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GM се отказа
и от продажбата
на Saab

Интервю ▶ 12-13

Инвеститор ▶ 12

Рекорден брой
сделки на
стоковата борса
Оборотът през 2009 г. се е
свил с 50% до 313 млн. лв.,
каза изпълнителният директор на ССБ Васил Симов

Sofix ще се предстaви
по-добре от чуждите
пазари през 2010 г.

Американският автомобилен гигант очаква да излезе на печалба през 2010 г.

▶▶Преслав Китипов, ръководител на звеното
за търговия с акции в Пощенска банка

Свят ▶ 10
Търговията на
дребно в еврозоната
се свила с 1.2%
Секторът отчита спад от
0.8% за целия ЕС през
ноември в сравнение с октомври, най-зле е в Прибалтика
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+0.32%

-0.32%

+1.19%

+1.28%

цена 1.50 лева

в акцизната индустрия

Нова наредба на финансовото министерство за измерването на акциза е на път да сътвори най-големия Биг
Брадър у нас. Производителите на спиртни напитки, винари, пивовари, тютюнопроизводители, дистрибутори на горива и производители на електрическа енергия са задължени да монтират датчици, които да отчитат
по електронен път качеството и количеството на акцизните стоки в реално време. Идеята е добра, но техническото й изпълнение граничи с фантастиката и ще струва на фирмите милиони евро ▶ 4-5
Коментар ▶ 2
Новини ▶ 6
София с рекорден
Бизнесът пести 40 млн. лв.
бюджет, ще го
усетим ли
при подаване на декларации
Важно е колко пари имаш,
но още по-важно е какво
ще направиш с тях. Целта
е софиянци да усетят, че
тези пари наистина са използвани по предназначение и проблемите на града
започват да се решават

От тази година фирмите
ще внасят дължимите данъци и осигуровки в хазната с по-малко платежни
нареждания, каза Боряна
Георгиева, директор Обслужване в НАП

Новини ▶ 7
Swissport
спечели спора
с летището
Комисията за защита
на конкуренцията се е
произнесла в полза на
швейцарската компания
Swissport, която конкурира Летище София при
обслужването на пътниците и багажите

Новини ▶ 8

Германски фирми искат
омбудсман за инвеститори
Омбудсманът е буфер
между фирмите и правителството, такава фигура
има в Унгария, каза Бертрам Ролман, президент
на ГБИТК и генерален
мениджър на Пирин-Текс
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Мнения

Милена Момчилова

▶▶Трябва да има по-строг
контрол върху млечните
и месните продукти на
пазара. Съгласна съм с мнението на Костадин Чорбаджийски, че щом в рецептата пише, че трябва да
се използва месо от бута,
то да е именно оттам, а
не от друго място и да е с
по-ниско качество.
Кирил Бориславов
Инвеститор ▶ 12
Инвеститорите се
насочват към
по-рискови схеми

Интервю ▶ 8-9

Контрол ▶ 18

Падането на лихвите
не е панацея за
икономиката

КФН следи
за манипулации
на пазара

Взаимните фондове приключиха 2009 г. с 16%
ръст на активите си до
370.2 млн. лв. Лидери по
доходност станаха схеми,
които инвестират в акции,
но на чуждите пазари

▶ Цветалина Бориславова,
председател на НС на СИБАНК

Инвеститор ▶ 12
Премия от 7.6%
в търговото на
Девин АД
Комисията за финансов
надзор разреши на
Адвент да изкупи
книжата от останалите
акционери

Четвъртък

USD/BGN: 1.36295

+0.64%

EUR/USD: 1.43500

-0.64%

Soﬁx: 423.60

-0.36%

цена 1.50 лева

BG40: 115.99

-0.76%

Сиренето и луканката
влязоха в Евросъюза
с 3 години закъснение
7 януари 2010, брой 3 (4814)

Българска народна банка

Губещ
Симеон Дянков

Председателят на борда на директорите на ТЕЦ
Варна Ян Вавера вече заема позицията регионален
мениджър на ЧЕЗ за България. Той ще поеме поста
от Блахослав Файмон, който напуска компанията по
лични причини. Вавера работи в ЧЕЗ груп от 2003 г., а
от есента на 2006 г. е председател на борда на директорите на ТЕЦ Варна.

Въпреки огромната си съпротива срещу раздаването на
коледни бонуси в съдебната система финансист № 1 в държавата загуби битката с юристите. Правителството
реши светкавично да бъде изплатена 13-а заплата в съдебната власт. Решението бе взето вчера на подпис. Това стана
ден след като Дянков и правосъдният министър Попова се
срещнаха с висши магистрати.

Коментар

▶▶Хубаво е, че български продукти - млечни и месни, ще
влязат и в други държави
от ЕС. Силно се надявам
нашите производители
да не делят клиентите
на две. Имам предвид, че
трябва една и съща продукция като качество да се
продава и у нас, и в другите
страни от ЕС. Иначе не е
справедливо. Ние не сме
втора категория хора.

Приоритет през 2010 г. ще
бъде усъвършенстването на
надзорните и контролните
функции, каза Петър Чобанов

Печеливш
Ян Вавера
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София с рекорден бюджет,
ще го усетят ли софиянци
Красимира Янева
kyneva@pari.bg

Годината
ще покаже работи
ли формулата Повече
пари = по-малко
проблеми
в столицата

Българските колбаси и сирена вече са равноправни с европейските изделия и от 1 януари 2010 г. може да се търгуват свободно. Новият млечен борд обещава контрол върху млечните продукти ▶ 4-5
Коментар ▶ 2
Новини ▶ 6
Как се мери
административна Стомана Индъстри купи
тежест
пристанището в Свищов

Вместо да търси фирми,
които да мерят административната тежест, подобре министър Трайчо Трайков да прочете
чужди класации, където
вече има подобни изследвания

Ръководената от Антон
Петров металургична
компания купи пристанището в дунавския
град. Досега то беше
собственост на Свилоза АД

Новини ▶ 6
Новини ▶ 7
Съдбата на
Испанци и французи
Кремиковци е в
ръцете на Дянков спасяват железниците
Ако финансовият министър откаже да разсрочи публичните вземания на Кремиковци,
които са в размер
на 600 млн. лв., комбинатът ще бъде ликвидиран

ни

Десет кандидати са подали документи в конкурса за изготвяне на
бизнес план за развитие
на жп транспорта, казаха от ведомството на
Александър Цветков
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2010 г. няма да доведе
бум, а ръст в кредитирането. Клиентите продължават да
бъдат предпазливи, казва
Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентър

2

Падането на лихвите не е панацея за
икономиката. Не
е добре банковата
система да се възстановява
до състоянието си преди
кризата, смята Цветелина
Бориславова, председател
на НС на СИБАНК.

3

С 23% порасна бюджетът на София,
приоритет е метрото.

▶▶
Кметът на София Йорданка Фандъкова, която е и бивш директор на столично училище, е планирала строителство на 2 нови школа

Бюджетът на София ще е
рекорден - 1.2 млрд. лв. За тази
година той е с около 200 млн. лв.
по-голям, отколкото през миналата.
Увеличението изглежда странно
в условия на криза. Реалната причина за това обаче са 240 млн. лв.,
които трябва да влязат в общинската хазна от европейски програми.
Собствените приходи, както и тези
от държавата, е предвидено да
намалеят с около 70 млн. лв. Общината не си позволи да увеличи
местните данъци и такси, а реши
да заложи драконовски глоби,
които да стимулират софиянци да
се издължат на кметството.
Оттам месеци наред се хвалят
с рекордния си проектобюджет
за 2010 г. Важно е колко пари
имаш, но още по-важно е какво ще направиш с тях. Целта е
софиянци да усетят, че тези пари
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наистина са използвани по предназначение и проблемите на града
започват да се решават. Повече
пари = по-малко проблеми, ни
нашепват от кметството. Майките на малки деца искат да има
достатъчно ясли, за да могат да се
върнат на работа и да подпомагат
семейния бюджет. Сега хиляди
жени си стоят вкъщи, защото няма
кой да гледа децата им, а раждаемостта в София расте с всяка
изминала година.
Софиянци искат да се реши
проблемът със задръстванията,
който всяка следваща година става
все по-голям предвид увеличаващия се брой автомобили в
града. На метрото се гледа като
на панацея, но само то няма да е
достатъчно, за да се отпуши градът. Тепърва ще стане ясно дали
замислените буферни паркинги, за
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които общината ще отдели милиони, ще бъдат ефективни и хората
ще си оставят в тях колите, за да
се качат на подземната железница.
Столичани не се интересуват
колко пари ще плати общината
за почистването на града, а искат
да е чисто и като паднат 3 см сняг,
да не пътуват по 2 часа за работа
при стандартните 30-40 минути.
Щом ще бъдат платени с 9 млн.
лв. повече, за обикновения гражданин това означава, че градът
трябва да бъде по-чист. Никой не
се интересува коя фирма концесионер трябва да рине снега от
пътищата. Щом е избран, трябва
да си върши работата, за да може
и другите да стигнат до работните
си места и да свършат своята.
Никой не се интересува колко
пари ще плати общината за
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преасфалтиране. Всеки иска да
кара колата си по гладки пътища,
а не да спука гума точно на някой
мост. И щом живеем в европейска
столица, и градският транспорт
трябва да е европейски. Защото
как ще бъдат накарани хората
да слязат от колите си и да го
ползват, ако в автобусите вали
или няма парно? Защото 12 нови
превозни средства за градския
транспорт пролет няма да направят.
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се реализират.
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Бих посъветвал България да не
бърза с присъединяването си към
еврозоната, защото всички знаем, че в
този момент цените ще се повишат

▶▶фирми са подали оферти за инсталация на компостиране на площадката Хан Богров

Хорхе Фуентес, посланик на Кралство Испания в България

Коментар

Липсата на
маниери убива
имиджа ни
Вярно е, че исторически и политически сме
европейска страна, но
е вярно, че зачестиха и
критиките срещу нас.
Защо изобщо България
е член на ЕС, българите нямат нищо общо с
нашия манталитет, се
питат западноевропейци. Те не ни приемат
като равни, защото
рядко някой от политическия елит и държавната администрация дава
пример за европейско
поведение. Не говоря за
вълшебни думички, произнесени от първолачета, а за отношението на
държавата и монополистите към гражданите.
Какъв имидж ще гради
България в чужбина,
когато дни след изборната победа на ГЕРБ министър Румяна Желева
спря малка обществена
поръчка за повишаване
имиджа на страната.
Участниците изхабиха
време, финанси, човешки ресурси. Нямаше
едно „извинете, хора, че
сте си правили труда да
участвате”. За какво ни
е да повишавате имиджа
на страната, той си е
висок, сигурно си е мислела Желева. В същото
време Бойко Борисов
уверява чуждестранни
и наши инвеститори,
че работи усилено за
подобряване имиджа на
страната ни. Искаме да
знаем как. Повишаването на имиджа не става
само с акции срещу Наглите. Това е добре, но е
капка в морето. Трябва
цялостна преоценка на
отношението. Дами и
господа, бъдете джентълмени! Не позволявайте на администрацията да тъпче човека.
Корпорации и фирми
уволняват служители
масово, ами, по дяволите, можеха поне да обяснят човешки ситуацията
на хората и да благоволят да поднесат извиненията си. На улицата
остават не само работници от Кремиковци
и шивашкия бизнес,
но и бели якички като
юристи, експерти и прочие. Ще кажете - не им
трябва голо извинение, а

Галя Кларк

gclark@pari.bg

Предизвикано

Другари, не се заигравайте с бедността
БСП има конкретен план
как трябва да се
избегне спиралата
на бедността, в която правителството
въвлича България.
Това каза вчера
Явор Куюмджиев,
член на бюрото на
червената партия.
Предложението е като след дъжд качулка.

Дами и господа, бъдете
джентълмени! Не
позволявайте на
администрацията
да тъпче човека
пари и работа. Доброто
отношение и коректността обаче е много
съществен елемент.
Неплащането с месеци
на работници и служители не е измислено от
частните работодатели,
те просто взимат лошия
пример на държавата.
Припомнете си БДЖ, а
наскоро и един военен
завод. Ами действията
на финансовия министър, който наплаши
лекари и съдии със спиране на парите им. Сега
се очаква голяма част от
българите в чужбина да
се върнат и да работят
за нашата икономика.
Същото се очакваше и
при царя, но не стана.
И причината не е само
в кризата, в липсата
на инфраструктура и
цялостна изостаналост,
а защото нравите ни не
са мръднали. В Лондон
българите са се научили
на „сори” и „екскюз ми”
и не искат да се връщат
назад в поведенческите
си реакции.
Кога най-сетне ще се
спазват договорите в
бизнеса, се питат чужденци, които търгуват с
наши фирми. Какво говорите, ще възкликне някой,
какви договори, какви 5
лева. Хората не отговарят на мейли, отиват със
закъснение до един час на
срещи, като го смятат за
нормално, и очакват да ни
възприемат като европейци. Дано така наречената бизнес среда да не
загрубее до такава степен,
че да не изгони съвсем
инвеститорите у нас.

БСП четири години
беше начело на управляващата коалиция.
И не само това, ами
министър на труда и
социалната политика
беше Емилия Масларова - точно от квотата
на Столетницата. Явно
от БСП смятат, че през
тяхното управление
населението много
се е замогнало, а сега
за няколко месеца от

ГЕРБ са изпразнили
джобовете на българина. Недопустимо било
държава от ЕС, вместо
да върви напред, да се
доближава до бедността.
Истината, другари от
Позитано, е, че вие се
борите за интересите
на своите избиратели
само когато сте в опозиция. Щом вземете

властта, една позната
върхушка от партийни
чиновници и псевдобизнесмени забогатяват необяснимо и неимоверно. А тези, които
лъжете по изборите да
ви гласуват, стават още
по-бедни. Така беше
и при Луканов, и при
Виденов, така стана и
при Станишев. Тъй че
по-кротко с крокодилските сълзи.

pari.bg Петък 8 януари 2010

4 Новини Teма на деня

Пълен контрол върху
Производителите на алкохол, бира и горива имат критики към
Нова наредба за измерването на акциза на финансовото ведомство хвърли в смут
всички производители на
акцизни стоки у нас. Според нея от 15 януари всички
производители на спиртни
напитки, винопроизводители, пивовари, тютюнопроизводители, дистрибутори
на горива и производители
на електрическа енергия са
задължени да монтират датчици, които да отчитат по
електронен път качеството
и количеството на акцизните стоки. Освен самите
стоки на контрол ще бъдат
подлагани и суровините
и материалите за тяхното производство. Всички
събрани данни трябва по
електронен път да постъпват в Агенция Митници в
реално време.
Подкрепяме намеренията
на финансовото ведомство
да повиши контрола върху
акцизните стоки, но в наредбата има твърде много неясни и нелогични изисквания.
Това коментираха за в. Пари
производителите, вносителите на спиртни напитки
и пивоварите. Една голяма
част от фирмите въобще
не бяха запознати с промените, които се готвят. Те
изразиха недоумението си,
че финансовото ведомство
и митниците не са се допитали до тяхното становище.
Изпратили сме отворено
писмо до финансовия министър Симеон Дянков, каза
Бранимир Ботев, председател на Асоциацията на производителите, вносителите
и търговците на спиртни
напитки.
Цел

В същото време от пресцентъра на митниците коментираха, че нееднократно са
правили срещи с браншовите организации и те били
запознати с подготвяната
проектонаредба. От агенцията коментираха, че мерките
са свързани с намаляването
на контрабандата. От готвените промени става ясно, че
на практика на всеки вход
и изход от производството
на акцизната стока трябва да има датчик, който да
отчита качеството. Например на всяка бъчва трябва
да се постави електронно
отчитащо устройство и на
входа, и на чучура. Представяте ли как една изба с 8000
бъчви ще монтира 16 000
датчика и колко ще струва
това, коментира за в. Пари
Радослав Радев, изпълнителен директор на Винимпекс.
Освен това всяко измервателно устройство трябва
да бъде със самостоятелно
електрозахранване, което е
пълен абсурд. Колко цехове
и заводи трябва да спрат, докато прокарват кабели и ток,
питат от всички засегнати от
наредбата браншове.
Подкрепям контрола, но
в европейските страни въпросът е решен по друг

начин. Там във всяка изба
присъства митничар, който
следи цялото производство
във фирмата, каза Жеко Жеков, изпълнителен директор
на Винекс Славянци. Освен
това има производства в
страната, където няма добър интернет, а огромна
част от данните ще трябва
да се подават към митниците онлайн и във всеки миг
на денонощието, допълва
Жеков.
Критики

Повечето компании от
бранша имат сериозни забележки, които се надяват да
бъдат взети под внимание
преди окончателното приемане на наредбата. Найсериозната е, че на фирмите
ще се наложи да направят
огромни разходи, като за
по-малките компании те
ще са за стотици хиляди
евро, а при по-големите ще
надхвърлят един милион,
което и за едните, и за другите е огромна инвестиция,
особено сега, в условията
на криза. Очаква се много
малки фирми да фалират
и доста хора да останат
без работа. На практика от
промените най-засегнати
ще са производителите на
алкохол и спиртни напитки
от средния сегмент. Пивоварите също са в неравностойно положение, тъй като
повечето фирми от този
сектор са на светло, а подготвяните промени целят да
се свие контрабандата.
Абсурдите

Виното трябва да бъде изключено от обхвата на тази
наредба, защото няма логика то като акцизна стока да
е с нулева ставка и в същото
време да е подложено на
този контрол, коментира
Радослав Радев. На същото
мнение е и изпълнителният
директор на Винпром Асеновград Йордан Стефанов.
В наредбата не става ясно
какъв е този софтуер, който
ще записва данните, така че
митниците да ги следят в реално време. Има и още една
голяма въпросителна. Кой
ще изготви и кой ще плати
софтуера, който ще свързва
предприятията от тези огромни браншове с митниците. И тук инвестицията
също няма да е малка. Като
искат да ни следят по всяко
време, да дойдат, да поставят камери и да ни гледат
какво правим, коментират
представители на браншовете, засегнати от наредбата.
Това ще е най-големият Биг
Брадър в държавата. А за
капак и сроковете за прилагането на наредбата са
много кратки. Тя трябва да
бъде приета на 15 януари и
да влезе в сила на 15 април.
За три месеца цялата акцизна индустрия на България
трябва да прояви чудеса от
героизъм, които граничат с
фантастиката.
Биляна Вачева

Наредбата е пълна с абсурди
Идеята за контрол,
която има Министерството на финансите,
с новата наредба за
изчисляване на акциза е
добра, защото ще изчисти сектора от нелегалната конкуренция. Виното
обаче не трябва да
попада в обхвата на тази
наредба, защото няма
логика то като акцизна стока да е с нулева
ставка и в същото време
да е подложено на този
контрол. Друг проблем
е, че няма икономическа обосновка да се
направят тези огромни
разходи.
Наредбата се нуждае от
прецизиране. Специално текстовете за виното

Радослав Радев,

изпълнителен директор на
Винимпекс, част от групата
Белведере България

Има изби с по
8000 бъчви,
които ще трябва
да платят изключително много, за
да монтират тези
датчици

и спиртните напитки
трябва да бъдат променени. Има чисто технически неща, които не са
преценени. Например
в една изба се налага
един съд да бъде мит по
няколко пъти на ден.
Когато е монтиран измервателният уред на
абсолютно всички съдове, при миенето ще бъде
отчетено наличието на
определена течност.
Освен това налагането
на задължението ще е
огромен разход.
Има изби с по 8000
бъчви. За тях парите ще
са изключително много.
Задължително е този
проект да се коменти-

ра с представители на
бранша. Трябва да се
създаде работна група с
експерти от всеки засегнат сектор, както и със
специалисти от Министерството на финансите
и Агенция Митници.
Те трябва да променят
основните текстове,
защото в този си вид в
наредбата има много
абсурди.
Друго нещо е, че чисто
технически срокът,
който е заложен, няма
как да бъде спазен. Дадени са три месеца - наредбата трябва да бъде
официално приета на 15
януари и да влезе в сила
на 15 април. Това време
е прекалено малко.
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акцизната индустрия
проектонаредба на МФ

Лукойл
България:
Притеснени
сме
Крайните потребители ще платят цената
Не ни притесняват изискванията в закона с цел предотвратяване на спекулативна
търговия с нефтопродукти,
коментираха от дирекция
Търговия на едро с горива
на Лукойл България. Според
дирекцията притеснително
е, че тези изисквания трябва да се прилагат, преди да
се публикуват съответните
подзаконови актове.
Безпокойство

Потенциално обезпокоителни са готвещите се подзаконови актове, обясниха
от Лукойл България. Не е
ясно дали в тях ще бъде
достатъчно недвусмислено
регламентирано прилагането на законовите изисквания, така че да се прилагат
еднакво от регионалните
дирекции на Агенция Митници, смятат от дирекция
Търговия на едро с горива.
Тежести

В дирекцията са притеснени, че бизнесът може да се
натовари с икономически
тежести, които фактически
ще се поемат от крайните
потребители на енергийни
продукти.
Галя Кларк

▶ Един от най-големите
абсурди в наредбата е как
на входа и на чучура на
десетки хиляди бъчви ще
бъдат монтирани стотици хиляди датчици

Пивоварите подкрепят
идеята, но имат забележки
Суровината и бирата
ще се засичат на пет
контролни точки
Според новата наредба за
целите на митническия контрол пивоварите ще трябва
да измерват суровините
и произведената бира по
маса, обем, алкохолно съдържание и екстракт на
пет места в технологичния
процес. Контролните точки
са при постъпването на суровините, след първоначалната им преработка, след
ферментацията, в съдовете
за успокояване на бирата
и на бутилиращите линии,
където трябва да се контролира броят на пълните
бутилки, както и техният
обем.
В някои от заводите има
голяма част от необходимите измервателни уреди, но
не във всички, обясниха от
Съюза на пивоварите.
Подкрепа

Независимо че изпълнението на наредбата изисква
допълнителни разходи и
затруднения, пивоварните
компании в България подкрепят намерението да се
гарантира контролът при
акцизните стоки. Ние сме
напълно за това да играем на
чисто, да няма съмнения, че
някой нарушава правилата,
заяви Владимир Иванов,
председател на браншовата
организация. В България са
трите най-големи пивоварни
концерни в света - InBev,
Heineken и Carlsberg. Самите международни компании
налагат подобни правила,
защото имат дългосрочни
интереси да развиват бизнеса си в България, заяви
Иванов. Затягането на кон-

▶ Производителите на бира все още не са наясно, какви точно уреди трябва да монтират върху поточните линии

трола при акцизните стоки
е неизбежно да се случи
и у нас, смята Владимир
Иванов.
Забележки

От Съюза на пивоварите в
България обаче настояват
до окончателното приемане
на наредбата непременно да
бъде взето мнението им, защото имат доста забележки.
Предстои да формулираме
конкретни инициативи, защото видяхме текст на проекта на наредбата преди ден
и трябва да го обмислим,
обясниха от браншовата организация.
Очакваме среща с Агенция Митници, за да обсъдим

как технологично да стане
поставянето на измервателните уреди, така че да не
затрудни производствените
процеси и да не натовари с
големи разходи бюджетите
на компаниите, каза Иванов.
Все още не е ясно какви
точно уреди трябва да се поставят и по какви критерии
да се избират. Трябва да намерим оптималния вариант,
при който хем митниците да
постигнат своята цел, хем
да не се изисква от компаниите да внедряват ненужни системи, заяви Атанас
Ошавков, шеф на Правни
и корпоративни въпроси в
Каменица АД.
Мила Кисьова

Ще трябва да се направят Необходимо е да има
огромни разходи
завишен контрол

Промените се
подготвят на сляпо

Наредбата не е изготвена с участието на професионалисти от винения
бранш. Тя единствено
ще пречи на работата на
избите. Чисто технически
наредбата ще забавя и дори на моменти ще спира
производството на виното. Като се отчита всяка
течност, която преминава,
ние после ще трябва да се
обясняваме и да изясняваме нещата. Това ще пречи
на процеса на работата.

