено много българските
големи компании, и признава, че да попадане и да
започне работа в “Дружба”
е било страхотен късмет.
Времето, което е прекарал
в компанията, свързва с
много промени. От всякакъв характер - както в личен
и професионален, така и в
корпоративен и световен
план. “Не само фирмата
се разрасна значително,
средата стана много подинамична, повишиха се
изискванията и начинът на
работа”, споделя той.
Първото, което му идва
наум, е огромната роля на
работата в екип за развитието на компаниите. “Ако
преди можеше всеки да
работи за себе си, вече не
е така.” Като мениджър на
Мочев му се налага да работи с хора и опитва да им

предаде своето отношение
към промяната. “За хората,
които работеха в завода от
много дълго време, промяната беше нещо страшно и
съвсем ново. Аз смятам, че
можеш да научиш всичко и
няма нищо невъзможно.”
Надява се, че успява да
вдъхва на колегите си поне
част от своята увереност, и
споделя, че цени желанието

за развитие, и се радва, че
се е превърнало в основен
елемент от социалната политика на компанията.
Млади и стари

Докато си говорим, става
ясно, че не са малко хората
с неправилна представа за
заводите и тяхната работа.
Младият мениджър обяснява, че са нужни познания в
различни, дори странични
области, защото дейностите
на един завод са многопланови и обхващат много аспекти. Явно това се оказва
причина много млади хора
да проявяват интерес към
компанията.
Мочев обяснява, че във
фирмата не съществува разделение между хората от
различните поколения. Напротив, по-възрастните са
склонни да предават опита
си на по-младите си колеги.
“Не става дума само за работата. Личните отношения
също помагат за изграждането на екипа. Това е нещо,
което опитваме да стимулираме и развиваме.”
Мочев е позитивен и за отношенията между мениджърите от различни компании
и от различни поколения.
“Има едно бащинско чувство, но когато хората видят
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▶ души работят в
двата завода в София и
Пловдив

Ако преди
можеше
всеки да работи
за себе си, вече не
е така

Мениджърът
трябва да
е наясно, че не
може да слага
всички под общ
знаменател

Снимки боби тошев

по-млад човек на висока
позиция, се отнасят към
него по-скоро с уважение.
Дори при първоначалния
контакт да имат някакви
съмнения, това се променя,
когато разберат, че човекът
срещу тях е сериозен.”
Подход

Разлика в мениджърския
подход обаче е нужна. Причините според Николай са
много по-комплексни от
възрастта. “Всеки човек
има своите желания и очаквания. Мениджърът трябва
да е наясно, че не може да
слага всички под общ знаменател. Важно е хората
да могат да се адаптират,
защото така успяват да се
справят с всичко.”
Въпреки израстването в
корпоративната йерархия
Мочев е верен на математическите си корени. На
въпроса коя е любимата
му част от работата не се
замисля дори за секунда:
“Най-интересна ми е аналитичната част. Не вътрешният контрол, а планирането.
Очакванията за следващата
година, възможностите за
развитие на компанията,
преценката на пазара и параметрите на средата.” И
именно това предстои на

финансиста на “Дружба”.
Той споделя, че 2011 г. е била доста натоварена. Малко
разочаровано разказва, че
новите проекти са отстъпили пред оперативната
работа в прекомерни количества, но с блясък в очите
споделя, че след около месец започват бюджетният
процес и подготовката за
новата година.
Смелост

Николай е един от успешните млади хора, които са
избрали да останат в България. Изборът си обяснява
освен с лични причини и с
факта, че вижда потенциал
в страната. “Работя тук, защото още съм оптимист и
мисля, че България може да
се развива много по-добре.”
Според него обаче средата
в страната не е много подходяща за предприемачите.
Проблемни са неразвитите
пазарни отношения и поособените държавни интереси. Мочев е категоричен, че
една нова фирма много трудно би стартирала в подобна
обстановка, но пък загатва,
че не е отхвърлил предприемачеството като вариант.
“Имам идеи. Може да са
малко налудничави, но всичко трябва да се пробва.”