Асоциацията на производителите, вносителите
и търговците на спиртни
напитки смята, че проектонаредбата на Министерството на финансите се
изготвя на сляпо.

Прилагането на тези
измервателни уреди ще
е свързано с огромни
разходи. Друг е въпросът, че виното изобщо не
трябва да бъде включено
към секторите, обхванати от наредбата. То е

Йордан Стефанов,

изпълнителен директор на
Винпром Асеновград

монтирането
на измервателни уреди на
входовете и изходите на всеки съд
за производство на
вино или ракия е
напълно ненужно
акцизна стока, но тъй като
е с нулева ставка, от него
реално не влиза нищо в
хазната. Следователно
монтирането на измервателни уреди на входовете
и изходите на всеки съд е
ненужно.

Контролът е хубаво
нещо. С наредбата, която
подготвя Министерството
на финансите, държавата
не казва, че сме некоректни. Търси се сигурност.
Винопроизводството трябва да се контролира, за да
няма нерегламентирани
производства.
Друг е въпросът дали
фирмите ще имат техническа възможност да се
справят с изисквания, които са залегнали в наредбата, защото ще има онлайн
подаване на информация,
а не на всички места има
добра интернет връзка.
Върху тази наредба не е
работено заедно със специалисти от бранша.
Подкрепям контрола и

Жеко Жеков,

изпълнителен директор на
Винекс Славянци

Върху
подготвяната от финансовото ведомство
наредба не е
работено заедно
със специалисти
от бранша
не мога да кажа какво да
прави държавата.
Но в европейските страни
въпросът е решен по друг
начин. Там във всяка изба
присъства митничар, който следи цялото производство във фирмата.

Заради това сме се обърнали с отворено писмо до
министър Дянков. С него
искаме да бъдем включени
към изготвянето на наредбата, защото сме законна
браншова организация,
член сме на Европейската
асоциация на производителите и търговците на
спиртни напитки (СЕПС)
и участваме в работните
групи към Европейската
комисия.
Защо ни карат да прилагаме наредбата, без въобще

Бранимир Ботев,

председател на Асоциацията на
производителите, вносителите и търговците на спиртни
напитки

Защо ни
карат да прилагаме наредбата,
без въобще да са се
допитали дали можем да я приложим
да са се допитали до нас
дали можем да приложим
изискванията и какво
ще ни коства това като
финансови средства. Това
е недопустимо. По закон
има достатъчно нормативни актове, чрез които се
осъществява контрол.
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Бизнесът пести 40 млн. лв.
при подаване на декларации
От тази година
фирмите ще внасят
осигуровки с
по-малко платежни
От тази година фирмите ще
внасят дължимите данъци
и осигуровки в хазната с
по-малко платежни нареждания. Това ще спести на
компаниите и гражданите
общо 40 млн. лв., каза Боряна Георгиева, директор Обслужване в Националната
агенция за приходите.
Спестяване

Отпадат над 40 кода за вид
плащане за осигурителни
вноски, което ще намали
разходите за подаването и
внасянето на дължимите
налози и осигуровки с 25
млн. лв., обясни Георгиева.
Още 5 млн. лв. се очаква да
си спестят всички данъкоплатци, ако декларациите
се подават по електронен
път. Във фирмите пък щели
да останат и още 9 млн. лв.,
след като те ще подават
отчетите си само на едно
място - в статистиката или
в НАП.
Отчет

Ако фирмата е попълни-

ла отчета си на хартия,
тя трябва да го подаде в
приходната агенция заедно с годишната данъчна
декларация. В електронен
вариант отчетът се подава
онлайн в НСИ, като за тази
цел е необходим електронен подпис, обясни Диана
Янчева от Националния
статистически институт.
Той може да се подаде във
всеки един момент от денонощието, тъй като системата на НСИ работи 24
часа, както и през почивните дни, уточни Янчева.
По думите й първият отчет е бил подаден от една
фирма в Пазарджик, която
е от преработващата промишленост. Досега чрез
интернет близо 1500 фирми са подали годишните
си отчети, като най-активни са фирмите от София,
Монтана, Варна и Плевен.
В същото време на хартия
са подадени 700 отчета, от
тях 360 са в София, 137 в
Плевен и 129 във Велико
Търново.

Дарения
Приспадане
на данъци

▶▶
Близо 5 млн. лв. се очаква да спестят всички данъкоплатци, ако декларациите
се подават по електронен път, каза Боряна Георгиева от НАП
Снимка Боби Тошев

Промени

От тази година отпада облекчението за преотстъпването на 60% от корпоративния данък на земеделските производители,
както и на Ръководство
въздушно движение. Ос-

380 хил. българи
без здравни вноски
Десет пъти скачат
глобите за фирми,
които не внасят
осигуровките

Близо 380 хил. българи вероятно ще отпаднат от здравноосигурителната система
заради неизплатени здравни
вноски. Това сочат данните
на Агенцията, управлявана
от Красимир Стефанов към
1 декември 2009 г.
Без права

Според последните промени в здравното осигуряване самоосигуряващите се
лица, които не са си плащали 3 месеца здравните
осигуровки за последните
36 месеца, ще губят здравноосигурителните си права.
Досега този период беше
три пъти по-малък - 12 месеца. Хората, които не са
внасяли редовно здравни
осигуровки, могат да си погасят вноските до 25 януари и така те ще могат да си
възстановят правата.
От НАП напомнят, че
тези, които са трайно безработни, от началото на

▶▶

Красимир Стефанов

тази година ще трябва да
внасят с близо 6 лв. по-висока месечна здравна вноска - 16.80 лв. Безработните
трябва да подадат в НАП и
декларация образец № 7, в
противен случай ги грози
глоба от 500 до 1000 лв.
Санкции

Десет пъти се увеличават
глобите и за работодателите, които не превеждат осигуровки на работниците си.
Всички юридически лица и
ЕТ ще бъдат глобявани от
4000 до 8000 лв. За повторно нарушение санкцията е
пак толкова, но ще има и

имуществени глоби от 10
до 15 хил. лв.
Праг

От 1 януари минималният
месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 420
лв. Лицата, които внасят
в здравни сметки за своя
сметка, ще трябва да внасят
не по-малко от 16.80 лв. Самоосигуряващите се лица
трябва да подадат еднократно декларация образец
№ 7. Глобата за неподаване
на тази декларация е от 500
до 1000 лв.
Биляна Вачева

вен това отпада и преотстъпването на данъка за
фирмите за инвестиции от
над 10 млн. лв.
Удължава се срокът за
приспадането на ДДС
за фирмите от 3 на 12
месеца. В същото вре-

ме данъчните ще трябва
да връщат този данък на
бизнеса в рамките на 2
месеца вместо сегашните 3.
От НАП напомниха, че
фирмите, които не са посочили електронен адрес

Данъчните дължат
440 млн. лв. ДДС
Еврофондовете
ще ни помогнат да
излезем от кризата,
смята Дянков
Близо 440 млн. лв. е невърнатият ДДС в края на
декември 2009 г., заяви вицепремиерът и финансов
министър Симеон Дянков
на лекция пред студенти от
Софийския университет.
По думите му по този начин
държавата е кредитирана от
бизнеса, като пикът е бил
през месеците май, юни,
юли миналата година. През
януари ще разплатим над
половин милиард лева по

Задачи
Правителството
си е поставило
10 цели
▶▶Размразяването на еврофондовете
▶▶Реформа в администрацията
▶▶Либерализацията на
небанковия финансов сектор
▶▶Излизане от кризата и

различните програми, каза
още Дянков.
По думите на финансовия
министър размразяването на
еврофондовете ще е от ключово значение за излизането
от кризата. Дянков уточни,
че еврофондовете трябва
да се усвояват прозрачно,
а не както е било в последните три години - парите са
стигали до определен кръг
от фирми. Това е задача
номер едно на правителството, уточни той. Дянков
набеляза 10 основни задачи,
върху които правителството
ще работи усилено през
следващите дни.
Биляна Вачева

връщане по пътя на растежа
▶▶Влизането във валутния
механизъм ЕRM II
▶▶Науката и висшето
образование
▶▶ Държавата да стопанисва по-добре собствеността си
▶▶ Реформа в Националната агенция за приходите и
митниците
▶▶ Здравната реформа
▶▶ Екология

▶▶Фирмите и гражданите могат да си намалят
данъка, ако направят
дарение за Агенцията за
хората с увреждания, за
БЧК, за културни институти, читалища, както
и за фонд Енергийна ефективност.
▶▶ Данъчното облекчение може да се ползва и
при дарение на комуни за
лечение на наркозависими, УНИЦЕФ и др.
▶▶ Ако фирмите дарят
пари за Фонда за лечение на деца, Фонда за
асистирана репродукция, както и за Фонда за
трансплантация, това
ще им се признае за разход и по този начин ще
си намалят облагаемата
печалба.
▶▶Разходът за дарения и
в трите центъра обаче
трябва да е до 50% от
счетоводната печалба.

в Търговския регистър,
трябва да го направят в
най-кратки срокове. От
всички данъчни ставки
се увеличава ставката само при хазарта - от 10 на
15%.
Биляна Вачева

2010 г.
Около 3 млн. лв.
ще инвестира
Булярд
Корабостроителната компания Булярд ще инвестира през тази година между
2 и 3 млн. лв., заяви
председателят на управителния съвет Димитър Желев. Средствата
ще бъдат използвани за
ремонт и поддръжка на
съществуващите съоръжения. Преди ден корабостроителницата предаде
на Индустриален холдинг
България новопостроения
9800-тонен кораб Марциана.
М.Кисьова | pari.bg

Визита
Борисов
ще посети
Израел
Премиерът Бойко Борисов заминава на двудневно официално посещение
в Израел на 11 и 12 януари по покана на министър-председателя на държавата Бенямин Нетаняху.
В състава на българската
делегация са министрите
на вътрешните работи, на
отбраната, на икономиката.
Д. Черкезова | pari.bg
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Swissport спечели
спора с летището
Авиопортът трябва да
допусне конкурента
си до стария терминал

Комисията за защита на конкуренцията се е произнесла
в полза на швейцарската
компания Swissport, която
конкурира Летище София
при обслужването на пътниците и багажите. Това
съобщи за в. Пари Румен Ганев, който оглавява българския офис на швейцарския
оператор. Swissport, която е
втори оператор по наземно
обслужване на столичния
авиопорт, внесе жалба в КЗК
заради това, че летището
отказваше да я допусне да
осъществява своята дейност
на стария терминал. Швейцарците имаха претенции
да бъдат допуснати и до
системата на автоматично
чекиране на летището.
Проблеми

В момента все още извършваме ръчна регистрация на
билети и багажи, което е
крайно неудобно както за
служителите ни, така и за
пътниците, уточни Ганев.
От Swissport обвиняваха
Летище София, че предлага
на авиокомпаниите дъмпингови цени, като по този начин ги конкурира нелоялно.
Швейцарците настояваха и
за допълнителни офиси за
служителите си. През миналата година швейцарците
сезираха и Брюксел заради
тези проблеми. В резултат

Европари
Не са преведени
субсидии
за биоземеделие

Мерки
Структурни
промени в
авиацията

▶ Услугите по обработка на багажи ще повишат
качеството си след реалната конкуренция между два
оператора

Европейската комисия започна проучване за налагане
на втора наказателна процедура за авиацията ни.
Решение

В края на октомври 2009 г.
обаче Swissport оттегли жалбата си в ЕК, защото започна
преговори със столичния
авиопорт за разрешаване на
спора със съдействието на
зам. транспортния министър
Камен Кичев.
Сега КЗК окончателно
отсъди, че летището трябва
да допусне втория оператор
до стария терминал. Анти-

монополният орган единствено не е засегнал спора с
цените. Може и да се откажем от тази претенция, ако
изчистим останалите проблеми, коментира Румен
Ганев. Според него трябва
да започнат нови преговори
с авиопорта за конкретните
срокове, в които летището
да изпълни решението на
КЗК. Изпълнителният директор на авиопорта Пламен Станчев не бе открит
за коментар.
Конкуренция

Спорът между двата опе-

▶Транспортният министър Александър Цветков
ще предприеме промени
в ръководния състав на
Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация
заради критичен доклад
на ДАНС, изнесен преди
време от Deutsche Welle.
▶ промените засягат
шефове на дирекции,
които са визирани
конкретно в доклада.
▶ Става въпрос за
неправомерно издаване
на лицензи за авиационни оператори на компании.

ратора започна от самото
начало, когато Swissport
стана конкурент на летището преди повече от две
години. Компанията бе избрана за втори оператор от
Министерството на транспорта.
При откриването на новия
терминал двете компании
се обвиняваха една друга за
забавеното обслужване на
пътниците. Тогава масово
се отменяха полети заради
липса на система за кацане
на самолетите при намалена видимост.
Илиана Тончева

Фермери алармираха, че
не са получили субсидии
за необлагодетелстваните
райони, както и за агроекология от директните плащания по Програмата за селските райони. Това съобщиха от Асоциацията на земеделските производители. Те
настояват агроминистърът
да обясни защо биоземеделците и зеленчукопроизводителите не са получили
нито европомощите, нито
националните доплащания. Освен тях и има зърнопроизводители, които
нямат никакви преводи по
банковите си сметки, казаха
от асоциацията. Потърпевшите са обяснили, че при
деклариране на площите,
които обработват, не са констатирани застъпвания и
други нарушения.
С. Трифоновска | pari.bg

Финанси
Лимит за
плащанията на
съдебната власт
Правителството възложи
на министъра на финансите
Симеон Дянков да предостави лимит за плащания
по бюджета на съдебната
власт за 2010 г. за неизплатени задължения от 2009
г. Те ще бъдат финансирани за сметка на формиралия се преходен остатък
по бюджета на съдебната
власт. Основната ми работа
като министър на финансите е да пазя държавната
хазна, което в сегашното
състояние на дълбока икономическа криза предпо-

лага затягане на коланите
от всички, заяви от своя
страна Дянков. По думите
му всеки трябва да поеме
някаква тежест, за да се
излезе по-бързо от кризата.
Р. Димитрова | pari.bg

Резултати
AFI Europe
инвестира
350 млн. EUR
Един от водещите европейски инвеститори AFI Europe
е завършил през 2009 г.
обекти на обща стойност
над 350 млн. EUR. Те са
свързани с 5 проекта в различни сегменти, като общата им застроена площ е 500
хил. кв. м. Става въпрос
за общо 500 апартамента
и повече от 100 хил. кв. м
търговски и офис площи за
отдаване под наем. Повечето от тях се управляват
от самата компания. В България AFI Europe инвестира в 3 жилищни проекта в София, в Бизнес парк
Варна, както и в логистичен
център в Пловдив.
Д. Черкезова | pari.bg

Санкция
КЗК глоби ВиК
Враца

Комисията за защита на
конкуренцията глоби Водоснабдяване и канализация
ООД - Враца. Санкцията е в
размер на 64 260 лв., което е
процент от оборота. Комисията е установила, че служители на дружеството са
влезли в имот на семейство
от Бяла Слатина и в тяхно
отсъствие са демонтирали
от водомерната шахта стария водомер, прекъсвайки
водоподаването към имота.
Р. Димитрова | pari.bg

Държавата още не е решила Холдинг Пътища се отказа да
обжалва търга за винетките
за златната акция в БТК
Мотивите са да не се
блокира процедурата
по продажба на стикерите

Финансовият министър Симеон Дянков не
е посочил представител в телекома
Транспортният министър
Александър Цветков все
още очаква отговор от финансовия министър Симеон
Дянков на своите предложения държавата да си запази
златната акция в Българската
телекомуникационна компания. В средата на октомври
2009 г. Цветков обяви, че
златната акция няма да бъде
преотстъпена, преди да приключат окончателно съдебните спорове с телекома.
Процедура

Цветков изпрати писмо до
финансовия министър да
определи представител на
държавата в борда на БТК.
Мотивът бе, че транспортното ведомство отговаря за
политиката в съобщенията
и ще има конфликт на интереси, ако излъчи такъв
представител. До момента
от ведомството на Дянков
не са излезли със становище
по въпроса. Държавата не
бърза, защото още не е ясен

▶ Александър Цветков, министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията

изходът от съдебните спорове с телекома, коментират
експерти. Според тях обаче,
ако делата приключат, преди
да има избран представител
в борда на телекома, това
може да наруши интересите
на държавата.
Договор

Според договора за продажба на 65% от капитала
на БТК от 2004 г. на австрийското дружество Viva
Ventures държавата остана
собственик на златната акция пет години след приватизацията на компанията.
Три години по-късно исландският милиардер Тор

Бьорголфсон купи дела на
Viva Ventures. След изтичането на петгодишния срок
акцията трябваше да бъде
прехвърлена символично
на телекома, защото няма
парична стойност. Този срок
изтече на 10 юни 2009 г.
През 2008 г. обаче предишният министър на транспорта Петър Мутафчиев наложи
вето върху решението на УС
на БТК да продаде имоти
на стойност 360 млн. EUR.
От своя страна телекомът
заведе дело за обезсилване на правото на вето на
държавата, което още не е
приключило.
Илиана Тончева

Холдинг Пътища АД оттегли жалбата си срещу решението на Агенция Пътна
инфраструктура за избор
на дружество, което да разпространява винетките за
следващите четири години.
Това съобщиха от холдинга.
Мотивите за оттеглянето на
жалбата са да не се спира
процедурата по продажба
на стикерите. Като социално отговорна компания
Холдинг Пътища счита за
свой дълг да го направи, защото съзнава, че е създадено
напрежение заради малкия
брой пунктове, в които се
разпространяват винетките,
заявиха от компанията.

показал негативен финансов
резултат за 2008 г. Холдинг
Пътища обжалва избора от
името и на партньора си
Лукойл с мотива, че консорциумът е отстранен неправилно, защото е предложил
най-ниската оферта.
АПИ избра сдружението
между СИБАНК и ВИП
Секюрити за победител в
търга. Сдружението предложи комисиона от 4.75%
от приходите от продажба
на винетките. В конкурса участваха и Български
пощи, които предложиха
комисиона от 8.5%.
Развръзка

Спечелилите търга - обединението Разпространение
на винетни стикери, веднага
обявиха, че имат готовност
да пуснат винетките за тази
година по бензиностанциите

още следващата седмица,
ако договорът се подпише
тези дни.
Заради жалбата разпространението на винетките
от началото на януари бе
блокирано. Считаме, че с
оттеглянето на жалбата ще
бъде създадена възможност
да започне нормално разпространение на винетните стикери, което се надяваме да улесни бизнеса
и гражданите, казаха от
Холдинг Пътища. От холдинга са убедени, че това
е най-правилното решение
независимо от допуснатите
в тяхна вреда нарушения на
закона при провеждане на
процедурата и независимо
от факта, че сдружението,
в което участва, е предложило по-ниска цена от
избрания изпълнител.
Илиана Тончева

Търгът

Холдинг Пътища участва в
консорциум с Лукойл България в конкурса за избор на
дружество, което да разпространява стикерите, проведен
от пътната агенция в края
на миналата година. Консорциумът бе отстранен от
процедурата с мотива, че е

Движението по пътищата вече ще е по-спокойно
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Никой не контролира
качеството на месото

Метрото и заводът
са най-важните за
Кредити и евросредства спасяват реализацията

▶▶
Не можем да извършваме дейностите без рамков
договор, обяснява шефът на ветеринарния съюз
Трифон Цветков (вляво)
Снимки Емилия Костадинова

Държавата изключила
лечението на
редица болести по
животните, за да
пести пари
Нямаме право да извършваме законово нито една от
професионалните си дейности от началото на годината, алармираха от Българския ветеринарен съюз.
Причината е, че все още не е
сключен годишен рамков договор със земеделското министерство за 2010 г., заради
което няма и персонални
договори с 1500-те ветеринари по места. Договорът е
трябвало да бъде подписан
още през юни, заявиха от
ръководството на съюза.
Следствия

Ветеринарите в момента
нямат право да извършват
профилактични действия
по животните, както и да
издават разрешителни по
придвижване на животните.
Едно от последствията е, че
в момента не се контролира
месото от закланите животни у нас, тъй като няма упълномощени за това. Няма и

23
▶ млн. лв. са необходими за
дейността на ветеринарните лекари за 2010 г. Държавата все още им дължи
1.6 млн. лв. за работа в
трудни географски райони

данни за броя на животните
в страната, тъй като и идентификационната система не
работи. Това пряко засяга
фермерите, които получават
субсидиите си в резултат на
информацията от нея.
Недоразумение

Основна причина за тези
беди според лекарите е невъзможността да се стигне
до съгласие между организацията и Националната
ветеринарномедицинска
служба (НВМС) кои болести
по животните трябва да бъдат включени в Държавната
профилактична програма
за 2010 г. Едва след това се
сключва рамковият договор. Програмата предизвика
конфликт между НВМС и
свободно практикуващите
лекари, защото от държавната структура изключват
профилактиката на туберкулоза, кучешка тения, бяс
и кърлежи. С изключването
на тези болести държавата се надява да си спести
пари, обясниха лекарите.
Официално чиновниците
се мотивират с препоръки
на ЕК, които обаче не са задължителни, обясниха лекарите. Това е безумие, защото
страната ни е на първо място
по заболявания от кучешка
тения, има и туберкулоза
по животните, заяви зам.председателят на съюза д-р
Георги Гавазов. Той обясни,
че трябва да се следи състоянието на кравите, защото е
възможно чрез млякото те да
заразят хората.
Светлана Трифоновска

Основните усилия през
2010 г. на столичното
кметство ще са насочени към изграждането на
втория метродиаметър и
завода за преработка на
битовите отпадъци. Това
стана ясно при общественото обсъждане на бюджета на Столичната община
за 2010 г.
Транспорт

През тази година за строежа на втория метродиаметър, който да свързва
кв. Надежда, Централна
гара и бул. Черни връх, ще
бъдат изразходвани около
102 млн. лв., заяви заместник-кметът по финансите
Минко Герджиков. Според
него реално през 2012 г.
вторият лъч на метрото ще
заработи, защото графиците се спазват.
През тази година ще започне изграждането и на
отсечката, която ще свърже
метростанциите в кв. Младост с бул. Цариградско
шосе. При Международния изложбен център вече
е започнало изграждането
на голям паркинг. Идеята е
хората, които влизат в София през бул. Цариградско
шосе, да паркират на него
и с подземната железница
да стигат до центъра на
столицата. През април ще
започне строежът на връзката на метрото между
надлез Надежда и Люлин.
Нашата цел е през 2012 г.
10-12% от трафика да се
поеме от метрото, посочи
Герджиков.
Вече са осигурени 66.6
млн. лв. за построяването
на шест кръстовища на две
нива. Един милион лева са
предвидени за проектиране на подземни паркинги.