А дали корпоративното мениджърство е нужна стъпка за един добър
предприемач? Николай ми
обяснява, че по-скоро е обратното. “Докато работиш
в голяма фирма, се сблъскваш с много трудности и
решаваш, че ако си сам в
това, няма да можеш да се
справиш. Това ти пречи да
бъдеш по-смел, да рискуваш и да опитваш.”
Адреналин

Не зная дали на корпоративните мениджъри им
липсва смелост, по-скоро
не. Обаче явно имат нужда
от адреналин. Срещата ни
с Николай е в седмицата

преди кратката му лятна почивка, която смята да прекара, практикувайки кайт
сърфинг. “Наскоро обяснявах, че съм най-добрият
начинаещ кайт сърфист в
света, защото почивам само
две седмици през лятото.”
Не ми казва колко седмици
почива зимата, но научавам,
че тях прекарва в каране на
ски и сноуборд.
Финалните думи в разговора ни са: “Интересувам
се и слушам музика от Led
Zeppelin до Sepultura”. Отбелязвам си, че на Мочев
никак не му липсва музикален вкус, и със задоволство
решавам, че нямам повече
въпроси. 

Приходи на „Дружба стъкларски заводи“ АД
хил. лв.
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Годишна печалба на „Дружба стъкларски заводи“ АД
хил. лв.
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▶ Николай Мочев (34 г.) е финансов мениджър
на “Дружба стъкларски заводи” АД. Той е
бакалавър по статистика и иконометрия и
финанси от Университета за национално и
световно стопанство (УНСС) в София.
▶ Има осем години трудов стаж в
компанията и е на сегашната си позиция от
ноември 2009 г.
▶ Мочев е начело на екип от 37 души и сред
основните му задължения са управлението
на финансовите ресурси на фирмата и всички
свързани с това процеси.
▶ Той е сред финалистите в Next Generation
2011.
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Визитка
Кой е
Николай Мочев
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Еволюционният
механизъм на скуката
Не е странно, че скуката
има лоша репутация. Това
чувство на досада и умора от света е проклятието
на класните стаи и заседателните зали по цял свят.
Скуката е особено позната
във Великобритания, където средностатистическият британец скучае около
шест часа седмично, пише
Independent. Това е и причината Великобритания да
бъде наречена "четвъртата
по скучност нация в Европа".
Тази репутация обаче може да се окаже незаслужена.
Академици, социолози и
учени все повече твърдят,
че скуката е ползотворна за
мисловния процес, за креативността, за обществото и дори за икономиката.
Толкова полезна, че трябва
активно да я защитаваме
от днешните яростни атаки на забавлението, пише
Independent.
Как може тази емоция, която е виновна за всичко - от
ниските оценки на изпитите
до насилието, грабежите и
бунтовете, които този месец
определено не липсваха във
Великобритания - да ни бъде
полезна?
Ползите

"Има явни ползи от скуката",
твърди Питър Тухи, автор
на книгата "Скуката: Весела
история", пред Independent.
Според него много хора не
осъзнават, че тя може да
бъде много продуктивна
емоция. Хората, които са
отегчени и недоволни от
общоприетите начини да
правят нещо, измислят нови
начини. "Творчеството е
противоотрова на скуката",
твърди Тухи. Според него
скуката допринася за плодотворно състояние на ума
и подтиква към творчество
всички - от артисти, изобретатели и предприемачи
до политици, инженери и
ученици.
Отегчението има и други
привърженици. Един от тях е
Скот Адамс, автор на сатиричния комикс "Дилберт". Той
твърди, че най-голям прилив
на креативност е имал, докато работел в корпоративния
свят, "когато всяко заседание
беше като среща за игра с
пациенти в кома". Скуката
се е превърнала в чест мотив
и повтарящ се източник на
хумор в неговите творби. А
креативността носи икономическа продуктивност.
По време на скучна работна конференция през 2005 г.
Марша Килгор ражда идеята
си за нов продукт - джапанките FitFlops, от които се надява
да продаде 2 млн. чифта още
същата година.
Трите вида скука

Важно е да се отбележи, че
има три основни вида скука
и макар че всички подтикват
към някаква промяна, ползи-