За изграждането на планирания още преди години
пробив на бул. Данаил
Николаев са предвидени
2.2 млн. лв. За отчуждаване на земи за реализиране
на капиталовата програма
са предвидени 20 млн. лв.
Отпадъци

Другият голям проект на
общината е изграждането
на завод за преработка на
битови отпадъци. За него
са предвидени близо 20
млн. лв., а за площадка за
компостиране край Хан
Богров ще бъдат отделени
3.2 млн. лв. За депо Садината са предвидени около
5.5 млн. лв.
Девет български и чужди консорциума подадоха
оферти за строежа на завода. Класирането ще е ясно
в началото на май. Ако
няма обжалване, договорът може да бъде сключен
през юни - юли, а до 23
месеца след това столицата би трябвало най-после
вече да има работещ завод
за преработка на битовите
отпадъци.
Приходи

Общият бюджет на София
е 1.2 млрд. лв. От държавни трансфери и субсидии
общината ще получи 493
млн. лв., което е с 25 млн.
лв. по-малко в сравнение
с 2009 г. Собствените приходи ще са 529.8 млн. лв.
- с около 60 млн. лв. помалко. За първа година
обаче общината ще получи
средства по европейски
програми в размер на 240
млн. лв. От заеми от международни институции в
общинския бюджет ще
постъпят близо 167 млн.
лв., а от приватизацион-

▶▶

Минко Герджиков не прие критиките, направени при

ния фонд на общината ще
влязат 45.6 млн. лв.
Наша задача беше, без да
повишаваме местните данъци и такси, да осигурим
средства за продължаване
на важните обекти, каза
зам.-кметът Минко Герджиков. Успех за бюджета
се отчита привличането
на европейски средства за
разрешаване на проблемите. Проектите си ще изпълним и благодарение на

нисколихвените кредити,
които общината е взела,
заяви Герджиков.
Това, което сериозно
повиши приходите на общината през последните
години, е възможността
сами да събираме местните данъци и такси, заяви
Герджиков. По думите му
всяка година тези приходи
се увеличават със 100-150
млн. лв.
Красимира Янева

Германски фирми искат омбудсман
Заетостта ще се
увеличи след
пролетта, прогнозират
компании

▶ Министър Трайчо Трайков (вляво) се срещна с представителите на германския бизнес у нас. Срещата бе
организирана от Бертрам Ролман (в средата) и Митко
Василев (вдясно), ръководители на Германско-българската индустриално-търговска камара
Снимка Боби Тошев

Да се създаде омбудсман за
чуждестранните инвеститори, поискаха членовете
на Германско-българската
индустриално-търговска
камара (ГБИТК) на среща с
министъра на икономиката
Трайчо Трайков. Това може
да е фигура, компетентна по
бизнес въпросите, която да е
част от кабинета и да докладва директно на премиера и
министрите на икономиката
и финансите проблемите на
инвеститорите, обясни за в.
Пари Митко Василев, главен
управител на камарата. Омбудсманът е буфер между
фирмите и правителството,

такава фигура има в Унгария, посочи Бертрам Ролман, президент на ГБИТК
и генерален мениджър на
Пирин-Текс.
Министър Трайков не се
ангажира с конкретна позиция дали одобрява или
не подобно предложение.
Той съобщи, че се подготвя
проект за разширяване на
функциите на Българската агенция за инвестиции
и тепърва ще се обсъждат
подобни идеи. Преди време
бе лансирана идеята да има
специализиран омбудсман,
който да се занимава с проблеми в сферата на туризма,
но тя не бе осъществена.
Предложения

Десет предложения за увеличаване на икономическия растеж и заетостта в

България отправиха представителите на германските компании у нас към министър Трайков. На първо
място фирмите посочиха
по-добро образование и
повишаване на квалификацията на заетите. На второ
- реформа в здравеопазването. Фирмите се оплакаха
от “традиционни” проблеми като бюрокрация, лоша
инфраструктура, забавяне
в усвояването на средства
от ЕС.
Ако в България в момента
говорим за 10% безработица,
след една година отново ще
се изправим пред проблема
с липса на работна ръка с
добра квалификация, заяви
Бертрам Ролман. Според
него пикът на безработицата
ще бъде през март - април,
след което заетостта в про-

мишления сектор ще започне да расте. В Пирин-Текс
още през октомври 2009 г.
назначихме близо 200 души,
и то при положение, че не
сме правили съкращения,
а прекратихме само срочни
договори, обясни Ролман.
Причината за наемането на
нови служители е, че очакваме сериозен ръст на поръчките напролет. Като цяло
обаче текстилният сектор в
България ще се възстанови едва през 2011 г., заяви
Ролман.
Инвестиции

През последните девет месеца се наблюдава близо
30% спад на двустранната
търговия между България
и Германия, посочи Митко
Василев.
Подобен спад се наблю-
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Lidl влиза в България, като
купува магазините на Plus
Германската верига
за евтини стоки ще
“пазарува” обекти и
в Румъния
Германската дискаунт верига Lidl, собственост на
Schwarz Group, има планове
да купи обектите на конкурента си Plus в България и
Румъния. За това информира специализираният сайт
foodbizdaily.com. За в. Пари собствениците на Plus
- германската Tengelmann,
потвърдиха, че водят преговори за продажба на дейността си в двете държави и
то с няколко компании.Все
още обаче не са стигнали
до окончателно решение
дали и на кого да продадат
обектите си.
Plus

общественото обсъждане на проектобюджета на Столичната община

Разходи
Образованието
и транспортът
- най-скъпи
▶▶С 31.7 млн. лв. общината
ще строи нови и ще разширява съществуващи
детски градини в районите Подуяне, Красно село,
Люлин, Оборище, Илин-

ден, Овча купел, Панчарево и др. Ще бъде построено ново училище в кв. Бусманци и ще се довърши
строежът на друго в кв.
Стрелбище.
▶▶ За образование средствата ще са 203.7 млн.
лв., което е с около 13 млн.
лв. по-малко от платените през миналата година.
▶▶ За фирмите по почистване на столицата са

предвидени 76.5 млн. лв.,
а миналата година средствата са били 9 млн. лв.
по-малко.
▶▶ С около 5.5 млн. лв. се
свиват разходите на
общинската администрация и през 2010 г. те
трябва да са 45.3 млн. лв.
▶▶ От 101 млн. лв. на 85
млн. лв. е намалена субсидията за градския транспорт.

за чуждите инвеститори
дава при почти всички външнотърговски партньори
на страната ни, коментира
министър Трайков. Пред
германския бизнес той
анонсира, че междуведомствена група усилено работи по намаляване на административните тежести. До
1-2 месеца ще бъде готов и
прегледът на всички лицензионни и регистрационни
режими.
До няколко седмици ще
стартира и дълго чаканата инициатива Jeremie по
Оперативна програма Конкурентоспособност, чрез която ще се осигури рисково
финансиране за малките и
средните компании. По инструмента са заложени 200
млн. EUR, които ще бъдат
предоставени на бизнеса
чрез три подфонда - за мал-

ки инвестиции до 1.5 млн.
EUR, за дялово инвестиране
в компании във фаза на растеж и за т.нар. финансиране
мецанин - смесица между
дългови инструменти и дялово инвестиране.
Проекти

Около 80% от проектите,
свързани с възобновяеми
енергийни източници, не
са реалистични, коментира
Себастиан Ньотлихс, управляващ директор на енергийната компания N-Vision.
Ако подадените проекти
са за изграждане на около
10 хил. MW, всяка година
трябва да се пускат по 2-2.5
хил. MW, а това далеч не е
така, казва той. По думите
му миналата година са реализирани едва около 300
MW.

Конкуренцията в сферата
на ВЕИ в момента е много
голяма, казва Ньотлихс.
Досега ВЕИ секторът бе
като изграждането на хотелите по морето - който
вземе пръв парцела, той го
прави, без да се съобразява
с кумулативните ефекти за
останалите, коментира министър Трайков. Той каза,
че няма мораториум върху
ВЕИ проектите.
Дарина Черкезова

30
▶ процента е паднал стокообменът между България и Германия през
2009 г.

В момента дискаунт веригата Plus има 16 магазина
в България и 80 в Румъния.
Първите магазини Plus отвориха врати в България
в началото на октомври
миналата година. Тогава
от компанията обявиха,
че имат планове за разрастване, които са свързани
с инвестиции от около 600
млн. лв. през следващите
години, така че обектите й
да достигнат 130.Ако не се
вземе решение за продажба
на Plus, инвестиционните
ни планове остават валидни, коментраха за в. Пари
от Tengelmann.
През 2007 и 2008 г.
Tengelmann продадe обектите Plus в повечето европейски държави. В момента
веригата съществува само в Австрия, Румъния и
България, като през май
2008 г. подразделенията в
тези държави бяха обединени под името Plus Eastern
Europe.
Lidl

За идването на Lidl в България се заговори преди дветри години. По-късно излезе
информация, че плановете
се замразяват, а впоследствие 2010-а бе посочена като годината на откриването
на първия обект у нас. Явно
за навлизането на Lidl на
българския пазар е избрана

▶▶
За в. Пари собствениците на Plus - германската
Tengelmann, потвърдиха, че водят преговори за
продажба

стратегията на изкупуване на конкурентни обекти.
Иначе миналата година от
Lidl официално съобщиха,
че в началото на 2010 г. ще
открият 50 нови обекта в
Румъния. Ако плановете им
действително се изпълнят,
веригата ще се превърне в
пазарен лидер сред дискаунт
магазините в северната ни
съседка с над 150 обекта,
коментират от foodbizdaily.
com.
Ребрандиране

Дискаунт веригите Plus и
Lidl са от един и същ формат
и обектите лесно може да се
ребрандират, коменираха за
в. Пари мениджъри, които
работят в сферата на търговията с бързооборотни стоки в България. Не е толкова
лесно по отношение на служителите. В момента Plus е

Амбиция
Mercator
настъпва
агресивно
▶▶ Словенската верига за
търговия с бързооборотни стоки Mercator откри
първия си обект в Албания.
С това компанията даде
началото на инвестиционния си план за 2010 г. на
стойност 120 млн. EUR.
▶▶ През тази година

наел у нас около 800 души,
които са нащрек за работните си места при всякакви
пазарни слухове, които никак не липсват. Вече имаше
слухове, че към веригата
Plus проявяват интерес и от
Penny Market, Carrefour и
Kaufland.
Анализ

Наскоро бе публикуван доклад на Colliers International,
според който 2010 г. ще е
годината на дискаунт веригите. Особено проспериращи ще бъдат тези в сферата
на търговията с хранителни
стоки, смятат експертите. В
България освен Plus в този
сегмент работят Kaufland и
Penny Market. Продажбата
на верига в този сегмент може да бъде свързана и с търсенето на по-добра цена.
Дарина Черкезова

Mercator ще продължи разрастването си в България,
като открие шест нови
магазина. Първият обект
от веригата у нас отвори врати в началото на
октомври в Стара Загора.
▶▶ Регионалната експанзия
на компанията започна
през 2000 г. с откриването
на обекта й в Хърватия.
След това веригата разшири бизнеса си в Босна
и Херцеговина, Сърбия,
Косово, Черна гора и Македония.

Цените на автомобилите стигнаха дъното
Пазарът се отваря,
казват от браншовата
асоциация
Автомобилният пазар се отваря и очакванията са през
тази година търсенето да
се повиши, заяви Любомир
Доросиев, зам.-председател
на Асоциацията на вносителите на автомобили (АВА).
Доста хора са си накупили
автомобили и реално са изчаквали да падне акцизът, за
да може да ги вкарат.
Цени

Цените на автомобилите
втора употреба стигнаха
най-ниските си нива както
в страната, така и в чужби-

на, заяви Доросиев. Сега е
най-изгодно да се купува,
защото оттук нататък очакваме завишаване на цените,
предупреди Доросиев. Той
уточни, че автомобил втора
ръка не означава стар и че
на пазара у нас може да се
намерят коли втора ръка в
отлично състояние.
Изключително изгодни
оферти има и за нови автомобили, отбелязват от
АВА. Според Доросиев
обаче купуването на нов
автомобил означава загуба на 30% от стойността
му. Българинът все още си
купува автомобили втора
употреба, защото няма възможност да губи толкова
пари, казва Доросиев. Спо-

ред него кризата в автомобилния сектор не се дължи
на икономическата криза,
а на появата на много търговци, които са навлезли в
бизнеса. Постепенно част
от тях отпадат.
Съвет

При купуването на автомобил е за предпочитане да
се плати сумата наведнъж,
а не на изплащане, съветва
Доросиев. Голямата такса
за обслужване е недостатък на лизинга. Тя може да
достигне до 1000 лв. в зависимост от класа на колата.
За автомобили до 10 хил.
лв. условията за кредит са
крайно неизгодни.
Николета Цветкова
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10 Новини свят
Резултати
Praktiker губи
пазари в
Източна Европа

Втората по големина германска верига за стоки за
дома Praktiker AG отчете
нарастващ спад на приходите си през четвъртото
тримесечие в резултат на
по-ниското потребление на
продукти за строителството в страните от Източна
Европа. Продажбите на
компанията са паднали
с 10% до 800 млн. EUR.
Веригата има магазини
в осем източноевропейски страни и Люксембург.
Продажбите там са намалели със 17% до 251 млн.
EUR. Източноевропейските държави са сериозно засегнати от кризата и
валутите на съответните
страни се обезцениха през
миналата година. Приходите в Германия паднаха
с 6.9% до 549 млн. EUR.
Продажбите в магазини,
открити преди най-малко
12 месеца, намаляха с 11%
през тримесечието. Спадът е най-голям в България, Украйна и Унгария.
Продажбите за цялата
година се смъкнаха с 6.2%
до 3.66 млрд. EUR. Прогнозата на Praktiker беше за
скромен спад през 2009 г.
Печалбата на компанията
не е обявена.

Финанси
Полша продава
акции за
750 млн. USD

1.2
▶ млрд. USD загуби
отчете автомобилният
гигант за третото
тримесечие на 2009 г.

▶▶GM планира да увеличи
приходите си и пазарното си присъствие,
вместо да съкращава
разходи, заяви главният
изпълнителен директор
на компанията Ед Уитакър

GM се отказа и от
продажбата на Saab
Американският автомобилен
гигант очаква да излезе на
печалба през 2010 г.
General Motors се отказа
и от продажбата на шведското си подразделение
Saab, пише BBC. Главният
изпълнителен директор на
компанията Ед Уитакър
обяви, че очаква и първа годишна печалба след
5 поредни години загуби.
Според анализатори прогнозата му за развитието на
сектора е твърде оптимистична предвид кризата и
свиването на продажбите
на автомобили през миналата година.
Сделка

▶▶Доналд Туск

Полша продава до 10%
от дела си в производителя на мед KGHM Polska
Miedz SA, като предложението стига до 750
млн. USD. Продажбата
на близо 20 000 акции се
управлява от Citigroup
Inc., Deutsche Bank AG,
ING Groep NV и Bank
Zachodni WBK SA. В
имейл до клиентите не са
посочени ценови граници.
Правителството на Доналд
Туск се опитва да събере
рекордните 30 млрд. злоти
(около 10.5 млрд. USD)
от продажба на държавни
активи през тази година,
за да запълни дефицита в
бюджета, който се очаква
да се увеличи почти двойно през 2010 г. Акциите на
KGHM, който е най-големият производител на мед
в Европа, паднаха с 5.2%
по време на вчерашната
търговия.

По думите на Уитакър
компанията се отказала от
продажбата на Saab заради липсата на купувачи.
Крайният срок за подаване
на оферти за шведската
компания бе късно снощи, но желаещи така и не

се появиха. Това отложи
и събранието на борда на
директорите на шведската
компания за днес, а на нея
ще бъдат обсъдени плановете за развитието на
компанията.
Липсата на сделка означава, че заводите на Saab
ще започнат да затварят
още тази седмица. Според
непотвърдена информация
холандската Spyker ще подаде оферта в последния
възможен момент - 22 часа
по Гринуич. Компанията се
опита да придобие Saab на
два пъти досега, но преговорите и в двата случая се
провалиха. Според информация на Wall Street Journal
компанията ще излезе и с
трета оферта.
Пред закриване

Направихме всичко въз-

можно да спасим Saab,
но никой не пожела да
изпълни единственото
условие - да предложи
пари, казва Уитакър. GM
удължи крайния срок за
подаване на оферти за
Saab, за да даде повече
време на Spyker да събере
необходимите средства.
Американците се опитват
да продадат шведското си
подразделение от януари
миналата година и подновиха усилията си след обявения банкрут на 1 юни
миналата година.
За Saab работят 3400 души в Швеция, а планираното закриване ще засегне индиректно още 8 хил. души.
През 2008 г. компанията
загуби 3 млрд. шведски
крони (412 млн. USD) и не
е излизала на печалба от
2001 г.

Прогноза

Въпреки негативното развитие на ситуацията със Saab
Уитакър обяви, че очаква
GM да отчете първа печалба
от 5 години насам през 2010
г. Оптимизмът не е безкраен, като според него препятствията от несигурното
възстановяване остават на
дневен ред. И въпреки че
основните конкуренти на
GM - Toyota и Ford, отчетоха печалби през последното
тримесечие на миналата
година, управляваната от
Уитакър компания загуби

Стратегия
Ръст в приходите,
а не съкращаване
на разходите
▶▶Връщането към печалба на GM ще стане чрез
увеличаване на приходите на компанията, заяви
Уитакър. Винаги можем
да съкратим разходите,
но ние ще се фокусираме
върху ръст на приходите
си, заяви той.

1.2 млрд. USD.
Въпреки негативния
резултат краят на 2009 г.
донесе и подобряване на
финансовото състояние на
американския автомобилопроизводител, който вече
започна да връща 6.7 млрд.
USD държавни помощи.
Според Уитакър, който
управлява компанията от
началото на декември 2009
г., до юни тя трябва да се е
издължила на хазната. Този
заем е само част от 50 млрд.
USD, които GМ дължи на
хазната.
▶▶ Друг приоритет за компанията ще бъде прекратяване на негативния
тренд за загуба на пазарния й дял.
▶▶GM не е успявала да увеличи пазарното си присъствие от 2002 г. насам,
а пазарният й дял се е свил
от 44% през 1980 г. до под
20% в края на 2009 г.
▶▶Уитакър отказа да
прогнозира с колко ще се
увеличат продажбите на
компанията

Търговията на дребно в еврозоната се свила с 1.2%

Секторът отчита спад
от 0.8% за целия ЕС
през ноември в сравнение с октомври, найзле е в Прибалтика

Търговията на дребно в
еврозоната отчита 1.2%
спад през ноември 2009 г.
в сравнение с октомври, показват данните на Евростат.
В целия ЕС секторът се е
свил с 0.8%. Пониженията идват след отчетените
от статистиката месечни
ръстове през октомври от
0.2 и 0.5%, съответно за
страните от валутния съюза и ЕС-27. На годишна

база спадът е около 0.4% за
еврозоната и цели 2.1% за
всички държави от ЕС.
Стоки

През ноември най-много
са паднали продажбите в
нехранителния сектор - с
около 1.6% в сравнение с октомври за страните, въвели
еврото и с около 1% за ЕС27. С по едва 0.4% по-малко
са продажбите на храни,
напитки и цигари, отчитат
от Евростат. Единствено в
Полша и Великобритания
търговията на дребно е нараснала на месечна база съответно с 1 и 0.2%. Всички
останали 15 държави, за ко-

ито е налична информация,
отчитат свиване на сектора.
В България секторът се е
свил на месечна база с 1.1%
и с 10.1% на годишна, отчитат от Евростат.
Лидери

Най-голям спад за месеца
има в Литва - 4.8%, Естония
- 3.1%, и Латвия - 2.3%.
Трите страни водят по този
показател и на годишна
база, като намалението е
30.2% в Латвия, 27.8% в
Литва и 21.2% в Естония.
Полша и Белгия са отчели
най-голям годишен ръст на
търговията на дребно, съответно от 4.6 и 3.7%.

▶▶Само в Полша и Великобритания показателят е
нараснал през ноември
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FinMin plans total control
over excisable goods
Spirits producers, brewers highly critical of
prepared amendments

A new excising ordinance of
the finance ministry has seriously disturbed producers of
excisable goods. According
to the document from January
15 all producers of spirits,
wine, beer tobacco and electricity and fuel distributors
shall install sensors to gauge
the quality and quantity of
excisable goods. The data
should be sent electronically
to the Customs Agency in
real time.

Aim

We have had many meetings
with industry organisations
and they are acquainted
with the draft ordinance,
said the Customs Agency’s
press office said. The measures are aimed at curbing

▶▶Wine should be excluded from the scope of the ordinance because it is levied a zero tax
rate, producers said

contraband. The changes
show that producers will
have to install devices at
both the inlet and outlet of
barrels. Can you imagine
how a winery with 8,000
barrels will install 16,000
sensors and how much
that will cost, commented
Radoslav Radev, CEO of
Vinimpex. Moreover, individual power supply is
required for each device,
which is absurd. There are
many production facilities
in the country where the
internet connection is poor

but they will have to send
their data online 24/7 to the
customs, Vinex Slavyantsi
CEO Zheko Zhekov said.
Criticism

Most companies in the industry are highly critical of
the changes and hope their
remarks will be taken into
consideration before the ordinance takes effect. Businesses will have to make
substantial investments: from
several hundred thousand
euro for small firms to more
than a million euro for bigger

producers. That is quite an
amount in a crisis and may
trigger a line of banruptcies
and lay-offs. Wine should
be excluded from the scope
of the ordinance because it
is levied a zero tax rate, Radoslav Radev pointed out.
The document does not make
it clear who will develop the
software linking enterprises
with the customs. On top of
that, the terms are extremely
short, as the ordinance has
to be adopted in mid-January and enter into force on
April 15.

Sofix to outperform foreign markets
Companies facing
delisting may turn to
other operators and
trade there
Last year the Sofix index
slumped more than 80%
from its 2007 peak. The low
base reached made the rise
that followed quite impressive, Preslav Kitipov, head
of equity trading at Postbank, told the Pari daily in
an interview. That jump was
prompted by the positive
macroeconomic news and
the increase in world indexes.
The contraction of the Bulgarian economy, though, is
not yet over. The market will
start recovering steadily only
when investors are convinced
that the economic cycle has
hit bottom. Nevertheless I
see Sofix performing better than foreign markets in
2010. Ironically, it is the low
liquidity that may help the
Bulgarian market outperform
its global peers if investors
show interest in it.
Liquidity

Many public companies have
sufficient cash resources but
do not invest them, because
it is difficult to calculate the

Companies will pay the due
taxes and social security
contributions with less payment orders as of this year.
That will save them some
BGN 40 million, Boryana
Georgieva, service director at the National Revenue
Agency (NRA), said. Sending the documents electronically will cut BGN 5
million. Companies will
submit their reports in one
institution only, NRA or the
statistical institute, and that
will generate BGN 9 million
less expenses. The online
National Statistical Institute’s system works 24/7.
Some 1,500 companies have
already sent their annual
reports via internet.

Aviation
Swissport wins
dispute with
Sofia airport

Stand

We support the finance ministry’s desire to boost control on
excisable goods but there are
too many unclear and illogical things in the ordinance,
spirits producers and importers and brewers told the Pari
daily. Many companies were
not even aware of the prepared changes and were surprise to learn about them. We
sent an open letter to finance
minister Simeon Dyankov,
Branimir Botev, chairman of
the Association of Producers, Importers and Traders of
Spirit Drinks, said.