Хората, които са
отегчени и недоволни
от общоприетите начини
да правят нещо, измислят
нови начини

Освен негативи
отегчението
може да има и
положителен ефект,
защото стимулира
промените

те невинаги са ясни. Формата
на скука като при Скот Адамс
и Марша Килгор се описва
като "ситуационна скука" от
германския психолог Мартин
Дьолеман. Този вид скука
е свързан с усещането, че
човек е в капана на една досадна ситуация, и това поведение често се свързва с
детинска форма на слабост
или липса на внимание, подчертава Тухи.
Вторият тип е "екзистенциална скука", която е владяла
велики философи и писатели
от Жан-Пол Сартр и Хайдегер до Томас Стърнс Елиът,
Самюел Бекет и др.
Третият тип е "хронична
скука" - просто скука, която
не спира.
Последствия

"Скуката може да бъде превъзмогната чрез поемането
на известен риск. Някои могат да изберат делтапланеризма или парашутизма, за
да си оправят адреналина,
но други може да извършат
престъпление от скука, като
например рисуване на графити или кражба", казва още
Тухи. Според него обаче хроничната скука, както подсказва и самото й име, често има
по-крайни последици.
"Не съм изненадан, че някои коментатори обвиниха скуката за бунтовете във
Великобритания, но тя не

е единствената причина",
твърди Тухи. Според него
скуката води до някаква форма на промяна, но дали тя ще
е положителна или отрицателна, зависи от контекста.
С други думи, едно е да сте
отегчени в конферентната
зала, друго е да скучаете в
затвора - последствията са
много различни.
Новите форми
на скуката

През последните 20 години в
живота на хората навлязоха
новите технологии - смартфони, MP3 плейъри, мобилен
интернет и социалните мрежи. Непрестанно ни заливат
форми на забавление, които
намаляват способността ни
да задържаме вниманието си
върху нещо, а това задълбочава тенденцията да скучаем.
В книгата си "Философия
на скуката" норвежкият философ Ларс Свендсен твърди, че хората днес по-бързо
се отегчават. Според него
"мащабите на скуката са се
увеличили драстично".
Негативите
от скуката

Баронеса Сюзън Грийнфийлд, един от най-видните
невролози във Великобритания и един от експертите
по дегенерация на мозъка,
отдавна твърди, че свръхстимулацията при прекомерната

употреба на такива технологии може да предизвика
хаос в мисловните процеси
на потребителите, особено
при децата. "Когато бях дете
и нямаше какво да правя,
когато ми беше скучно, си
измислях истории, използвах въображението си", казва Грийнфийлд. "Хората се
нуждаят от време, за да обработят мислите и опита си,
да асимилират информацията, за да произведат своите
собствени възгледи. Смятам,
че процесът е много важен,
но днес не остава много време за него."
"Само си представете каква
издателска и филмова индустрия щеше да има във
Великобритания, ако т. нар.
млад автор, седнал във влак
от Манчестър до Лондон, е
бил на смартфона си, вместо да седи спокойно, мислейки. Щеше ли Джоан
Роулинг да роди идеята
за Хари Потър, ако беше
играла Angry Birds? Според Грийнфийлд не ста-

ва въпрос да се върнем във
времето без Apple, Google,
Facebook и Twitter, а просто
трябва да има баланс между
външната и вътрешната стимулация на мозъка.
Тухи обаче не е съгласен
с идеята да гоним скуката,
защото според него тя е механизъм за оцеляване. Скуката,
казва той, е не само
ключов инструмент за културно творчество и
и ко н о мически
растеж,
но и
за со-

циални и политически промени. "Скуката е начин да
получаваме предупреждение
от ума, че сме в ситуация,
която е потенциално опасна
за нашето здраве", казва той.
"Можем да видим как скуката
води до гняв, разочарование
и насилие при животните в
клетките. Например какадуто
дърпа собствените си пера,
защото скучае", казва
той. За финал Тухи
казва, че скуката е
еволюционен механизъм, който ни
казва, че трябва
променим нещо
в живота си, за
да оцелеем.
Кина Драгнева