Procedure
Businesses save
BGN 40m in eased
reporting

possible returns in an insecure
situation. However, there are
companies that buy assets at
very reasonable levels. It is
true that some enterprises are
short of turnover financing
and intercompany debts are
huge. In times like these cashflow management turns out
more important than business
proper. A company can go
bust for lack of cash, not for
lack of orders and markets.
Repo

The liquidity situation has also
changed the structure of repo
portfolios, which is traditional
banking business. In 2007
a large number of relatively
small-volume investors used
repo financing, while now
interest in the repo market is
shown by company managers
and owners looking for shortterm financing. Postbank’s
market share in repo deals is
between 12 and 15%, though
it is quite volatile. We opted
for a more conservative policy
during the big market drops,
which allows us to finance
again now.
Economy

The possibilities for economic
incentives in Bulgaria are extremely limited. Competitive-

▶▶Preslav Kitipov, head of equity trading at Postbank
photo bobi toshev

ness can improve by increasing labour efficiency. That
is why we are very likely to
witness higher unemployment levels and lower payroll
costs. Unemployment cannot
but influence the economy.
The GDP data for the third
quarter of 2009 showed 67%
individual consumption. Now
that the credit has been spent,
the disposable income falls
even more. However, that
revives a very good Bulgarian feature, i.e. frugality.

Delisting

There are public companies
that should not be on the
stock exchange but their
mechanical delisting is
hardly the best approach.
The Markets in Financial
Instruments Directive (MiFID) provided many possibilities for off-exchange
trading. It is a matter of time
for some of the companies
to turn to another operator,
local or not, and start trading there.

The Commission for Protection of Competition (CPC)
has ruled for Swissport in
its dispute with Sofia airport
over ground handling services, Swissport Bulgarian
office’s Rumen Ganev told
the Pari daily. The Swiss
operator complained to the
CPC that the airport refused
to admit it to the old terminal to perform its activities.
Swissport also demanded to
be admitted to the automated check-in system. We are
now registering tickets and
luggage manually, which
is extremely inconvenient
for both our staff and passengers, Ganev pointed out.
Swissport accused Sofia
Airport of offering dumping
prices.

Budget
Metro, waste
recycling plant
Sofia’s priorities

Sofia municipality will concentrate its activity on the
construction of the underground system and the waste
processing plant in 2010.
That emerged at the public
discussion of the municipality’s budget. Some BGN
102 million will be spent on
the construction of the metro’s second line. By 2012
the metro should service 10
to 12% of the traffic in the
capital city, deputy mayor
for finance Minko Gerdzhikov said. The second big
project is the waste treatment plant worth BGN 20
million. Nine Bulgarian and
foreign consortiums applied
for its construction. The
ranking will be clear in May.

The plant should be ready
in 23 months. Sofia’s budget totals BGN 1.2 billion.
Subsidies and state transfers
will amount to BGN 493
million, which is BGN 25
million less than in 2009.
Municipality’s revenues will
reach BGN 529.8 million.
For the first time the city
will receive European programme financing amounting to BGN 240 million.

Commodities
Deals on SCE hit
record, turnover
shrinks by half

The number of deals on the
Sofia Commodity Exchange
(SCE) in 2009 set a historic
record, 684, statistics shows.
The rise is 9.4% on an annual basis. Turnover reached
BGN 313 million, which
is a 50-percent slump compared with 2008. The reason
is the lower volume of the
deals. The average value of
transactions last year was
BGN 457,000, down 57% on
2008. According to executive director Vasil Simov,
turnover will jump when the
economy emerges from the
crisis. Of all fuels, trade in
diesel was the most active in
2009. Its price hiked some
20%. Grain was traded in 11
deals and generated BGN
161,000. Twelve deals in
foodstuffs made up BGN
48,500. The bulk of trade
was in non-foods, with 661
transactions totalling BGN
312.7 million.

Retail
Lidl gains entry
into Bulgaria
buying Plus stores

German discount chain Lidl,
owned by Schwarz Group,
plans to buy the stores of its
competitor Plus in Bulgaria and Romania, foodbizdaily.com revealed. According to the electronic publication, Germany’s Tengelmann, which owns Plus,
confirmed the information that it is holding talks
to sell its supermarkets in
both countries but an agreement has not been reached
yet. Currently Plus chain has
16 stores in Bulgaria and 80
in Romania. The first markets opened doors in Bulgaria at the beginning of
October 2009. The company then announced its plans
for expansion and investment of some BGN 600 million in the coming years to
reach 130 supermarkets. In
2007 and 2008 Tengelmann
sold its Plus stores in most
European countries. Both
discounters, Plus and Lidl,
belong to one and the same
format and can be easily
rebranded.
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Статистика

Рекорден брой сделки на
стоковата борса през 2009 г.

Управление на активи ще
могат да подават поръчки
и да ги следят 24 часа в
денонощието. Това ще
даде възможност за бързо
и ефективно управление
на инвестициите, твърдят
от банката. Трезорът е
мажоритарен собственик
на управляващото дружество, като държи 66% от

капитала. Останалите 34%
са собственост на ОТП
Фонд Мениджмънт. Фонд
мениджърът ДСК управлява 6 фонда на българския пазар, които основно
се дистрибутират от Банка
ДСК. От банката предлагат и дялове от три фонда,
управлявани от ОТП Фонд
Мениджмънт.

Sofix ще се п
от чуждите

Интервю Преслав Китипов, ръководител на звеното за търговия с акции в Пощенска банка
▶▶Господин Китипов, през
2009 г. видяхме голям
ръст на Sofix, последван
от нов силен спад. На какво се дължи това?

▶▶При подобряване на икономическата среда оборотът на борсата ще скочи, каза
Васил Симов, изпълнителен директор на Софийската стокова борса
снимка емилия костадинова

Оборотът се свива с
50% до 313 млн. лв.

ротът на борсата ще скочи.

Рекорден брой сделки в
историята на Софийската
стокова борса - 684, са били
сключени през 2009 г. Това
показва годишната статистика на ССБ. Увеличението
е с 9.4% на годишна база.
Оборотът за 2009 г. достигна близо 313 млн. лв., което
обаче е 50% спад спрямо
постигнатото през 2008 г.

От ССБ представиха и
сравнение на изменението
в котировките на търгувани
стоки на чужди борси и у
нас. Според тях рафинираната захар, която се търгува на борсата в Лондон,
е поскъпнала през 2008 г.
два пъти до 694 USD за тон.
Причините за това са, че
инвестиционните фондове
вложиха много средства в
захар, а реколтата в Бразилия и Индия - едни от
най-големите износители на
захар, е много слаба. Това
обясни Антонина Белопитова, директор Търговия в
ССБ. Според Васил Симов
захарта в България няма
никакво основание да поевтинява през 2010 г. и ще
се движи стръмно нагоре.
В момента у нас захарта се

Сделки

Причината за това е, че обемът на сделките през изминалата година е по-малък.
Средната стойност на една
борсова сделка през 2009 г.
е била 457 хил. лв., като това
е понижение от 57% спрямо
2008 г. Според изпълнителния директор на ССБ Васил
Симов при подобряване на
икономическата среда обо-

Търговия

предлага на нива от 12801330 лв. за тон без ДДС.
Движение

Слънчогледовото олио на
борсата в Ротердам през 2008
г. е поскъпнало с 25% до 965
USD за тон. В България обаче
цената остана стабилна. Рафинираното слънчогледово
олио в бутилки по 1 литър без
ДДС в началото на 2009 г. се
разменяше за 1.36-2.18 лв. В
края на декември цените са
били 1.31-1.99 лв. за литър
без ДДС.
Спот цените на суровия
петрол през миналата година скочиха с 48% до 79 USD
за барел. На ССБ през 2009
г. най-активно от групата на
течните горива се е търгувало дизеловото гориво. То
е поскъпнало с около 20%
до нива от 1487-1555 лв. за
хиляда литра без ДДС.
Магдалена Иванова

Данни
Сключени
договори
по сектори
▶▶В категория Нехранителни стоки през
миналата година са
сключени 661 сделки
на обща стойност
312.7 млн. лв.
▶▶Сделките със зърнени харни са 11 на
брой с оборот от 161
хил. лв.
▶▶Хранителни стоки
са изтъргувани в 12
сделки в размер на
48.5 хил. лв.

- Sofix се понижи с над
80% от върха през 2007
г. Ниската база, до която
стигнахме, даде възможност последвалият ръст в
проценти да бъде доста внушителен. Това наваксване
трябваше да се случи, провокирано от положителните
макроикономически новини
навън, довели до покачване
на световните индекси. Съживяването, което се видя
навън, подобряването на
ликвидността, правителствените стимули в САЩ
и ЕС се отразиха и у нас,
но по-скоро технически.
Казвам технически, защото
смятам, че свиването на
местната икономика не е
приключило. Пазарът на
акции ще започне да се възстановява трайно чак след
като инвеститорите се убедят, че дъното в икономическия цикъл е достигнато.
Въпреки това очаквам Sofix
да се представи по-добре от
чуждите пазари през 2010 г.
Може би иронично този път
лъскавата страна на медала
може да се окаже ниската
ликвидност на българския
пазар. Заради нея при проявен интерес от местни и
чужди инвеститори спокойно можем да изпреварим
световните пазари, стига
посоката да е нагоре.
▶▶Очаквате ли повторение на 2007 г.?

- Не. По никакъв начин.
Едва ли вече ще се купува
повсеместно. Инвестициите
ще бъдат избирателни. И
институционалните инвеститори, и индивидуалните
играчи вече ограничават
нивата на рисков апетит с
цел получаване на оптимална, а не на максимална доходност. Затова не очаквам
покупки на всяка цена при
всяка една акция. Част от

търгуваните емисии вероятно ще се движат по-добре
от други.
▶▶Кои?

- Тези, които са ориентирани към износ в ЕС и в
частност еврозоната. При
събуждане на европейската икономика ще се появи
търсене и на местна продукция.
▶▶Има ли сигнали, които
да ни карат да повярваме,
че през 2010 г. в големите
икономики ще има повече
потребление?

- Сигнали има. Всичко
започна с размразяването на
ликвидността и възвръщането на доверието. От друга
страна, правителствените
програми в САЩ и Европа,
подпомагащи потреблението, вече са на приключване.
С колко и дали тези стимули
ще бъдат удължени, не мога
да предположа. Със сигурност обаче Федералният резерв и ЕЦБ следят важните
индикатори за инфлация да
не скочат много.
▶▶Усеща ли се прилив на
ликвидност и у нас? Много от публичните компании обявиха, че имат проблеми с достъпа до финансиране.

- Голяма част от публичните компании сами наложиха
рестрикции по отношение
на инвестициите. Много от
тях имат наличен кеш, който
обаче не използват, защото
не виждат причина за това.
Нормално е те да се опитват да пресметнат какво ще
им донесе инвестицията
поне в средносрочен план,
а в момент на несигурност
това е доста сложна задача.
Добрата новина е, че има
компании, които купуват
активи на доста приемливи нива. Наистина част от
предприятията вероятно
имат затруднение с оборотното финансиране, а междуфирмената задлъжнялост

Визитка
Кой е Преслав
Китипов
▶▶Преслав Китипов е
ръководител на звеното за търговия с акции в
Пощенска банка.
▶▶Придобива бакалавърска степен по специалност Икономическа
информатика от ИУ
Варна, а по-късно защитава магистратура по
публични финанси от
УНСС.
▶▶Към настоящия
момент работи върху
магистърска теза по бизнес администрация към
University of Sheffield.

е огромна. В тези времена
управлението на паричните
потоци се оказа по-важно от
същинския бизнес.
Ситуацията с ликвидността се отрази на структурата
и на репо портфейлите, което вече е традиционен за
банката бизнес. Голямата
офанзива беше през 2007 г.,
когато много на брой физически лица с относително
нисък обем на инвестициите се възползваха от репо
финансирането. Сега има
интерес от мениджъри и
собственици на компании,
които търсят краткосрочно
финансиране през репо пазара. Радвам се, че инвеститорите вече преценяват
разумно тази характеристика на услугата. Същата е
относително скъпа, но пък
е изключително подходяща за тези собственици на
книжа или мениджъри на
компании, които са видели
инвестиционна възможност
на приемливи цени.
▶▶Какъв е пазарният ви
дял в този тип сделки?

- В порядъка на 12-15%.
Той е доста волатилен, но
пък и самият бизнес е такъв. Някои от предлагащи-
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инвеститор
Промяна
Адвент отписва
Девин АД
от борсата
Адвент Интернешънъл
планира да отпише
Девин АД от публичния регистър след
търговото предложение.
В сряда Комисията
за финансов надзор
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Цифра на деня
одобри търгово предложение за изкупуване
на 9.9% от капитала на
бутилиращата компания при цена 3.50 лв. за
акция. Делистването на
Девин АД, което е част
от базата на индексите
BG40 и BGTR30, ще
стане, ако мажоритарният собственик при-

добие минимум 95%
от книжата. В момента
Адвент и мениджърите
на Девин притежават
90.1% от капитала.
Адвент ще купува акции от миноритарните
собственици в продължение на 28 дни след
публикуване на търговото. От компанията

уточниха, че се очаква
резюме на търговото да
бъде публикувано във
в. Пари на 11 януари.
Вчера книжата на
Девин АД затвориха
сесията на цена 3.448
лв. за акция, като при
прехвърлени 2582 лота
капитализацията се
повиши с 5.99%.

77.9
▶▶хил. лв. беше оборотът на извънрегулирания пазар на
БФБ

предстaви по-добре
е пазари през 2010 г.

снимка боби тошев

те услугата предпочетоха
да задържат обемите на
финансиране по време на
сериозните спадове. Ние
предпочетохме по това време да водим консервативна
политика, което ни дава
възможност сега да финансираме отново.
▶▶Има ли у нас държавни
стимули и можем ли да си
ги позволим?

- Едва ли можем да съпоставим нашата икономика
с тази на развитите държави. Там стимулите бяха
на живот и смърт. У нас
възможността на правителството да провежда такъв
вид политика е силно ограничена. От друга гледна
точка валутният режим не
стимулира износа. Част от
страните в Източна Европа
обезцениха валутите си с

около 30%, което доведе
до положителен ефект за
фирмите износителки.
У нас конкурентоспособ
ността може да се повиши
с нарастване на производителността на труда. Затова
е вероятно догодина да сме
свидетели на по-високи
нива на безработицата и
задържане или дори намаляване на разходите за
възнаграждения.
▶▶Мислите ли, че нивото на безработица няма
да окаже натиск над потреблението? Икономиката ни може би не е точно потребителски тип,
но все пак...

- Данните за третото тримесечие на 2009 г. за БВП
показват 67% дял на индивидуално потребление,
което ясно дава отговор

на въпроса. Безработицата
ще влияе на икономиката
ни. Сега, когато кредитът е
използван, разполагаемият
доход още повече намалява.
Освен текущите харчове домакинствата имат разходи
по обслужване на кредит, на
лизинг и какво ли още не.
Е, какво остава тогава да се
харчи? Хубавото е, че тази
ситуация провокира една
традиционна черта у нас, а
именно спестовността.
▶▶Бяхте първият маркетмейкър на БФБ. Какво
е положението с Девин?

- Продължаваме работата
си с компанията, а планираме и разширяване на портфейла. В момента с Енемона доуточняваме детайлите
по договор за маркетмейкър вследствие на конкурс,
в който бяхме избрани от

компанията. Фокусираме
се върху стабилни, сравнително ликвидни компании.
Не бихме се ангажирали
да бъдем партньор на дружество, което на практика
не съществува на пазара и
няма желание да поддържа
публичния си статут.
▶▶Какво е мнението ви за
делистването на слабо
ликвидни компании?

- Да задължиш някого да
бъде публичен насила, не
води до пазарно поведение.
Аз лично не виждам мястото на част от тези компании
на БФБ, но не съм убеден,
че механичното делистване е оптималният подход.
Съществуват и много условности. От една страна,
няма да се търгуват, същевременно ще са публични.
Не трябва да забравяме, че

MiFID даде широки възможности за извънборсов
пазар. Въпрос на време е
част от компаниите да се
обърнат към друг оператор
- местен или не, и да започнат да се търгуват там.
Отговорът на въпроса
може би опира най-вече до
котировките. Ако същите
тези дружества се търгуват
единствено на извънборсов
пазар, който не е развит у
нас, на практика е невъзможно да се вземе релевантна цена за преоценка.
▶▶От всичките над 200
компании има ли такива,
на които си заслужава да
се стане маркетмейкър?

- На някаква част може би,
но тя е много малка. Щеше
да е по-сериозна, ако маркетмейкърството можеше
да се развива в условия, ва-

лидни за развитите пазари.
Сега то не е класическото,
защото липсват съществени
елементи, като заемането
на ценните книжа и късите
продажби. Затова би било
рисковано да се фокусираме
върху компании, чиито акции са крайно неликвидни.
▶▶Очаквате ли някакво
развитие на късите продажби?

- По-скоро не. Причината
не е толкова, че инвестиционната общност не иска
да продава накъсо. Липсва нормална за системата
клирингова институция.
Все пак някакви условия
съществуват. В големите
финансови институции вече
има портфейли от акции,
които може да бъдат предоставяни назаем.
Мирослав Иванов
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14 инвеститор Валути
EUR/USD

Долара за евро

USD/BGN

Промяна

1,6

CHF

1,5

Франкът с пасив за деня

Лева за долар
1.4325
-0.58%

1,4625
1,3750

-0.06%

1.3656
+0.61%

1,4

1,2875

GBP

RUB
1,2

7.01.09

26.03.09

5.06.09

17.08.09

27.10.09

7.01.10

7.01.09

27.03.09

8.06.09

18.08.09

28.10.09

7.01.10

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

Иво Георгиев,
Елана

Индустрията в
САЩ отчита
по-силни темпове на възстановяване в сравнение
с Европа

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

Купува
Buy
1,432899
0,900085
133,4635
1,483399
8,182905
10,1915
1,47841
1,5595
269,7928
26,28999
42,7789
4,113

USD
EUR
CHF
GBP
DKK
USD
EUR
CHF
GBP
BGN

Беларуска
2863
4102,605
4557,809
1,04017
Естонска
10,901
15,647
10,559
17,368
2,100152
Латвийска
0,495
0,7092963
0,4780753
0,7879132
0,36

BYR
BYR
BYR
BYR

USD
EUR
CHF
GBP

EEK
EEK
EEK
EEK
EEK

USD
EUR
GBP
RUB

LVL
LVL
LVL
LVL
LVL

USD
EUR
CHF
GBP
UAH
BYR

Литовска
2,4094
3,4528
2,3259
3,86
Молдовска
12,2
17,48323
19,42203
0,4100155
Руска
29,755
42,79275
28,74738
47,36905
3,690171
1,04017

LTL
LTL
LTL
LTL
MDL
MDL
MDL
MDL
RUB
RUB
RUB
RUB
RUB
RUB

USD
EUR
CHF
GBP
RUB
USD
EUR
CHF
GBP
USD
EUR
CHF
GBP
CZK

Hай-висока
High
1,444664
0,902625
133,662
1,483999
8,207588
10,2272
1,48965
1,56783
270,7698
26,39174
42,99509
4,129025

Hай-ниска
Low
1,42995
0,8987875
132,395
1,476675
8,159238
10,1869
1,477349
1,558542
268,1745
26,1878
42,70239
4,086932

▶ Kурсове на чуждестранни валути
Валута
Currency
Евро
Австралийски долар
Бразилски реал
Канадски долар
Швейцарски франк
Китайски ренминби юан
Чешка крона	
Датска крона	
Естонска крона	
Британска лира	
Хонконгски долар
Хърватска куна	
Унгарски форинт
Индонезийска рупия
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)

мическите новини и данните за САЩ потвърждават това. Индустрията
отвъд Атлантика отчита
най-силни темпове на
възстановяване за разлика от Европа, където
признаците за растеж са
много по-слаби.

високи стойности за последната почти година
и половина. Като цяло
обаче в началото на
годината търговията на
Уолстрийт продължава
да бъде сравнително
спокойна и на моменти
дори безинтересна.

Неприятна изненада
спрямо оптимистичните очаквания за безработицата в САЩ в петък
може да върне интереса
към еврото. Междувременно след леката
корекция в началото на
седмицата вчера щатските индекси отново
достигнаха рекордно

Вчерашната
търговия с петрол на
международните пазари
беше изключително
волатилна. Черното
злато успя да премине
границата от 83 USD
за барел, като това се
оказа най-високата му
стойност за последните
петнадесет месеца.

Код
Code
EUR
AUD
BRL
CAD
CHF
CNY
CZK
DKK
EEK
GBP
HKD
HRK
HUF
IDR
INR
ISK
JPY
KRW
LTL
LVL
MXN
MYR
NOK
NZD
PHP
PLN
RON
RUB
SEK
SGD
THB
TRY
USD
ZAR
XAU

За
For
1
1
10
1
1
10
100
10
10
1
10
10
1000
10000
100
1000
100
1000
10
1
10
10
10
10
100
10
10
100
10
10
100
10
1
10
1

Украинска
8,0713
11,56657
7,796669
12,84927
0,2712592
Грузинска
1,7
2,434636
1,641
2,705135
Полска
2,871399
4,1109
2,7744
4,5644
0,1565

UAH
UAH
UAH
UAH
UAH

USD
EUR
JPY
GBP
RUB

GEL
GEL
GEL
GEL

USD
EUR
CHF
GBP
CZK

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

USD
EUR
CHF
GBP
HUF

Казахстан
148,205
212,3855
1,591036
235,9378
4,982519
Унгарска
187,65
269,32
181,74
299
10,24
Чешка
18,436
26,37
17,779
29,317
9,754

KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

USD
EUR
GBP
USD
EUR
GBP
USD
EUR
CHF
GBP
PLN
JPY
TRY

Азербайджан
0,8035001
1,151457
1,279148
Македонска
42,727
61,3136
91,4719
Хърватска
5,084854
7,295749
4,923572
8,095594
1,775208
5,460232
3,44357

AZN
AZN
AZN

USD
EUR
GBP

MKD
MKD
MKD

USD
EUR
CHF
GBP
JPY

HRK
HRK
HRK
HRK
HRK
HRK
HRK

USD
EUR
CHF
GBP
JPY
RUB

Албанска
96,535
138,1173
153,4341
Румънска
2,91055
4,168874
2,8104
4,63135
3,123048
Турска
1,476825
2,116499
1,426429
2,351869
1,585981
0,04965469

ALL
ALL
ALL
RON
RON
RON
RON
RON
TRY
TRY
TRY
TRY
TRY
TRY

▶ Преизчислени курсове за 08.01.2010
За 1

AUD

CAD

CHF

BRL

CZK

DKK

EEK

GBP

HUF

AUD

*

1,05559

1,05253

0,62522

0,05920

0,20980

0,09977

1,73533

0,03617

0,01169

JPY

NOK

NZD

PLN

TRY

USD

EUR

0,19043

0,79909

0,37868

0,15287

7,36544

1,09138

1,56110

SEK

1,47890

CAD

0,94734

*

0,99710

0,59229

0,05608

0,19875

0,09452

1,64395

0,03427

0,01108

0,18040

0,75701

0,35874

0,14482

6,97759

1,03391

CHF

0,95009

1,00290

*

0,59401

0,05625

0,19933

0,09479

1,64873

0,03437

0,01111

0,18092

0,75921

0,35978

0,14524

6,99785

1,03691

1,48320

BRL

1,59944

1,68835

1,68346

*

0,09469

0,33556

0,15958

2,77557

0,05785

0,01870

0,30457

1,27810

0,60568

0,24451

11,78061

1,74560

2,49690

13,49813

26,36998

CZK

16,89187

17,83081

17,77917

10,56108

*

3,54384

1,68534

29,31300

0,61098

0,19753

3,21664

6,39660

2,58226

124,41606

18,43538

DKK

4,76655

5,03150

5,01693

2,98013

0,28218

*

0,47557

8,27155

0,17241

0,05574

0,90767

3,80890

1,80499

0,72866

35,10775

5,20210

7,44109

EEK

10,02280

10,57992

10,54928

6,26642

0,59335

2,10274

*

17,39288

0,36253

0,11720

1,90859

8,00912

3,79542

1,53218

73,82232

10,93864

15,64664

GBP

0,46048

Стойност
Rate
1,95583
1,25285
7,83303
1,32249
1,31866
2,00263
7,41688
2,62842
1,25
2,17411
1,76312
2,68234
7,23578
1,47438
2,99148
6,74424
1,46504
1,2047
5,66448
2,75741
1,0688
4,05564
2,38574
1,00114
2,98331
4,74428
4,68676
4,58926
1,91523
9,78257
4,12283
9,22779
1,36733
1,84716
1540,51

Разлика
Difference
0,00000
0,00527
-0,02739
0,01161
-0,00080
0,00634
-0,00901
-0,00014
0,00000
-0,00242
0,00570
0,00128
-0,03821
0,01225
0,01756
0,00000
-0,00894
0,00318
0,00000
0,00078
0,00441
0,02441
-0,00291
-8,99288
0,02069
-0,03151
-0,01645
0,02490
-0,00470
0,01758
0,01230
-0,00436
0,00438
-0,00988
8,48000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 8.01.2010 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.

▶ Европейски валути според националните банки
USD
EUR
GBP
RUB

Продава
Sell
1,4331
0,90023
133,5
1,4837
8,1868
10,1957
1,479099
1,5601
270,0999
26,31
42,80659
4,1158

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 7.01.2010 г.

▶▶
Макроикономическите данни от САЩ накараха валутните дилъри да заложат отново на долара

▶▶Признаците за подобряване на американската
икономика не са променили очакванията на Федералния резерв на САЩ, че
възстановяването на
икономиката ще бъде
бавно и продължително,
а инфлацията в страната ще остане занижена.
Това показва докладът
от последната среща на
ръководството на централната банка на САЩ,
която се състоя в средата на декември, предаде
MarketWatch.

+0.55%

▶ Валути спрямо евро

Доларът събира нова сила

Европейската
търговия в четвъртък
премина под знака на
силния щатски долар.
Новините от Стария
континент не повлияха
съществено на валутния пазар, въпреки че
инвеститорите бяха
леко разочаровани.
Продажбите на дребно
в еврозоната отчетоха
понижение от 4% на
годишна база, което
означава, че очакваното възстановяване на
потреблението в Европа
изостава значително.
Най-вероятно еврото ще
изостава спрямо долара
по отношение на иконо-

▶▶процента поскъпна доларът спрямо японската
йена и достигна
92.40 JPY/USD

Рублата продължи да печели

коментар

Очаквания
Фед запазва
консервативни
очаквания

0.84

-0.11%

Лирата обърна посоката

1,3

1,2000

Валута на деня

0,57626

0,60829

0,60653

0,36029

0,03411

0,12090

0,05749

*

0,02084

0,00674

0,10973

0,21822

0,08809

4,24440

0,62891

0,89960

RUB 276,47090

291,83861

290,99343

172,85428

16,36709

58,00229

27,58420

479,76865

*

3,23296

52,64698

220,92515

104,69373

42,26407

2036,32949

301,73361

431,60002

JPY

16,28447

85,51644

90,26989

90,00846

53,46632

5,06258

17,94094

8,53219

148,39936

3,09314

*

68,33534

32,38328

13,07289

629,86608

93,33056

133,50011

NOK

5,25141

5,54331

5,52726

3,28327

0,31088

1,10172

0,52395

9,11294

0,18994

0,06141

*

4,19635

1,98860

0,80278

38,67894

5,73126

8,19800

NZD

1,25142

1,32098

1,31716

0,78241

0,07408

0,26254

0,12486

2,17163

0,04526

0,01463

0,23830

*

0,47389

0,19130

9,21728

1,36577

1,95360

PLN

2,64076

2,78755

2,77947

1,65105

0,15633

0,55402

0,26348

4,58259

0,09552

0,03088

0,50287

2,11020

*

0,40369

19,45035

2,88206

4,12250

48,18111

SEK

6,54151

6,90512

6,88513

4,08986

0,38726

1,37238

0,65266

11,35169

0,23661

0,07649

1,24567

5,22726

2,47713

*

7,13925

10,21198

TRY

0,13577

0,14332

0,14290

0,08489

0,00804

0,02848

0,01355

0,23560

0,00491

0,00159

0,02585

0,10849

0,05141

0,02076

*

0,14818

0,21195

USD

0,91627

0,96721

0,96441

0,57287

0,05424

0,19223

0,09142

1,59004

0,03314

0,01071

0,17448

0,73219

0,34697

0,14007

6,74877

*

1,43040

EUR

0,64057

0,67618

0,67422

0,40050

0,03792

0,13439

0,06391

1,11160

0,02317

0,00749

0,12198

0,51187

0,24257

0,09792

4,71809

0,69910

*

▶ Курсове за
митнически
оценки
Валута
Код
За
Currency
Code For
Австралийски долар AUD
1
Бразилски реал
BRL
10
Канадски долар
CAD
1
Швейцарски франк
CHF
1
Китайски ренминби юанCNY
10
Чешка крона
CZK
100
Датска крона
DKK
10
Естонска крона
EEK
10
Британска лира
GBP
1
Хонконгски долар
HKD
10
Хърватска куна
HRK
10
Унгарски форинт
HUF 1000
Индонезийска рупия IDR 10000
Исландска крона
ISK
100
Японска йена
JPY
100
Южнокорейски вон KRW 1000
Литовски литаc
LTL
10
Латвийски лат
LVL
1
Мексиканско песо
MXN
10
Малайзийски рингит MYR
10
Норвежка крона
NOK
10
Новозеландски долар NZD
10
Филипинско песо
PHP
100
Полска злота
PLN
10
Нова румънска лея
RON
10
Руска рубла
RUB
100
Шведска крона
SEK
10
Сингапурски долар
SGD
10
Словашка крона
SKK
100
Тайландски бат
THB
100
Нова турска лира
TRY
1
Щатски долар
USD
1
Южноафрикански ранд ZAR
10

Стойност
Rate
1,20211
7,70922
1,30537
1,31308
2,00635
7,40761
2,62764
1,25
2,18602
1,76682
2,68142
7,14589
1,44082
2,92583
6,74424
1,49357
1,15733
5,66448
2,76169
1,0645
3,98547
2,34161
9,61332
2,94539
4,68765
4,66373
4,53046
1,87141
9,71021
4,10863
8,97829
1,37001
1,79485

Валутният курс за митнически цели е
курсът на БНБ определен в предпоследната
сряда от месеца и публикуван този или
на следващия ден, който се използва през
следващия календарен месец, освен ако не
бъде заменен от курса определен по чл. 91 от
ППЗМ. Курсовете сa валидни до 24.00 часа на
31.01.2010.
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БФБ инвеститор
Българска роза-Севтополис

Слънчев бряг холдинг
Лева

Лева

4

2,00

3

1.828
+20.98%

2

1,50

1

1,25

0

1,00

28.01.09

20.03.09

28.07.09

31.08.09

7.01.10

Нагоре

Надолу

Обем

Слънчев бряг холдинг: 50

Винзавод АД: 1310

Българска роза Севтополис: 45 500

Медика АД: 18 550

Декотекс АД: 3948

Софарма АД: 24 555

Ютекс Холдинг: 50

Елхим Искра АД: 100

Медика АД: 18 550

+12.32%

-8.00%

+20.98%

1.498
+0.54%

1,75

+17.07

7.12.09

18.12.09

7.01.10

Българската фондова борса
най-сетне излезе на плюс

Оборотът отново остана
отчайващо нисък. На регулирания пазар бяха изхарчени 337.2 хил. лв., с които
бяха сключени сделки с
акциите на 51 компании.
Сесията приключи с повишение за 67% от търгуваните позиции. В отбора на
мечките останаха 19% от
дружествата, а останалите

Sofix
Пунктове

Атанас Христов
ahristov@pari.bg

600
Водещият индекс отчете първо
повишение за 2010 г.

500

400

Фармацевтични
дружества
окупираха Топ 3 на
най-търгуваните
компании
14% не промениха цената
на книжата си.
Топ 3 на най-търгуваните компании окупираха
фармацевтични дружества.
Най-силен интерес имаше
към книжата на Българска
роза Севтополис АД, като
по позицията минаха 45
500 лота. На второ и трето
място останаха Софарма и
Медика.
Най-силно поскъпнаха
книжата на Слънчев бряг

428.65
+1.19%

300

200
7.01.09

3.04.09

7.07.09

холдинг АД, което повиши капитализацията си с
20.98%.
По позицията на туристическия холдинг обаче
бяха прехвърлени едва 50
лота, а цената се изстреля до 1.828 лв. за акция.
Туристическа компания
поведе биковете и при
компаниите, включени в
базата на Sofix. Албена
АД повиши пазарната си
оценка с 5.96%. Винзавод

+0.54%

-46.84%

+1.22%

-9.09%

Борсов коментар

Индексите на Българската фондова борса
най-сетне се оцветиха в
зелено. Бенчмаркът Sofix
се повиши за първи път
от началото на новата
година. След ръст от 1.19%
водещият индекс се изкачи
до 428.65 пункта, което е
с 0.32% над стойността на
затваряне за 2009 г. BG40
и BGTR30 последваха
оптимизма на капиталовия ни пазар и добавиха
съответно 1.28 и 1.35% към
стойността си. Широкият
индекс се повиши до 117.47
базисни точки, а равнопретегленият затвори на ниво
332.52 пункта. Секторният BGREIT не претърпя
промяна и остана на 47.66
точки.

15

2.10.09

7.01.10

АД беше най-разпродаваната позиция, след като
книжата му се понижиха
с 46.84%.
Общо 1310 лота смениха
собственика си на цена
0.311 лв. за акция. Единственият губещ син чип
беше Каолин АД, което
претърпя отрицателна
корекция от 0.35%.
Написаното не е препоръка за
сделки с ценни книжа.

+17.07%

Субсидия
ФеърПлей АФ
получи 2.4 млн.
лв. от САПАРД
Четири дружества, които са в групата на ФеърПлей Аграрен фонд АД,
са получили 2.37 млн.
лв. безвъзмездна помощ
по програма САПАРД,
съобщиха от компанията чрез БФБ. Сумата,
получена от четирите
дружества, е по реализиран инвестиционен
проект. Пари са получили дъщерните дружества Агро Грам ЕООД и
Про Агро ЕООД, освен
тях - Агроплант ЕООД
и Агросорт ЕООД.
ФеърПлей Аграрен
фонд АД е част от
групата на ФеърПлей
Интернешънъл АД. Агрофондът е създаден с
цел покупка на земеделска земя, инвестиции в
земеделие, животновъдство и фуражно производство.
Акциите на фонда за
земя все още не се
търгуват на Българската
фондова борса, като
компанията е издала
емисия облигации.
Дълговите книжа с
номинал 1000 EUR бяха
пуснати на капиталовия
пазар в края на 2007 г., а
падежът им е 18 декември 2012 г. ФеърПлей
Аграрен фонд АД има

потвърден проспект за
публично предлагане на
акции, но финансовата
криза отложи листването на книжата му.
А. Христов | pari.bg

Производство
Булярд
завърши нов
кораб
Булярд корабостроителна индустрия АД
предаде новия кораб
Марциана на собственика му Марциана Лтд.
Строителят и собственикът на кораба са
дъщерни дружества на
синия чип Индустриален холдинг България
АД. В портфейла на
публичния холдинг са
дружества, които оперират в морския бизнес,
в машиностроене,
речни круизи, мебелно
производство и други.
Вчерашната сесия
донесе 0.61% ръст за
книжата на ИХ България. По позицията на
холдинга бяха сключени 5 сделки, в които
240 лота смениха собственика си. Цената на
затваряне достигна 1.64
лв. за акция. Пазарната
капитализация на компанията се повиши с
440 хил. лв. и достигна
71.76 млн. лв.
А. Христов | pari.bg

▶ Търговия на БФБ
Годишен
Име
Код Средна Промяна Обем Оферти Оферти
Пазарна
P/BV P/S
макс.
мин.			
цена		
лотове купува продава капитализация			

P/E

Годишен
Име
Код Средна Промяна Обем Оферти Оферти
Пазарна
P/BV P/S
макс.
мин.			
цена		
лотове купува продава капитализация			

P/E

4ID

0,58

0,35

53B

1.00 BGN

Биовет АД-Пещера

0,74

1.00 BGN

Индустриален Холдинг Б-я АД

240

1,63

1,641

1,63

1,64

1,64

0,61%		

225

6,62

6,62

6,62

6,62

6,62

0,00%

17,27

0,43

5ALB

1.00 BGN

Албена Инвест Холдинг АД

100

5,871

6,1

6,1

6,1

6,1

3,90%

15,20

3,98

0,39

57E 		

1.00 BGN

ЕМКА АД-Севлиево

190

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

0,00%			

5SR

1.00 BGN

Стара планина Холд АД

300

2

1,91

1,91

1,91

1,91

-4,50%

101,81

0,85

0,79

59X

1.00 BGN

Унифарм АД

700

40,99

40,99

39,999

40,85

40,99

0,00%			

6S7 		

1.00 BGN

Синергон Холдинг АД

453

2,026

2,1

2

2,01

2,1

3,65%

1,80

0,28

0,34

5BN

1.00 BGN

БАКБ АД

10

17,58

18,25

18,25

18,25

18,25

3,81%

3JR 		

1.00 BGN

Софарма АД

24 555

4,001

4,05

4

4,04

4,05

1,23%

16,23

1,12

2,14

5BP

1.00 BGN

Билборд АД

1 816

1,1

1,148

1,12

1,14

1,148

4BJ

1.00 BGN

Българска роза-Севтополис АД

45 500

1,49

1,498

1,489

1,49

1,498

0,54%

30,90

1,35

0,96

5BT

1.00 BGN

БТК АД

200

3

2,9

2,9

2,9

2,9

1,44

7,26

2,05

1,09

4,36%

17,52

0,62

0,49

-3,33%

31,05

0,91

2,24

4CF

1.00 BGN

ЦКБ АД

4 890

1,3

1,312

1,302

1,31

1,31

0,77%

4,99

0,56

0,45

5IC

1.00 BGN

ЗД Евро инс АД

345

1,445

1,45

1,413

1,45

1,413

-2,21%

2,63		

0,69

4O1

1.00 BGN

Проучване и добив на нефт и газ

47

2,81

2,9

2,9

2,9

2,9

3,20%

4,18

1,20

0,59

5MA

1.00 BGN

Медика АД

18 550

1,535

1,797

1,54

1,56

1,797

17,07%			

0,80

5BR

1.00 BGN

Параходство БРП АД

300

1,75

1,779

1,75

1,75

1,779

1,66%

10,80

1,06

1,05

5MR

1.00 BGN

Момина крепост АД

11 145

1,695

1,711

1,699

1,71

1,71

0,89%

0,54

5DOV

1.00 BGN

Доверие Обединен Холдинг АД

170

3,441

3,5

3,5

3,5

3,5

1,72%		

0,26

0,24

5MY

1.00 BGN

Мостстрой АД

1 524

3,49

3,49

3,301

3,33

3,351

-3,98%			

2,82

5F4

1.00 BGN

ПИБ АД

2 210

2,285

2,329

2,3

2,3

2,3

0,66%

6,32

0,60

0,63

6A9

1.00 BGN

Фаворит Холд АД

28

3,199

3,2

3,199

3,2

3,2

0,03%

0,21

0,22

467

6,5

6,5

6,48

6,5

6,5

0,00%

16,18

2,24

2,13

6AB

1.00 BGN

Албена АД-к.к. Албена

6

14,051

14,499

14,499

14,5

14,499

3,19%		

1,06

2,32

6D3

1.00 BGN

Девин АД-Девин

163

5,99

6,5

6,15

6,18

6,5

8,52%		

0,45

21,97

6K1

1.00 BGN

Каолин АД-Сеново

5MB

1.00 BGN

Монбат АД

5OTZ

1.00 BGN

Оловно цинков комплекс АД

5PET

1.00 BGN

Петрол АД

5V2

1.00 BGN

Холдинг Варна АД

20

9

9,95

9,95

9,95

9,95

10,56%

5,53

1,44

0,31

6S2

1.00 BGN

САФ Магелан АД

20

7,55

7,58

7,58

6C4

1.00 BGN

Химимпорт АД

1 150

2,625

2,67

2,615

2,64

2,65

0,95%

2,96

0,42

0,50

E4A

1.00 BGN

Енемона АД-Козлодуй

357

9,121

9,26

9,202

6C4P

1.00 BGN

Химимпорт АД

1 000

2,65

2,69

2,64

2,65

2,64

-0,38%			

6C9

10.00 BGN КТБ АД

50

57,502

57,75

57,55

57,69

57,55

0,08%

6H2

1.00 BGN

Холдинг Пътища АД

7 602

2,343

2,4

2,35

2,38

2,398

2,35%		

SL9 		

1.00 BGN

Спарки Елтос АД-Ловеч

3 792

2,15

2,364

2,15

2,3

2,246

3TV

1.00 BGN

Топливо АД

30

4,5

4,65

4,65

4,65

4,65

11,54

62,85

0,17

80

40,11

42,5

41,89

42,12

42,5

5,96%

5,87

1,93

0,55

2 582

3,253

3,449

3,34

3,44

3,448

6,00%

40,67

0,90

1,86

96

5,62

5,6

5,6

5,6

5,6

-0,35%

19,39

1,09

1,24

7,58

7,58

0,40%

14,02

0,22

1,39

9,25

9,202

0,89%

6,86

0,57

1,14

SO5

1.00 BGN

Софарма трейдинг АД

12 350

1,41

1,42

1,411

1,41

1,42

0,71%

8,07

0,13

0,87

1,96

1,34

T43 		

1.00 BGN

Зърнени Храни България АД

6 967

0,622

0,63

0,624

0,63

0,63

1,29%

13,99

0,63

0,54

0,30

1,75

T57

1.00 BGN

Трейс груп холд АД

349

63

65

62

62,47

63,9

1,43%

35,89

0,92

2,67

4,47%		

1,19

0,40

4DE

1.00 BGN

Декотекс АД-Сливен

3 948

0,66

0,6

0,6

0,6

0,6

-9,09%

3,17

0,48

0,34

3,33%		

0,14

0,20

4DI 		

1.00 BGN

Диамант АД

98

0,45

0,5

0,5

0,5

0,5

11,11%			

6,59

3Z9 		

1.00 BGN

Захарни заводи АД

120

2,56

2,5

2,5

2,5

2,5

-2,34%

14,38

0,25

1,17

4VA

1.00 BGN

Винзавод АД-Асеновград

1 310

0,585

0,311

0,28

0,3

0,311

4BH

1.00 BGN

Българска роза АД-Карлово

10

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

0,00%

6,92

0,26

0,34

5O2

1.00 BGN

Орел Инвест АД

100

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,00%		

4EH

1.00 BGN

Еврохолд България АД

1 830

1,35

1,36

1,35

1,35

1,35

0,00%			

0,48

5Y1 		

1.00 BGN

Ютекс Холдинг АД

50

3,401

3,82

3,82

3,82

3,82

12,32%			
20,98%

4F6

1.00 BGN

Фазерлес АД-Силистра

15

36,501

38

38

38

38

4,11%

44,58

1,24

0,89

6SV

1.00 BGN

Слънчев Бряг Холдинг АД

50

1,511

1,828

1,828

1,83

1,828

52E 		

1.00 BGN

Елхим Искра АД

100

1,962

1,805

1,805

1,81

1,805

-8,00%

15,30

1,01

0,96

3Z4 		

1.00 BGN

ИД Златен лев АД

4

4,011

4,5

4,5

4,5

4,5

-46,84%

4,95

2,75

12,19%		

0,41

0,23

2,89

0,48

707,44

0,06
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Peugeot пуска първите
облигации за 2010 г.

5.01.2010 г.

155,85
11,29
76,69
98,90
715,71
159,95
77,68
143,80
284,45
171,62
219,53
70,79
217,42

Акциите на компанията поскъпнаха с
1.54% до 26.725 EUR
Автомобилният гигант
Peugeot-Citroen и английската транспортна компания National Express Group
започват предлагането на
първите европейски корпоративни облигации за 2010
г., съобщи Bloomberg. Според световните анализатори
така ще бъде задоволено
търсенето от страна на инвеститорите на по-доходоносни ценни книжа.
Емисия

Корпоративните облигации на National Express са
първите за компанията. Ще
бъдат на стойност 350 млн.
GBP за период от седем
години. През миналата го-

Peugeot
EUR

дина имаше няколко опита
за поглъщане на National
Express Group от други компании, но в крайна сметка дружеството набра 574
млн. USD чрез продажбата
на акции през декември.
Търговия

От Peugeot-Citroen обаче все
още не са подали информация за размера на емисията, която смятат да издадат.

26.635
+1.20%

30

Филип Варен, изп. директор на Peugeot-Citroen

Автомобилната компания е
увеличила с 29% продажбите си на автомобили до
78 227 превозни средства
през декември. По време на
вчерашната търговия в Париж акциите на Peugeot поскъпнаха с 1.54% до 26.725
EUR. На Лондонската борса
обаче книжата на National
Express се понижиха с 1.78%
до 198.80 GBP.

25
20
15
10

Магдалена Иванова

7.12.09

21.12.09

7.01.10

▶ 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
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
ИД Елана Еврофонд
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд
ИД Елана Високодоходен Фонд
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар
ДФ Елана Долар Фонд
ДФ Еврофонд
Златен Лев Капитал АД
ИД Златен лев

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.

балансиран
5.2556
5.2819
5.4658		 5.2556
5.1505			
2.06%
13.88%
-6.66%
-27.99%
фонд в акции
7.4188
7.4559
7.7156		 7.4188
7.2704			
4.73%
16.62%
26.15%
-14.17%
високодоходен
10.0604
10.2113
10.4628		 0.0000
0.0000			
N/A
N/A
N/A
N/A
													
фонд в акции
2.4803				 2.4803				
-0.48%
28.70%
-0.48%
-60.52%
балансиран
2.9590				 2.9590				
-0.52%
24.35%
-0.52%
-53.90%
до 249999.99 лв		
над 250 000 лв
до 6 месеца		
над 6 месеца						
паричен пазар
10.7627		
10.7573		 10.7412
10.7519
10.7519
10.7573
0.14%
0.12%
6.25%
6.02%
балансиран
10.7832		
10.7296		 10.6223
10.6760
10.7028
0.0000
0.19%
7.79%
7.41%
5.91%
фонд в акции
10.3485		
10.2970		 10.1425
10.1940
10.2455
0.0000
0.16%
11.80%
7.03%
2.41%
													
балансиран
13.5875				 13.4530				
0.23%
8.63%
3.39%
7.56%
фонд в акции
8.4289				 8.3454				
-0.37%
17.49%
-9.62%
-3.93%
балансиран
5.9293				 5.8706				
0.30%
13.80%
-18.68%
-13.98%
фонд в акции
8.3064				 8.0645				
1.82%
16.58%
13.80%
-10.57%
фонд в акции
10.8234				 10.5082				
2.40%
6.69%
9.14%
2.61%
паричен пазар
11.3672				 11.3672				
0.20%
0.24%
8.93%
8.34%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
фонд в облигаци
83.2723				 82.9808		
83.2723		
0.41%
4.43%
11.72%
-5.34%
фонд в акции
52.7471				 52.4834		
52.7471		
1.64%
2.49%
-0.65%
-15.09%
фонд в акции
72.4234				 72.0613		
72.4234		
5.05%
3.65%
17.67%
-12.18%
													
фонд в акции
104.5984				 103.0412				
1.13%
2.34%
5.39%
1.28%
балансиран
83.9454				 82.6956				
0.60%
0.75%
0.52%
-7.29%
													
фонд в облигаци
1.25209				 1.24959				
0.17%
0.95%
5.79%
5.60%
балансиран
1.07958				 1.07312				
0.03%
6.91%
3.82%
1.81%
фонд в акции
0.78179				 0.77018				
0.02%
18.40%
4.61%
-6.42%
фонд в акции
0.73341				 0.72903				
-0.08%
6.04%
-6.11%
-15.64%
ниско рисков
1.02687				 1.02380				
N/A
N/A
N/A
N/A
фонд в облигаци
балансиран
балансиран
фонд в акции
паричен пазар
ниско рисков
ниско рисков
балансиран

Начало на публ.
предлагане

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009
12.11.2007
12.11.2007
06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008
14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008
20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007
04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

0.0000				0.0000				
104.3928				103.3541				
111.1286				110.0228				
91.6398				90.2754				
115.1803				115.1803				
90.2566				89.8959				
102.7019		
102.5993		0.0000		
0.0000		

N/A
1.11%
0.77%
1.17%
0.26%
-0.03%
0.18%

N/A
11.78%
9.86%
18.17%
1.04%
2.92%
N/A

N/A
2.17%
-0.09%
0.18%
5.40%
-9.82%
N/A

N/A
0.93%
2.65%
-0.44%
6.66%
-5.23%
5.03%

06.12.2002
07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009

4.9198 				4.8904 				

0.05%

10.66%

3.92%***

5.49%

08.07.1999

до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
1.0530
1.0478
1.0452 		 1.0400 				
N/A
N/A
N/A***
N/A
ДФ Златен лев Индекс 30
										
Капман Асет Мениджмънт АД
балансиран
18.6805
				
18.5501
				
-0.27%
10.30%
-5.39%
12.62%
ИД Капман Капитал
фонд в акции
12.1390				 11.9702 				
-0.53%
15.56%
-10.23%
4.80%
ДФ Капман Макс
													
Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
фонд в акции
1.2927 				 1.2736 				
-0.23%
14.66%
0.96%
3.47%
ИД Адванс Инвест
фонд в акции
0.6985 				 0.6882				
0.12%
19.61%
37.23%
-10.84%
ДФ Адванс Източна Европа
фонд в акции
0.8951 				 0.8819				
2.08%
14.01%
3.90%
-5.74%
Адванс IPО Фонд
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
КД Инвестмънтс ЕАД
фонд в облигаци
126.7845		
126.5950		 126.3423				
0.31%
0.07%
2.94%
6.56%
ДФ КД Облигации България
балансиран
15.0400		
15.0400		 14.8911				
-0.06%
0.45%
0.54%
3.32%
ИД КД Пеликан
фонд в акции
0.7599		
0.7525		 0.7450				
1.42%
0.58%
-0.09%
-7.68%
ДФ КД Акции България
													
КТБ Асет Мениджмънт АД
балансиран
781.1011				 775.2574				
0.16%
9.53%
15.78%
-13.26%
КТБ Балансиран Фонд
фонд в акции
710.6196				 705.3033				
0.23%
11.66%
18.03%
-17.48%
КТБ Фонд Акции
													
ОББ Асет Мениджмънт АД
ниско рисков
10.8464				 10.8464				
-0.21%
2.71%
2.34%
2.08%
ДФ ОББ Платинум Облигации
балансиран
119.2052				 119.2052				
-0.68%
9.48%
3.42%
2.37%
ИД ОББ Балансиран Фонд
фонд
в
акции
6.9451				
6.9451				
-1.40%
22.04%
5.65%
-8.84%
ДФ ОББ Премиум Акции
фонд в акции
10.0552				 10.0552				
N/A
N/A
N/A
0.59%
ДФ ОББ Патримониум Земя
													
Оверон Финанс АД
фонд в акции
9.5888				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
ДФ Оверон ПРЕСТО
за поръчки до 100 000 лв		
за поръчки над 100 000 лв										
ПФБК Асет Мениджмънт АД
фонд в акции
0.5293		
0.5267		 0.5240				
0.55%
8.75%
1.41%
-25.98%
ДФ ПИБ- Авангард
балансиран
0.7496		
0.7470		 0.7444				
0.42%
4.25%
1.85%
-12.79%
ДФ ПИБ- Класик
ниско рисков
0.9684		
0.9670		 0.9655				
0.42%
2.78%
3.72%
-1.56%
ДФ ПИБ- Гарант
до
50
000
лв		
над
50
000
лв										
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
консервативен
1.2124		
1.2106		 1.2088				
0.10%
0.67%
6.85%
5.14%
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
консервативен
1.2294		
1.2257		 1.2220				
0.30%
1.38%
7.16%
5.48%
Райфайзен (България) Фонд Облигации
балансиран
0.8709		
0.8674		 0.8639				
0.16%
6.66%
-0.01%
-3.66%
Райфайзен (България) Балансиран Фонд
фонд в акции
0.6763		
0.6729		 0.6695				
0.22%
12.85%
-1.75%
-9.87%
Райфайзен (България) Фонд Акции
0.7629		
0.7599		 0.7569				
-0.04%
8.24%
2.14%
-13.43%
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд балансиран
													
Сентинел Асет Мениджмънт АД
паричен пазар
1.1468				 1.1468				
0.10%
0.23%
3.84%
3.53%
Договорен фонд Сентинел - Рапид
балансиран
1.0161			
до 90 дни		
над 90 дни		
0.17%
4.86%
6.65%
0.14%
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
				
1.0009		
1.0110						
Стандарт Асет Мениджмънт АД
балансиран
8.3172			
8.3172				
1.25%
13.05%
16.38%
-4.66%
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
фонд в акции
7.0787			
7.0787				
0.97%
18.04%
16.49%
-8.57%
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
фонд в акции
2.9018			
2.9018				
3.47%
15.67%
7.10%
-36.11%
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
консервативен
10.3973			
10.3973				
-0.30%
1.39%
3.79%
3.70%
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
клас В
Клас А Клас В при изпълнена Клас В при прекратена
Статус Капитал АД
до 20000 лв над 20000 до 300000 над до 300000		
инв. схема
инв. схема
фонд в акции
0.7544
0.7507
0.7489
0.7433
0.7433
0.7470		
0.7284
2.44%
15.95%
-2.43%
-7.84%
Статус Нови Акции
фонд в акции
0.4266
0.4245
0.7489
0.4203
0.4203
0.4224		
0.4119
2.26%
28.06%
37.76%
-27.57%
Статус Финанси
													
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
фонд в облигаци
312.8804				 311.9432				
0.11%
2.07%
4.85%
7.46%
ИД Ти Би Ай Евробонд
ниско рисков
13.1847				 12.9250				
0.15%
6.13%
6.19%
6.70%
ДФ Ти Би Ай Комфорт
балансиран
12.3126				
11.9505				
0.33%
8.48%
6.04%
4.78%
ДФ Ти Би Ай Хармония
фонд в акции
8.8709				 8.6100				
0.86%
16.11%
4.46%
-3.22%
ДФ Ти Би Ай Динамик
балансиран
20.3303				
20.3303				
0.25%
3.93%
7.91%
0.73%
ДФ Ти Би Ай Съкровище
													
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
фонд
в
акции
6.7265				
6.6929				
-0.60%
13.91%
9.12%
-14.13%
ЦКБ Лидер
балансиран
8.1008				 8.0603				
-0.51%
13.71%
12.06%
-7.77%
ЦКБ Актив
консервативен
10.8263				 10.7993				
-0.43%
2.85%
8.24%
3.34%
ЦКБ Гарант
													
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
фонд
в
акции
1.2161				
1.1918				
-0.60%
7.02%
-2.61%
6.10%
ДФ Юг Маркет Максимум
балансиран
1.0532				 1.0426				
-0.02%
2.95%
4.33%
3.35%
ДФ Юг Маркет Оптимум

01.06.2009
28.09.2004
05.01.2006

155,09
11,23
76,32
98,42
712,23
159,18
77,30
143,11
283,09
170,81
218,49
70,45
216,39

154,33
11,18
75,95
97,94
708,76
158,42
76,93
142,42
281,74
169,99
217,44
70,12
215,35

153,95
11,15
75,58
97,46
705,28
157,66
76,56
141,73
280,38
169,17
216,40
69,78
214,32

152,05
11,01
74,46
96,02
694,86
152,33
74,69
138,27
270,90
163,45
209,08
67,42
207,07

152,05			
11,01			
74,46			
96,02			
694,86			
152,33			
74,69			
138,27			
270,90			
163,45			
209,08			
67,42			
207,07			

Цена (НСА) на недистрибутивна единица клас А за 6.01.2010 г.
Pioneer Funds и
Pioneer P.F.
Pioneer Funds и Pioneer P.F.
USD клас EUR клас
5,15
3,58
Pioneer Funds - Aмерикански Фонд Пайъниър
Pioneer Funds - Акции от евро Средиземноморския регион
и Развиваща се Европа
23,37
16,25
Pioneer Funds - Японски акции
2,51
1,75
Pioneer Funds - Акции на развиващи се пазари
10,44
7,26
Pioneer Funds - Акции Велик Китай
12,46
8,66
Pioneer Funds - Акции от Тихоокеанския Район без Япония
8,68
6,03
Pioneer Funds - Европейски компании с малка капитализация
11,39
7,91
Pioneer Funds - Американски компании със средна капитализация
7,06
4,91
Pioneer Funds - Водещи Европейски Компании
6,62
4,6
Pioneer Funds - Световни тенденции
5,73
3,98
Pioneer Funds - Облигации на развиващи се пазари
10,95
7,61
Pioneer Funds - Американски Високодоходен
8,2
5,7
Pioneer Funds - Стратегически доход
8,29
5,76
Pioneer Funds - Eвропейски корпоративни облигации
9,84
6,84
Pioneer Funds - Европейски облигации
10,66
7,41
Pioneer Funds - Краткосрочен в щатски долари
5,82
4,04
Pioneer Funds - Краткосрочен в евро
8,74
6,08
Pioneer Funds - Глобален селективен
47,78
Pioneer P.F. - Eвро Защитен
54,1
Pioneer P.F. - Глобален дефанзивен
8,39
5,83
Pioneer P.F. - Глобален дефанзивен плюс
6,62
4,6
Pioneer P.F. - Глобален динамичен
44,31
Pioneer P.F. - Глобален прогресивен
33,45
Pioneer Funds - Стоков Алфа
66,18
46
Pioneer Funds - Глобални Oблигации Агрегатен
82,09
57,06
Pioneer Funds - Европейски акции стойност
67,7
Pioneer Funds - Американски –ръст- проучвателен
95,43
66,33
Pioneer Funds - Глобален гъвкав
87,55
60,85
Pioneer Funds - Абсолютна доходност равновесен
52,62
Общо активи от директни продажби на Pioneer Funds и Pioneer
€ 76 168 791
P.F. в България (без продукт Авангард)
С условията за инвестиране в Pioneer Funds (Фондове “Пaйъниър”) и Pioneer P.F. (Пайъниър П.Ф.)
можете да се запознаете във всички клонове на УниКредит Булбанк АД или на адрес www.
pioneerinvestments.cz/bg, УниКредит Булбанк АД създаде безплатната телефонна линия
0 800 14 000 (Телефонната линия е на цената на един градски разговор, независимо откъде
се обаждате.). Предишните резултати от дейността на Фонда нямат по необходимост
връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът
от тях могат да се повишат, но и понижат без гаранция за печалба и при съществуването
на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях
средства. Инвестициите във Фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от
държавата, или с друг вид гаранция.
За дата 07.01.2010 г.
Фондове, управлявани от
"Пайъниър Инвестмънтс Австрия"

Клас
Валута
дялови		
единици		
			

Фондове Пайъниър Австрия
Гарантирана кошница 2010

ИР*

Емисионна стойност
(нетна стойност на
активите на единица
+ такса за издаване)

Цена при
обратно изкупуване
(нетна стойност на
активите на единица)

1093.48

1126.28

EUR

Дялови единици от фондовете, управлявани от Пайъниър Инвестмънтс Австрия, могат да бъдат придобивани чрез следните клонове на
“Ейч Ви Би Банк Биохим” АД: “Аксаков” №5 - отдел “Частно банкиране”,“Централен”,“Батемберг”,“Европа”,“Витоша”,“Южен парк” (София),
“Варна”,“Пловдив” и“Бургас”. Предишни резултати на фондовете не гарантират същото представяне в бъдеще. Стойността на инвестицията
и доходът от нея могат да се увеличат или да намалеят и няма гаранци - от Пайъниър Инвестмънтс Австрия, групата на “Банк Аустрия
Кредитанщалт” или друго трето лице - за възвращаемост на първоначално инвестираните суми.
*Изцяло реинвестиращи

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 07.01.2010 г
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0161 лв.

Сентинел - Рапид

1.1468 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0009 лв.

1.0110 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)

1.1468 лв.

0.17%

6.65%

0.10%

3.84%

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 6 януари 2010 г.

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007
04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006
09.05.2008
09.05.2008

9.1238

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

9.0325

0.04 %

-8.63 %

6 и 7.01.2010 г.

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
15.11.2005
12.09.2005
01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008
22.05.2006
02.05.2007
17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007
01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007
18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
(цена при покупка) изкупуване
дял (НСАД)
Цени за 1 дял за 07.01.2010 г.
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1.067513
€1.088863
€1.062175
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0.894027
€0.911908
€0.889557
Фонд на фондовете
Взаимен фонд

ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0.786260
€0.801985
€0.782329
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 4.01.2010 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 изкипиване - 0.50% от НСАД.
Цени за 1 дял за 08.01.2010 г.
ДСК Фонд Паричен Пазар
1.106031 лв.
1.106031 лв.
1.106031 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 08.01.2010 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
„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 08.01.2010 г.
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)

N/A
13.1653
12.2945
8.8579
Ти Би Ай Евробонд
313.5052
N/A
12.2523
8.8275
Ти Би Ай Комфорт
315.0673
13.0548
N/A
8.7840
Ти Би Ай Хармония
315.0673
13.0548
12.1919
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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Стока на деня

3313
▶ USD стигна цената на
какаото на борсата в Ню
Йорк, като отбеляза повишение с 0.64%

Какаото
обърна
негативното движение от
сряда и добави 21 USD към
стойността си.
Основната причина за повишаването е засиленото търсене

Злато

USD/тр. у.
1200,0
1162,5

1131.18
-0.63%

1125,0
1087,5
1050,0
7.12.09

22.12.09

7.01.10

Цената на
златото отбеляза спад
в стойността си по
време на вчерашната
сесия в Лондон и достигна 1130.45 USD/
тр.у. И вчера основна
вина за посоката на
движение имаше
силният долар

Китай напомпа цената
на желязната руда

Цифра на деня

Цената
на
оловото
загуби повече
от 60 USD от
стойността
си и по този
начин прекъсна
серията от 4
поредни дни на
ръст

2.33
▶▶процента загуби оловото
по време на вчерашната
борсова сесия и достигна
2591 USD/т

▶ Спот цени на суров петрол
USD/б
Вид
СРЕДИЗЕМНО МОРЕ
ИРАНСКИ ТЕЖЪК
СИБИРСКИ
УРАЛСКИ C+F
САХАРСКИ
СЕВЕРНО МОРЕ
БРЕНТ
ОСБЕРГ
ЕКОФИСК
СТАТФОРД
ФОРТИС
ФЛОТА
УРАЛСКИ CIF
ЗАПАДНА АФРИКА
БОНИ ЛЕК
КУА ИБОЕ
ФОРКАДОС
КАБИНДА

Георги Георгиев
ggeorgiev@pari.bg

Петрол

Последна цена

USD/б.

77,22
80,41
80,41
81,56

84,0
80,5

81,35
81,8
81,8
81,46
80,64
79,81
80,29

82.66
-0.63%

77,0
73,5

83,01
81,61
82,3
80,83

70,0
7.12.09

21.12.09

7.01.10

▶ Спот цени на петролни продукти
Цената на
рудата ще
продължи да се
покачва и през тази
година основно
заради очаквания
ръст в търсенето на
стомана
Цената на желязната
руда с незабавна доставка за Китай - най-големия
вносител на суровината
в света, се покачи до
най-голямата си стойност
от година насам. Според
Golden Sachs JBWere Pty
става дума за паническо изкупуване на руда от страна
на стоманената индустрия
в страната. Изкупната цена
на рудата с 62% съдържание на желязо, доставяна

USD/т
Вид
Купува
Продава
			
БУТАН С
725,00
730,00
ПРОПАН
800,00
805,00
БЕНЗИН СУПЕР
734,00
736,00
БЕНЗИН СУПЕР
723,00
725,00
АВИОГОРИВО
668,25
668,25
НАФТА
721,00
723,00
ГАЗЬОЛ
667,25
668,25
ДИЗЕЛ F
666,00
668,00
МАЗУТ
488,00
490,00
МАЗУТ
471,00
473,00

▶▶
Желязната руда с 62% съдържание на метал отбеляза ръст с 24% само за последните 4 седмици

за провинция Тиендзин от
Австралия, се е повишила
с 2.9% и е достигнала 124.8
USD/т. Повишението е 24%
само за последните четири
седмици и почти 50% от
най-ниското равнище през
март 2009 г. Доказателство
за засиленото търсене на
желязната руда е фактът,
че износът на Иран за последните 9 месеца на миналата година се е увеличил с
66%, като по-голямата част

от това количество е било
предназначено за Китай.
Китайската индустрия
продължава да увеличава производството на
стомана, а оттам и вноса
на руда главно от Австралия, Иран и Индия. С това
масово изкупуване стоманодобивните предприятия
се опитват да подсигурят
все по-голямата нужда на
държавата от стомана.

Според анализатори
на JPMorgan Cazenove
цената на рудата ще
продължи да се покачва и
през тази година основно
заради очаквания ръст
в търсенето на стомана.
По-ранните очаквания
бяха за покачване с 20%
на цената през 2010 г.,
но тези предвиждания
бяха коригирани и сега се
говори за повишаване в
размер на 40%.

Промяна

Основната причина
за това отново беше
покачването на долара,
който традиционно влияе
най-силно върху цената
на нефта. По време на
вчерашната търговия
щатската валута достигна
1.4329 EUR/USD, което е
повишение с 0.55%.
Друга причина за
лекото понижение е
затоплянето на времето в
Европа, което доведе до
намаляване на търсенето
на гориво за отопление.
По време на сесията в
сряда петролът достигна

Георги Георгиев
ggeorgiev@pari.bg

Предвиждането
за ново
застудяване
на времето в
Европа ще върне
положителното
движение
на цената на
енергийната
суровина

до най-високата си стойност 83.18 USD/б от една
година насам.
Като се вземе предвид
дългият период на
непрекъснат ръст, както
и предвиждането за ново
застудяване на времето
през следващите дни,
повечето анализатори
смятат, че това понижение ще е за кратко и
Брент

81.5
-0.48%

85
75
65
55

USD/т
Метал
МЕД
КАЛАЙ
ОЛОВО
ЦИНК
АЛУМИНИЙ
НИКЕЛ
АЛУМИНИЕВА СПЛАВ

Цена на разплащане
7594
17680
2591
2634,5
2307
18750
2021

Купува 3 м.
7622
17650
2606,5
2663,5
2349,75
18887
2050

Продава 3 м.
7628,25
17700
2608
2667
2350
18918
2070

▶ Спот цени на благородни метали
USD/тройунция
Метал
ЗЛАТО
СРЕБРО
ПЛАТИНА
ПАЛАДИЙ

Купува
1132
18,125
1547
424

Продава
1132,8
18,16
1555
426,35

Най-висока
1139,14
18,355
1566
431,235

Най-ниска
1128,6
18,025
1537,275
422,35

Януари

Условия
на доставка
FOB
СПОТ
СПОТ
ИЗТ. БРЯГ
CIF БАЛТИЙСКО МОРЕ
CIF УНГАРИЯ
FOB ЧЕРНО МОРЕ
FOB ЧЕРНО МОРЕ

193,2524
562,00
183,79
195,06
207,43
144,24

▶ Срочни цени на агрокултури
Вид
Царевица
Ечемик
Памук
Какао
Кафе
Рапица
Ориз
Овес
Соя CBOT

Борса
CBOT
ASE
NYBOT
NYBOT
NYBOT
ASE
CBOT
CBOT
USd/bu.

Единица
USd/bu.
USD/MT
USd/lb.
USD/MT
USd/lb.
USD/MT
USD/cwt
USd/bu.

Февруари
417,75
133,4878365
73,23
3280
141
390,449625
15,055
273
1041

▶ Срочни цени на агропродукти
Вид

Борса

Единица

Захар

NYBOT

USd/lb.

Февруари

Соево масло

CBOT

USd/lb.

40,5

Портокалов сок

NYBOT

USd/lb.

141,95

Мляко

CME

USD/cwt

13,51

Обезмаслено мляко

CME

USD/cwt

129,5

28,91

Масло

CME

USd/lb.

150

Денатуриран етанол

CBOT

USD/gal.

1,921
Източник: Bloomberg

45
7.01.09

РУСИЯ
50PPM
1.0%HSFO
3.5%HSFO

▶ Цени на цветни метали

USD/т
Произход/място
Вид
на доставка		
МЕКСИКАНСКИ ЗАЛИВ
ХЛЕБНА
АВСТРАЛИЯ
ХЛЕБНА
ФРАНЦИЯ РУАН
ХЛЕБНА
АНГЛИЯ
ХЛЕБНА
ГЕРМАНИЯ
ХЛЕБНА
УНГАРИЯ
ХЛЕБНА
УКРАЙНА
ХЛЕБНА
РУСИЯ
ФУРАЖНА

цената ще се задържи
над 82 USD. Фючърсите на суровия петрол
на борсата в Лондон с
доставка през февруари
отбелязаха спад с 0.31%
и се котираха за 82.92
USD/б. За същия период
сортът брент също
понижи цената си, като
търсенето беше на ниво
81.65 USD/б, което е
понижение с 0.27%.

USD/б

Спецификации

▶ Срочни цени на пшеница

Петролът смени посоката си
на движение и тръгна надолу
Цената на петрола
отбеляза понижение
за първи път от 11 дни,
въпреки че през по-голямата част от сесията
стойността се движеше
над линията на затваряне
от сряда.

Условия
на доставка
CIF
CIF
CIF
FOB
FOB
CIF
CIF
FOB
CIF
CIF

26.03.09

8.06.09

18.08.09

28.10.09

7.01.10

Борси: CBOT - Чикагска стокова борса; CME - Чикагска търговска борса; NYBOT - Нюйоркска стокова
борса; ASE - Австралийска стокова борса			
Мерни единици: 1 bu. соя = 27.216 кг. ; 1 bu. царевица = 25.4016 кг. ; 1bu. овес = 15.4224 кг. 1 lb. = 0.4536 кг. ;
1 МТ = 1000 кг. ; 1 cwt = 50 кг. ; 1 gal. = 3.785 л. ; 1USd = 1 U.S. cent			
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Европейска политехника в Перник
Бизнесът намери достоен партньор, твърди
Тошко Кръстев, упълномощен представител на учредителите
на ЕПУ-Перник

▶▶
ГосподинКръстев,разкажете нещо повече за
Европейския политехнически университет.

- Университетът е разположен в сегмента на
авангардните, пазарно и
предприемачески ориентирани висши учебни структури. На първо място за
бъдещия университет трябва да мислим като за нещо различно, което няма
аналог сред съществуващите в България в момента.
Академичният ни профил
е в модерните технологии
- информатика, компютърни
мрежи и системи, телекомуникации. Залагаме и на
атрактивни специалности
с голям пазарен интерес
- архитектура, строително
инженерство, предприемачество. Ще провеждаме
двуезично обучение на английски и български език
по всички специалности и
образователни степени. Ние
търсим сравнително малко студенти - не повече от
350-400 годишно. Приемът
е насочен към Югоизточ-

на Европа, към България
и българската диаспора,
има положителни сондажи и в Азия. Привличайки
студенти приоритетно от
чужбина, ние ще се конкурираме преди всичко на
международния пазар. Там
няма недостиг на студенти. Нашите планове са от
2010 г. да приемем първите
студенти.
▶▶
Какщегарантирате,
че този университет
няма да бъде просто печатница за дипломи?

- Това е първият частен
технически университет у
нас. Учебните програми
са съгласувани с европейски партньори от водещи
университети. Създава се
съвременна материална и
социална база, а обучението
ще се провежда с най-модерните методи и средства
по нови технологии. Досега
за каузата на проекта са
ангажирани над 30 чуждестранни и около 180 учени
и водещи специалисти от
България. Да сътрудничат
с университета са дали съгласие висши училища от
чужбина, Международната
академия по архитектура,
Световният съвет за малък
и среден бизнес, фондация
Фулбрайт, DAAD и др. В
преподавателския екип са

включени учени от Германия, Англия, Ирландия,
Италия, Словакия, Гърция,
Унгария, Финландия, САЩ,
Израел и други страни.

Проектът
Международно
сътрудничество
▶▶ първият частен технически университет в
България - ЕПУ, ще приеме първите си студенти
тази година.
▶▶ Сградата на ЕПУ в
Перник беше купена на
общински търг с изцяло
частен капитал. Учредител на университета
е инвестиционен фонд,
представляван от две
български фирми - Инвестек ЕООД и Bulgarian
Properties. Съучредител е
община Перник.

▶▶
Колкощебъдатстудентите?

- Студентите ще се оценяват от европейските професори по европейски стандарти в условия, близки до
бъдещата професионална
практика по специалността.
Инвестициите в образованието са дългосрочни,
бавно се възвръщат и никой
инвеститор не би рискувал
толкова елементарно.
„Печатниците за дипломи” се създават в специфична среда и когато контролът
на държавата е занижен. За
намеренията ни да постигнем високо качество говори
и фактът, че проектът не
предвижда задочно обучение. За студентите е осигурено общежитие в града,
което се намира на 10 минути от сградата, предвидена
за университет.

▶▶
Какщесеиздържатес
толкова малко студенти?

- Ние нямаме проблемите на
държавните висши училища
с публично-частното партньорство. Представители
на фирмите ще участват в

академичния съвет и във
факултетните съвети, където
съвместно с българските
и европейските професори
ще се решава какви специалности ще има, на какво
да се учат студентите и кой
да ги учи. На своя територия
университетът ще развие
иновативна и производствена дейност, проектиране,
особено в архитектурата и
строителството. Ще решаваме бизнес проблеми с участието на студентите, докторантите и специализантите,
при това с помощта на наши
специалисти и предприема-

чи. Ще създадем съвместни
фирми, които ще се базират
на територията на университета. Темите, проблемите
и финансирането ще дойдат
не само от нашата икономика и обществен живот, а и от
европейските програми, от
страните в Европа и света,
откъдето идват преподаватели и студенти. Работата по
проекти и бизнес поръчки
е шанс и за част от нашите студенти и докторанти с
ограничени доходи, които с
труда си могат да печелят, за
да се издържат. С това отговарям и на въпроса, как ще

се издържа университетът и
как - студентите. Таксите са
само един от източниците.
▶▶
Защоуниверситетъте
в Перник?

- Перник не е случайно избран от учредителите. Той се
намира в една агломерация
със столицата и е концентрирал голям технически потенциал, свързан с промишлените предприятия. Перник
се обслужва сравнително
удобно от аерогара София,
което е от ключово значение
за университета.
Мария Василева

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
ОБЯВА

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРA

6000 СТАРА ЗАГОРА, бул.”Цар Симеон Велики” 107
тел.042/614 614, факс 042/25 91 32

На основание Заповед № РД-25-15/05.01.2010 г. на
Кмета на Община Стара Загора
Обявява:
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти,
частна общинска собственост, както следва:
№
Площ на
по Село, № на имота, квартал имота
ред
/кв.м./
1.

с.Хрищени
УПИ V-76, кв. 90

Начална
тръжна
Депозит
цена
/лева/
/лева/

Стъпка за
наддаване
/лева/

956

11 200

3000

1000

920

12 600

3000

1000

3 160
910
340

25 000
7 200
2 700

5000
2000
1000

1500
500
300

УПИ I-529, кв.14

493

9 000

2000

500

7. УПИ I-общ., кв.58
8. УПИ ІII-общ., кв.58

720

14 000

3000

1000

520

10 000

2000

500

520

6 000

1000

500

5 000

1000

5 000

1000

102 000

20 000

6000

3 100

1000

300

с. Колена
2. УПИ I-107, кв.23
с. Дълбоки
3. УПИ ІII-ресторант, кв.39
4. УПИ І-218, кв.100
5. УПИ ХII-одо, кв.27
с.Змейово
6.

с.Елхово
9. УПИ IХ-общ., кв.1
с.Стрелец
10. УПИ ХII-101, кв.38

1 200

11. УПИ ХIII-101, кв.38

1 170

1. „Асеновград-Табак” АД - Асеновград, обявява публично оповестен конкурс за продажба на ДМА: обект „Картела” (терен и сграда) в
гр. Асеновград на минимална конкурсна цена в лева, без ДДС в размер на
433 200 лв. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 43 320 лв.
2. Желаещите да участват в конкурса могат да закупят конкурсна
документация в срок до 12.02.2010 г. всеки работен ден от 9 до 12 часа
срещу заплащане на 50 лв. с включено ДДС, платими в брой в касата на
дружеството - Асеновград, „Ал. Стамболийски” 22. Конкурсната документация съдържа разяснения относно условията на конкурса и процедурата по
неговото провеждане. При закупуване кандидатът за участие следва
да представи документ за самоличност, кандидатите юридически
лица - и удостоверение за актуално състояние, а в случаите на
упълномощаване- и пълномощно в писмена форма
3. Депозитът следва да е постъпил по посочената в конкурсната документация сметка на дружеството в срок до 15 часа на 19.02.2010 г.
4. Оглед на ДМА може да се извършва всеки работен ден от 9 до 12
часа до 12.02.2010 г. след предварителна заявка на телефон 0331 63187 и
представяне на документ за закупена документация.
5. Офертите за участие се изготвят в съответствие с изискванията на
конкурсната документация и се подават в срок до 12 часа на 22.02.2010 г.
на адрес: Асеновград, „Ал.Стамболийски” 22.
6. В случай, че в срока по т.2 не бъде закупена нито една конкурсна
документация, лицата, желаещи да участват в конкурса, могат да
закупят документация в нов срок до 12.03.2010 г.
7. Лицата, закупили документация в новия срок по т.6, могат да
подават оферти за закупуване в срок до 12 часа на 22.03.2010 г., след
внасяне на депозит за участие по посочената в конкурсната документация сметка.
8. Конкретните условия за провеждане на конкурса и изисквания към
участниците са посочени в конкурсната документация. Всички участници
в конкурса следва да предоставят пощенски и електронен адрес, факс
номер, както и да посочат лице за контакти за получаване на уведомления
и кореспонденция във връзка с конкурса. Допълнителна информация във
връзка с обявата може да бъде получена на телефон 0331 63187.

500
500

с.Плоска могила
№ 031014,кат. IV,
12. ПИ
м-ст”Карасолука”

161 778

Корпоративни
съобщения и обяви
на държавни институции

с. Хан Аспарухово
13. УПИ ІІІ, кв.43 „а”

440

Депозитите за участие в търга се внасят по б.с/ка на община
Стара Загора: „Юробанк И ЕФ Джи България” АД, BIC код: BPBIBGSF;
IBAN: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401 до 17.00 часа на 21.01.2010г..
Търгът да се проведе на 25.01.2010г. от 10.00 часа. в Зала “Фоайе“ на
Общината.
Тръжната документация да се предоставя на желаещите за участие в
срок до 17.00 часа на 21.01.2010г., от Център за услуги и информация на
общината – работно място 6, срещу 50 лева за всеки обект, внесени в
касата на община Стара Загора.
Подаването на изискуемите документи, съгласно тръжната документация се извършва в деня на търга в часа, обявен за начало на търга
пред Комисията.
Допълнителна информация на тел. 042/ 614 676.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/
гр. София 1051, ул.”Триадица №2
ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН
СЛУЖИТЕЛ
на основание чл. 10а, ал. 1 и ал.2 и чл.10б ал.3 от Закона за
държавния служител и чл. 7 и чл.13, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за
провеждане на конкурсите за държавни служители
за длъжността – главен секретар
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните
актове и други изисквания за заемане на длъжността:
минимална степен на завършено образование: висше - магистър;
минимален ранг: V старши или 8 години професионален опит;
предпочитана специалност – социални педагогика, социални дейности,
право;
умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
много добри компютърни умения, знания в областта на: нормативната уредба, свързана с държавната администрация и дейността на
агенцията – правата и закрилата на детето; умения за: работа в
екип, управленски и организационни умения.
Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта
кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за
държавния служител.
кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на
ежегодните цели на администрацията, осигурява организационната
връзка между председателя и административните звена, организира разпределението на задачите и осъществява общия контрол за
изпълнението им.
При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна
в границите от размера на минималната основна месечна заплата
до размера на средната основна месечна заплата за длъжността,
който е до 978 лв.
2. Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление и интервю.
Тема на концепцията: Приоритети в управлението на Държавната
агенция за закрила на детето.
3. Необходими документи: заявление по образец, съгласно Приложение
№2 към чл. 17 ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни
служители /НПКДС/; декларация по чл. 17 ал. 2 т. 1 от НПКДС; копия от
документи за придобитата образователна степен, за допълнителни
квалификации; копие от документи за професионален опит.
4. Документите се подават в деловодството на ДАЗД в срок от 10
календарни дни от публикуването; лице за контакт: Цанка Пенкова,
тел.(02) 933-90-30.
5. Списъците или съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят в
интернет страница на ДАЗД Ö www.sacp.government.bg и на информационното табло на агенцията на ул.”Триадица” 2, София 1051.
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Работен обем
3л

Mercedes E350 CDI Blue Efficiency
Двигател
6-цилиндров дизелов V-образен

Тегло
1830 кг

Ускорение 0-100 км/ч
6.8 сек

Трансмисия
седемстепенна
автоматична
Журналист:

Реклама:

Александър Бойчев

Мария Секулова

boytchev@gmail.com

msekulova@pari.bg
tel. 4395-872

Макс. скорост
248 км/ч

Среден разход
на 100 км (комбиниран)
7.1 л
Емисии СО2, на км
179 г

Макс. мощност
231 PS (170 kВт)

Цена на тестовия автомобил
от 103 хиляди лева

Макс. въртящ момент
540 Nm (1600-2400 об./мин)

E350 CDI - различният
служебен автомобил
Возя се в обикновено софийско такси и си говорим с
шофьора. Ставаме си много
близки, когато сухо и кратко
му казвам да мине по тази, а
не по онази пряка, и по този
начин печеля безусловния
му респект. Фамилиарният
тон между нас довежда и до
откровения. Макар че кара
очукан корейски Chevrolet,
той мечтае само за едно
- Mercedes, батенце.
Значение
E-класата на Mercedes е
най-важната лимузина в моделното семейство на германците. Това е лимузина
на висшия мениджмънт и на
щастливо пенсионираните
хора с добро материално
положение. Около 85% от
продажбите на тази кола
са за фирмени цели - това
означава и таксита, естествено. Е-класата е луксозна
и много функционална, но
точно толкова емоционална,
колкото писалката или часовникът ви. Тя е създадена
да служи, което включва
най-високи цели и отговорности - десетки

хиляди километри нагоренадолу по пътната мрежа на
вашия свят. Това е първият и
най-важен проект на новия
дизайнер Гордън Вагенер,
който въвежда нов естетически език с този модел.

Екстериор
Остри ръбове, ръбати повърхности и усещане за масивна агресия ще ви блъснат
при вида на този автомобил.
Той не е красив, но не е и необходимо да бъде такъв, при
положение че неговите потенциални собственици ще
прекарват повече време зад
волана му, а не в съзерцание
на пропорции и светлосенки. Изпитаният от нас модел
е E350 CDI. По принцип
много малка част от клиентите на марката ще поръчат
точно тази модификация с
трилитров шестцилиндров
дизелов агрегат, а вероятно
ще заложат на четирицилиндровите работни
коне. Така или иначе
обаче E350 CDI e
очарователно

мощен, динамичен и комфортен, така че нямаме нищо против да се запознаем
с Е-класата през призмата
на този моторен юберлукс.
Моторът е комбиниран със
седемстепенен автоматик.
Ако някога сте си задавали
въпроса какво е съвършенство и хармония, опитайте
този дует. Автоматът постоянно превключва предавките по най-правилния начин,
а натискът върху педала
за газта извиква математически точно разсъждение,
което води след себе си
оптимално съотношение
между обороти, предавка и
комфорт. Суперлативите тук
не са излишни. Освен това
тази класическа комбинация
(голяма кола - голям
двигател) ни
спестява

ASSIST

сблъсъка с модерния тренд
на даунсайзинга.

Удобства
Новата Е-класа е много
просторен и удобен автомобил. В случая имаме дори
късмета да се возим в кола,
оборудвана с опционалните
електрически кожени мултиконтурни предни седалки.
Мултиконтурни означава,
че това са седалки с масажна функция. С натискане на
един бутон нещо като детско юмруче започва да масажира гръбначния ви стълб
отдолу нагоре с променливо
усилие. Натискане на друг
бутон пък активира страничните “бузки” на стола,
които рязко и безапелацион-

В новата Е-класа на Mercedes ще забележите една дузина системи за удобство, съдържащи в името си ASSIST.
ATTENTION ASSIST ще спаси живота
ви - изключително чувствителни сензори, наблюдаващи движенията на волана,
позицията на пътя ви, и около 70 други
параметъра в момента на кофти мига
изпращат звуков сигнал в купето. Това ще
ви събуди и ще ви припомни, че и добре
да си карате, понякога е добре да почивате. Изпийте едно кафе.

но се издигат в завой, за да
подпрат кръста ви, тръгнал
да се движи под напора
на страничното ускорение.
Ако още веднъж тая седалка
ме докосне, ще й посегна,
почти ласкаво процежда
спътникът в колата, очарован от тези автофотьойли с
фън шуй ефект.

Екстри
Пътят в новата Е-класа не
е самоцел, а ви се иска тотално да е така. Отлично
шумоизолирана, перфектно изработена и достатъчно моторизирана, нашата
Е350 CDI лимузина покори
около 1000 километра при
среден разход от 8.4 литра/100 км. Озвучи-

Масаж

телната система Harmann
Cardon е потискащо добра,
а въздушното окачване (плаща се като екстра) балансира много умело неравностите по пътя. В завой и при
по-динамично шофиране
тази лимузина няма да ви
подведе, макар и през цялото време в ръба на завоя да
усещате нежеланието й да
върши точно такива резки
и динамични неща. Макар
и обективно тази кола да
не е бавна, субективното
ви усещане е, че тя все пак
предпочита да бъде управлявана с внимание и грижа,
с предвидимост и стратегия,
с визия за дълъг път. Това е
автомобил, в който се возите с наслада, а управлявате
с досада. Което е подходящо
за функционален работен
инструмент. Но е толкова....
разочароващо, ако искате малко радост
вс еки
ден.

Да си поръчате мултиконтурните седалки
с масажна функция е най-умното решение,
което ще вземете от онзи път, когато ви се
получи с първия милион. С едно натискане
на бутон нещо като дребна, но упорита
ръчичка разтрива прешлените ви ритмично
и с удоволствие. Друго натискане на бутон
превръща страничните “бузи” на седалката ви в най-голямата опора в завой. Край
на люшкането, край на болките в кръста
след дълъг път. Познато от S-класата, вече
достъпно и за Е-класата.
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8 хотела от света
▶▶Haute couture? Haute
hotel! Най-големите
имена от света на
висшата мода като че
ли се отегчиха да правят модни колекции и
потърсиха нови предизвикателства в хотелиерския бизнес. Донатела Версаче, Кристиан
Лакроа, Розита Мисони,
Джон Роча, Ралф Лорън,
Оскар де ла Рента, Карл
Лагерфелд вече проектираха интериорния
дизайн на няколко хотела. Компания им правят

прочути модни къщи
като Byblos, Moschino,
Bulgari.
▶▶По петите ги следват
и останалите им колеги - Джорджо Армани и
дубайската компания
Emaar Properties сключиха договор, според който
през следващите 10 години трябва да открият 10
хотела, Hilton ще прави
SPA центрове съвместно с Louis Vuitton, а Bulgari
планират да отворят
6 нови хотела заедно с
Marriott.

▶▶На какво се дължи тази
тенденция или дори
мания? Причините са
различни. Филип Трейси
например казва, че когато преди няколко години
отседнал в Copacabana
Palace в Рио де Жанейро,
останал толкова разочарован от интериора,
че решил на всяка цена да
проектира хотел, който
да бъде напълно различен.
Истината обаче е, че симбиозата моден дизайнер хотелска верига продава,
и то добре.

Hotel Missoni, Единбург

▶▶Засега Hotel Missoni е само в Единбург, но собствениците му планират да направят цяла верига

Засега той е само един и
се намира в столицата на
Шотландия, но много скоро
дизайнерите от амбициозната фамилия Мисони ще
се сдобият с истинска верига от хотели. През пролетта
на 2010 г. ще отвори врати
хотел в Кувейт, през есента
на следващата година и в
Кейптаун - хотел Missoni, а
през 2012 г. ще го последват
Бразилия и Оман.
Целта, която са си поставили от Missoni и партньо-

рите им от Rezidor (компанията, която управлява
хотелските вериги Radisson
SAS, Regent Hotels&Resorts
и Park Inn.), е да направят
света по-красиво и по-удобно място.
За това се грижи Розита
Мисони (заедно със съпруга си Отавио), съоснователка на модната империя.
Самата Розита признава,
че още през 90-те години
е изгубила интерес към
дизайнерската работа и

модния бизнес и затова
през 1998 г. е прехвърлила
отговорностите на дъщеря
си Анджела. Но пък създаването на колекции за
дома и проектирането на
хотелски интериори явно
й е допаднало, тъй като
проектът Hotel Missoni се
ръководи лично от нея.
Стаите са модерни и удобни, елегантни и изтънчени,
но в същото време приказни и очарователни. Те
са сцена на динамична и
естетска игра на цветове
и мотиви и макар да не се
натрапва, запазената марка
на Missoni - характерните
пъстроцветни райета, неизменно присъства и безпогрешно може да бъде
разпозната.
Всъщно ст духът на
Missoni доминира не само
в стаите, но и в ресторанта, наречен Cucina Missoni,
предлагащ най-доброто от
италианската кухня, и в Bar
Missoni, истинско царство
на изкуството на коктейла.

Tortuga Bay, Доминиканска
Още един митичен карибски курорт и още един
прочут американски дизайнер. Tortuga Bay и Оскар
де ла Рента. Tortuga Bay е
най-ексклузивната част от
Puntacana Resort&Club, ако
не броим частните имения
в Corales, където вили имат
Хулио Иглесиас, Михаил
Баришников и... Оскар де
ла Рента.
Всъщност Tortuga Bay не
е хотел в класическия смисъл на думата, а по-скоро
комплекс от крайбрежни
вили, разделени на 17 апартамента с по една спалня
и 13 апартамента с по две
спални и двадесетина поголеми вили с по 3 или 4
спални. Направите ли резервация тук, разбирате, че
сте попаднали в друг свят
още при слизането си от
самолета. До стълбичката
ви очаква представител на
хотела, наречен VIP агент,
който осигурява бързото
ви преминаване през паспортния контрол и митническата проверка. Навън ви
очаква луксозен автомобил,
а пристигнете ли в хотела,
формалностите по чекирането се извършват не на
рецепцията, а във вашия
апартамент. И това е само
началото. Във вилата си
откривате джакузи, плазмен
телевизор, система за домашно кино и... персонален
иконом, който е на ваше разположение 24 часа в денонощието. На територията на

▶▶Tortuga Bay е най-ексклузивната част от Puntacana

курорта ви очакват La Cana
Golf Course (най-доброто
игрище за голф в Карибите
според Golf Magazine), SPA
център от ексклузивната верига Six Senses Spa, елитни
ресторанти с италианска,
карибска и фюжън кухня,
стекауз, пицария и т.н. А за
да не се изморявате, докато

ги обикаляте, получавате и
голф количка, с която да се
придвижвате из курорта.
Що се отнася до интериора на Tortuga Bay, създаден
от Оскар де ла Рента, той е
подчинен на характерната
за тропическите имения
елегантност, а атмосферата
напомня скъпите кубински

Palazzo Versace, Мейн Бийч

Hotel du Petit Moulin, Париж

▶▶Сградата, в която се помещава Hotel du Petit Moulin, е
построена през ХVII в.

Мигновено се влюбих в леко изкривената перспектива,
в лабиринта от коридори и
коридорчета на различните
етажи, в добавените впоследствие функционални
зони, издържани в стила
на Стария Париж. Така
големият френски модист
Кристиан Лакроа обяснява
решението си да се захване
с интериора на Hotel du
Petit Moulin, единствения
хотел, обзаведен по негов
проект. Дизайнерът твърди,
че хотелът му „прилича на
къщичка за кукли или на

някой от онези разрези на
сгради в старите енциклопедии, в които атмосферата
на всеки етаж е различна от
останалите”.
Сградата, в която се помещава Hotel du Petit Moulin,
е построена през ХVII в.,
фасадата е издържана в стил
бел епок от началото на ХХ
в. (запазени са дори витрините и фирмената табела
на старата хлебопекарна на
партера). Стаите са издържани в еклектичен миш-маш,
който някъде напомня за модернизъм и минимализъм,

другаде - за театрален декор.
Някъде има попарт, другаде
симпатичен кич, на трето
място - дизайн, характерен
за 60-те години на миналия
век. Всъщност всички стаи
са различни, но тъкмо това
е била идеята на Лакроа,
който си представя хотела и
неговите стаи като алегория
на едно пътуване. Старинната фасада и еклектичният
интериор крият куп модерни удобства, с каквито всеки
хотел с претенции трябва да
разполага - плоскоекранни
телевизори, безжична връзка с интернет, електронен
сейф... но предлага и някои
по-рядко срещани възможности като масаж по стаите
например.
Не бива да пропускаме и
друго голямо предимство на
Hotel du Petit Moulin освен
оригиналния му интериор.
Това е неговото местоположение - на Рю дю Поату в
сърцето на Маре, на броени
метри от забележителности като музея на Пикасо,
музея Карнавале и центъра
Помпиду.

▶▶Чрез Palazzo Versace Донатела Версаче е издигнала своеобразен храм на покойния
си брат Джани

Като видите този хотел,
или ще се влюбите от пръв
поглед в него, или ще го
намразите от дъното на душата си. Средно положение
няма. Цялото обзавеждане носи марката Versace
и всичко е пренесено до
Австралия чак от другия
край на света, т.е. от Италия
- като започнем от масивния старинен полилей в
лобито на хотела и стигнем до речните камъни, с
които са застлани алеите.
От Италия са и огромните
мраморни колони, поддържащи сводове, покрити със
стенописи с много, много
злато по тях. Накъдето и да
се обърнете, ще видите стилизираната глава на горгона

Медуза от логото на Versace
- дори върху сапунчетата
и шампоанчетата в банята, които са от колекцията
Versace Dreamer. Това, което модната империя Versace
не произвежда, е било поръчано на други фирми, но
задължително носи логото
на Versace.
Стаите са изключително
просторни (най-малките са
от порядъка на 40 кв.м)
и луксозно обзаведени в
модерна интерпретация
на класическия интериор,
като в цветовата палитра
доминират червено, синьо,
оранжево и, разбира се,
златно. Рогът на изобилието и крещящият лукс, излял
се върху Palazzo Versace,

създават обаче проблеми.
Популярното американско
списание Forbes ги формулира така: Palazzo Versace
не може да открие своята
идентичност. Дали е дискретен рай за свръхбогатите
или кичозна атракция, пред
която спират туристически
автобуси?
Реално погледнато обаче,
нощувката в хотела не е
баснословно скъпа. Найевтините стаи започват от
около 300 австралийски
долара на вечер - около 185
EUR. Съвсем скоро феновете на марката ще могат
да посетят Palazzo Versace
и в Дубай, но плановете на
компанията май отлежават
заради финансовата криза.
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на висшата мода
република

Hotel Lungarno, Флоренция

Фамилията Ферагамо гледа
да не изостава от останалите
прочути италиански дизайнери като Донатела Версаче,
Розита Мисони, Джорджо
Армани и прочие, впуснали
се в хотелиерския бизнес. А
може би истинската причина се крие в странните, но
стриктно спазвани правила, завещани от Салваторе
Ферагамо, основателя на
модната империя. Според
едно от тях в компанията не
могат да работят едновременно повече от 3 (трима!)
представители на фамилията. Което от своя страна поражда жестока конкуренция
сред семейство Ферагамо,
защото към днешна дата
Салваторе, наричан обущаря на звездите, има над 60
наследници - деца, снахи,
зетьове, внуци...

▶▶Hotel Lungarno във Флоренция е собственост на фамилията Ферагамо

Начело на компанията
Lungarno Hotels стои Лео
нардо Ферагамо, един от
синовете на Салваторе. В
портфолиото й влизат 5 хотела във Флоренция и Рим,
но ще ви представим само
един от тях - Lungarno в
Града на ренесанса.

Както предполага името му, той е разположен
на крайбрежната улица, в
чието подножие текат спокойно водите на река Арно.
Хотелът създава невероятно
усещане за простор и светлина - огромни прозорци,
нежни пастелни тонове,

дискретно осветление. Обзавеждането е съчетание
от класицизъм и модерна
елегантност, някои стаи и
апартаменти омайват с великолепни камини, огромни
легла с балдахин или голи
каменни и тухлени стени,
но скритият коз на хотела е
безценната му колекция от
около 450 картини, рисунки
и литографии на прочути
художници от ХХ в. (включително Пикасо и Кокто),
окачени по стените.
Освен 57 стаи и 12 апартамента Lungarno предлага
и един от най-изисканите
ресторанти във Флоренция
- Borgo San Jacopo, който
гарантира не само една от
най-живописните гледки в
града, но и най-доброто от
традиционната тосканска
кухня.

Round Hill, Ямайка
Resort&Club

хотели от 50-те години на
миналия век. Класическият
шик е допълнен от традиционни доминикански
акценти. Използваните
материали са изцяло естествени - от коралиновите
плочи на пода до ленените
завивки върху леглата, дело
на легендарната италиан-

ска компания Frette, която
някога е обзавела каютите
в първата класа на „Титаник” и купетата на Ориент
експрес, а днес се грижи за
хотели като Ritz и George
V в Париж, Savoy в Лондон, The Plaza в Ню Йорк,
Peninsula в Хонконг, Raffles
в Сингапур и пр.

Schlosshotel im
Grunewald, Берлин
Това е малък луксозен хотел, разположен в Грюневалд, един от най-тузарските квартали в германската
столица - намира се едва
на 3 мин от оживения централен булевард Курфюрстендам, но е заобиколен от
просторни градини и скъпи
вили, които създават усещането за аристократичен
курорт в провинцията.
Хотелът е построен в началото на ХХ в. като резиденция на д-р Валтер фон
Панвиц, приятел и съветник
на император Вилхелм II.
Стилът на епохата е запазен
и днес и дори подчертан
от промените в интериора,

извършени лично от Карл
Лагерфелд, дизайнера на
Chanel и Fendi, който има
и собствен лейбъл - Karl
Lagerfeld.
От килимите до гоблените, от копринените тапети
до позлатените гипсови
орнаменти, от дървените
ламперии до мрамора и
стъклото, всеки материал и
всеки детайл на Schlosshotel
im Grunewald образуват, подобно на парченца от пъзел,
едно цяло, което се отличава с класическа красота,
неподвластна на времето.
Голяма част от мебелите са
оригинали на възраст над
един век.

▶▶Хотел Schlosshotel im Grunewald има само 53 стаи и
умишлено не иска да ги увеличава

Когато някой дизайнер е
съсобственик на хотел, естествено, че подмяната на
интериора му ще бъде поверена на него. В повечето
случаи това би довело до
завистливи подмятания от
страна на колеги и конкуренти, но когато става
въпрос за доайена на американската мода Ралф Лорън, едва ли някой може да
се съмнява, че задачата ще
бъде изпипана до съвършенство.
Въпросният хотел е Round
Hill в Ямайка, където Ралф
Лорън прекарва ваканциите си повече от двадесет
години и дори притежава
миноритарен дял от курорта. Съвсем в реда на нещата
той се зае с направеното
неотдавна реновиране на
стаите на стойност 6 млн.
USD.
Първо, няколко думи
за Round Hill. Това е кла-

сически курорт от онези,
които десетилетия наред
привличат богатите и известните. Някога тук са
идвали Джон и Жаклин Кенеди, британският писател
Ян Флеминг е съчинявал
шпионски истории с участието на Агент 007, Коул
Портър е пял неприлични
песни в бара. Царете на
бродуейския мюзикъл от
онази епоха - Роджърс и
Хамърстейн (34 награди
„Тони”, 15 „Оскара”, един
„Пулицър” и 2 „Грами”),
са написали The Sound of
Music в една от вилите на
Round Hill. По-късно сред
гостите се открояват Грейс
Кели, Пол Нюман и Кени
Роджърс, а в последните
години курортът е предпочитан от Пол Макартни,
Кристина Агилера и други
знаменитости.
При такава клиентела
съвсем разбираемо е, че

▶▶Round Hill в Ямайка, където Ралф Лорън прекарва ваканциите си вече повече от двадесет години

Ралф Лорън е заложил на
ненатрапчивата класическа
елегантност. Един поглед
към интериора е достатъчен, за да извика образа на
луксозна вила край тропически плаж или на плантация в Карибите - големи
прозорци с дървени капаци, бели каменни плочи
на пода, легла от махагон
и бамбук с балдахин, бели

стени и тавани, ярки цветни
акценти в различни нюанси на аленото, розовото и
синьото...
Любопитното е, че не
само хотелът е обзаведен
по проект на Ралф Лорън,
но дори собствениците на
27-те частни вили на територията на курорта са съобразили интериора им със
стандартите на дизайнера.

Byblos Art Hotel Villa Amistа, Верона
Разположен в Корубио, в
сърцето на живописната
област Валполичела и само
на 7 км от центъра на Верона, Byblos Art Hotel Villa
Amista предлага уникално
изживяване в класическа
венецианска вила. На първо
място, самата сграда заслужава внимание, тъй като
е построена през ХV в. от
един от най-прочутите италиански архитекти на епохата - Микеле Санмикели. Зад
бароковата фасада се крие
изключително съвременен
интериор, дело на дизайнерите от прочутата италианска модна къща Byblos. (От
нея е тръгнала кариерата
на множество светила във
висшата мода, включително
и на Джани Версаче, който
е неин главен дизайнер в
периода 1975-1976 г.)

В сянката на огромните венециански полилеи,
под сводовете, изписани с
ренесансови фрески грее
феерия от модерни мебели
в ярки цветове, които са
„превзели” дори масички,
огледала и столове с пищна
старинна дърворезба и орнаменти. Уникално съчетание от класическо изкуство
и съвременен интериорен
дизайн откриваме и във
фитнес центъра на хотела,
и в ресторанта. Усилията
на реставраторите и дизайнерите не са подминали и
двете кули, параклиса и старата ферма, разположени
на територията на имението. Картината се допълва
от възхитителна градина с
алеи, украсени със статуи и
фонтани, в която е разположен и плувен басейн.

▶▶Byblos Art Hotel Villa Amista предлага уникално изживяване в класическа венецианска вила
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Книга
Пазителите на
завета от
Том Егеланд
„Пазителите на завета” е
новата книга на Том Егеланд, авторът, по чиито
стъпки върви Дан Браун.
През 2001 г., тоест две години, преди да бъде публикуван „Шифърът на Леонар-

Проект
ОББ стартира
благотворителна
инициатива

до”, излиза романът на Том
Егеланд „Краят на кръга”, в
който има смайващи сходства с бестселъра на Дан
Браун. В „Пазителите на
завета” Том Егеланд разплита нови исторически и религиозни загадки, свързани
този път със Стария завет и
личността на Мойсей. Дали
това няма да е сюжет и на
следващия роман, който
Дан Браун ще напише?

Обединена българска банка
започна благотворителна
продажба на календара си
за 2010 г. „Траките: Блясъкът на Вечността”. Календарът съдържа фотографии
на жертвени дарове от Дъл-

гата могила край новозагорското село Караново. Там
през 1976 г. е открита колесница с уникална метална
апликация. През 2009 г.
ОББ стартира проект „Златната колесница на траките”,
чиято цел е да създаде възстановка на античната кола.
Научен ръководител на проекта е археологът Веселин
Игнатов. Средствата от продажбите постъпват по смет-

ка на сдружение Обединени за милосърдие, което се
грижи за 20 деца със здравословни проблеми от цяла
България. Освен този календар на www.svetini-bg.net
ОББ продава благотворително и албума си „Български столици, твърдини и
светини” с възстановки на
архитектурни и исторически обекти от българското
средновековие.

Няма ледена епоха за
милиардите на Холивуд
Очаква се силна
генски запой", която се оказа sex
година и за родните ни петият най-гледан и най- a n d
печеливш филм в САЩ. В the city,
филми
Американското кино може
да се похвали с най- добрата
година в историята си. За
пръв път през 2009 г. приходите от филмите, излъчвани
по кината в САЩ, надхвърлят 10 млрд. USD. Ако трябва да направим сравнение,
през 2008 г. постъпленията в
американския боксофис бяха
по-скромни - едва 8.78 млрд.
USD. Най-доброто постижение на Холивуд до момента
бе през 2007 г., когато той
заработи 9.66 млрд. USD.
Рекордът за 2009 г. стана възможен благодарение на найкасовия филм, правен досега
- „Аватар”. За него се изписа
и изговори много, но е факт,
че до края на годината той
спечели над 200 млн. USD.
Най-касовите филми за 2009
г. в САЩ са "Трансформърс
2", спечелил 402 млн. USD,
"Хари Потър и нечистокръвният принц" с 302 млн. и
анимационният "В небето"
с 293 млн. USD. На четвърто
място се нарежда втората
част от поредицата "Здрач".
Филмът, създаден по романа
на Стефани Майерс, спечели
74 млн. USD в деня на излизането си, а за цялата изминала година донесе приходи
от 280 млн. USD. Изненадата тази година дойде от комедията "Последният
ер-

класацията намират място
още филмите „Стар трек”
(257.7 млн. USD), „Аватар”
(212 млн. USD), „Чудовища
срещу извънземни” (198.3
млн. USD), „Ледена епоха 3”
(196.5 млн. USD) и „Сляпата
страна” (184.3 млн. USD).
Предстоящо

И през настоящата година
няма да липсват интересни
заглавия. Още през януари
киноманите ще се радват на
обещаващи премиери. Тогава е световната премиера
на The Book of Eli с Дензъл
Уошингтън и Гари Олдман,
на Up in the air с Джордж
Клуни и Edge of darkness с
Мел Гибсън. През февруари
ще видим четвъртия съвместен проект между режисьора
Мартин Скорсезе и Леонардо ди Каприо, а именно филма Shutter island. По същото време ще се появят и A
single man с Колин Фърт
и трилърът The wolfman с
Бенисио Дел Торо. Едни от
най-очакваните филми
през следващата година са Alice in
Wonderland

с
Джони Деп,
Iron man 2 с
Мики Рурк, Скарлет Йохансон и Робърт
Дауни Джуниър и втората част на
T h e

която ще е по
кината през май.
В България

Изминалата година беше
добра и стабилизира българското кино, коментира
за в. Пари доц. Биляна Томова, член на финансовата
комисия към Националния
филмов център. Причините
за това тя отдава на няколко
факта - вече втора година се
отделят средства за подпомагане развитието на идеи
за сценарии, макар и символични като размер. Надежди
за навлизането на нови режисьорски имена през тази
и следващата година дават и
средствата, отделени за пълнометражни дебюти, нарастват и копродукциите - найсигурният начин да бъдем
показани на европейските пазари. И не
на последно
място
ви-

дяхме
качествени български
игрални филми, със
сериозно присъствие на
световните фестивали. Такива бяха изненадващият „Източни пиеси”, „Дзифт” и найнаграждаваната българска
копродукция „Светът е голям
и спасение дебне отвсякъде”.
Събитие за родното кино бе,
че филмите ни се задържат
на екран изненадващо дълго
и достигат не лош касов приход, но тъжното е, че от тези
на големия екран
с амо

1.5%
са българско производство. Проблеми пред българското кино има, коментира доц. Томова. Най-важното предизвикателство, с
което трябва да се справим,
е социализацията. Абсурдно
е да се изливат милиони
за производството, а
да оставаме безхаберни за
достъпа
и

гл е даемостта
на филмите ни.
В творчески аспект
настоящата година ще е
още по-силна от 2009, защото сега ще берем плодовете
на това, което е засято през
последните две-три години,
коментира тя. Не бива да
забравяме, че за реализацията на един игрален филм
от идеята до екрана са необходими най-малко 2 години
и 1-2 млн. лв. - основно
бюджетни средства, коментира доц. Томова. През тази
година на екран ще се появят
над 10 филма. Голямата част
от тях са на млади таланти Драгомир Шолев, Магдалена
Ралчева, Цветодар Марков,
Виктор Чучков, което е изключително обнадеждаващ
показател. Сред филмите, които се очакват най-вероятно
през първата поло-

вина на
годината,
с а „Мисия
Лондон” на Димитър Митовски, „Стъклена река” на Станимир
Трифонов, „Къща без прозорци” на Ивайло Христов,
„Похищението” на Пламен
Масларов и др.
Пари за кино

През 2009 г. предвидената
сума за филмопроизводство
бе 16 млн. лв., но след извършени бюджетни съкращения
тя е намалена до около 12
млн. лв., коментира за в. Пари Диана Андреева, директор на Обсерваторията по
икономика на културата. За
периода 2005-2010 г. формулата за определяне на субсидия за филмопроизводството
не е спазвана от Министерството на културата и по този
начин филмовото изкуство е
било ощетено с около 19
млн. лв., казва Андреева. За
Националния филмов център, който е второстепенен
разпоредител с бюджетни
средства, през 2010 г. са
предвидени едва 8.1 млн.
лв. и обещани пред гилдията

още 2
млн. лв.,
без да са включени в бюджета, допълва Андреева. Тенденцията за периода 2010-2012
г. е субсидията за кино да
намалява и това е заложено
в тригодишната бюджетна
прогноза, казва Андреева.
Експертите на Обсерваторията по икономика на културата смятат, че решението,
което ще спре ежегодната
финансова несигурност в
тази сфера, е Изпълнителна
агенция Национален филмов
център да стане първостепенен разпоредител с бюджетни средства. Така бюджетът
за филмово производство ще
бъде защитен от орязване и
неизпълнение на Закона за
филмовата индустрия. Тази
година, както и през последните десет отново важна цел
пред киногилдията е да бъде създаден фонд Българско
кино, който да се финансира
на пазарен принцип - средствата в него да идват от
отчисления от телевизионна
реклама, разпространение на
филми в киносалони, на dvd
и др. Допълнителна устойчивост биха дали данъчните
облекчения или т. нар. tax
shelters за чуждите филмови
компании, които снимат в
България, коментира Диана
Андреева.
Боряна Николаева
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Добрата марка гарантира
успех в трудни времена
Старозагорската фирма Ревю е призната за най-добрия
производител на дамски връхни облекла в България

Най-важната оценка за нашата работа е оценката на
клиентите, казват собствениците на старозагорската
модна къща Ревю, която
през своето 12-годишно съществуване успя да наложи
на пазара българска марка,
гарантираща удобство, качество и комфорт в облеклото на съвременната делова жена. Ревю е призната за
най-добрия производител
на дамски връхни облекла
в България. От произведени
15 000 палта от кашмир в
страната 8000 са с марката
Ревю. Общественото признание идва и от наградите,
спечелени в последните
години на националното
търговско изложение Произведено в България. На
изложението през ноември
2009 г. Ревю взе Златен
лъв и получи признанието
за изключително качество
и професионализъм при
изработването на палтата от
зимната си колекция. Може
да се оцелее и по време на
криза в шивашкия бранш,
стига човек да има ясна визия за своето развитие и да
не жали труда си, уверени
са собствениците на модната къща Светлана и Ради
Радеви. Днес фирмата има
магазини в София, Пловдив, Стара Загора, Петрич
и Сандански и зарежда с
модерни дамски облекла 70
фирми от страната.
История

Преди да започнем бизнес
в шивашкото производство,
и аз, и жена ми се занимавахме с театър, разказва
Ради Радев. Постепенно
се уверихме, че е трудно
в България да се работи
в сферата на изкуството.
Решихме да бъдем активни,
да проявим инициативност
и да започнем свой бизнес,
разказва предприемачът. В
началото направихме няколко магазина за платове и
конфекция в Стара Загора.
Бързо оценихме смисъла на
начинанието да започнеш
собствено производство и
решихме да шием сами платовете, които предлагаме в
магазините си. Стартирахме производството с 5 души, сега даваме хляб на 50.
В началото не бяхме добри
специалисти, но за щастие
можехме да разсъждаваме логично. Решихме, че е
лесно една фирма да се съз-

8
▶ хил. палта от кашмир
от произведените общо
15 000 в странат са с
марката Ревю

▶▶
Собствениците на модната къща Ревю Светлана и Ради Радеви следят качественото изпълнение на поръчките, за да отговорят на
изискванията на българските и чуждестранните партньори

даде и да съществува, но е
трудно тя да намери своята
визия, своята идентичност
и тъкмо тази идентичност
е гаранция за успеха й. Във
всеки бранш има много
фирми, но са малко тези,
които се помнят. Още в
началото си поставихме за
цел да създадем собствена
марка и тя да бъде уважавана и търсена на пазара,
казват собствениците.
Производство

Собствениците на модна
къща Ревю измислят своите
модели заедно с екип от
моделиери и конструктори.
В производствената база на
фирмата се шият едва 30%
от облеклата, които тя предлага на пазара. Останалите
се шият от други фирми,
сред които Модно облекло
- Стара Загора, ТПК Съединение - Сливен, Коси
- Стара Загора. Навремето
взехме правилното решение да пътуваме по-често
извън страната, да видим
какво правят във Франция,
Италия и да ползваме успешно техния опит, казват
Светлана и Ради Радеви.
Установяват контакт с ита-

лиански фирми и до днес
работят предимно с техни
платове. Решихме не да
крадем моделите на корифеите в модата от Италия
и Франция, а да се влияем
от тях, да се опитваме да
намираме добрите образ
ци, казва Радев. И днес
съпругата му не пропуска
дефилетата Прет-а-порте
в Париж, където има възможност да види най-новите тенденции в световната
мода. Производителите от
Ревю са в крак с актуалните
за сезона цветове и материи, дължини, тип ревери и
всичко останало. Какъвто и
модел да заимстваме от световните модни изложения,
винаги го адаптираме към
вкуса на българската жена,
който сме успели да уловим
през годините, казва Светлана Радева.
Есенно-зимната колекция
от палта на фирмата предлага 40 нови модела, които
се приемат много добре на
българския пазар. Българката определено харесва
по-класическите модели
връхни дрехи, които се носят повече време. Тя оценява високо екстравагантните

модели, но не смее да ги носи в ежедневието за разлика
от френските и руските
жени например, споделят
впечатленията си собствениците. Имаме желание
трайно да наложим нашата
марка на пазара. Ако след
4-5 години имаме повече
клиенти, които са фенове на Ревю, това ще бъде
безспорен успех. Фирмата
шие и на ишлеме за чуждестранни клиенти. Работата на ишлеме възпитава
персонала в дисциплина и
качествено изпълнение на
поръчките, защото изискванията на нашите чуждестранни партньори са
големи, споделят Радеви.
Кризата

Икономическият срив се
отрази най-силно на шивашкия и строителния
бранш в България, казва
Ради Радев. В Стара Загора
останаха да съществуват
едва 1/3 от шивашките фирми, допълва той. В момента
навлизат големи световни
марки на българския пазар,
влиза чужда конфекция с
отлично качество, както и
китайска конфекция с лошо

качество, но на ниски цени.
Трудно е да се устои на тази
конкуренция, още повече че
работим с вносни материали, казват собствениците.
Другият голям проблем по
време на кризата, който не
отминава и старозагорската
фирма, е междуфирмената
задлъжнялост.
Собствениците обаче вярват, че кризата има и положително влияние върху
производителите в бранша,
защото, от една страна, учи
на дисциплина, а от друга,
успява да отсее от пазара
шивашките производители,
които се занимават с този
бизнес между другото. По
време на кризата продажбите на модна къща Ревю са намалели с 30-40%.
Оборотът през 2009 г. е
спаднал с 15% в сравнение
с предходната година. Радеви обаче са твърдо убедени,
че за да оцелеят в трудните
месеци, трябва да разширят
пазарите си, да направят
така, че стоката им да стига
до повече клиенти. Затова
ако през миналата година
модна къща Ревю е работила с 50 клиенти, сега тя
работи със 70. На тоалетите

на Ревю се радват вече и дамите от Козлодуй, Свищов,
Ботевград и други по-малки
градове в страната.
Перспективи

Ние все още не сме инвестирашли достатъчно в
техника. Желанието ни е в
бъдеще да направим своя
шивашка фабрика. Основният проблем, за да се реализира идеята, не е липсата
на средства, а липсата на
сигурност в този бранш,
казват собствениците. За да
оцелеем, от една страна, ние
ще продължим да налагаме
нашата марка на пазара, а от
друга, ще стесним сегмента
от клиенти, за които продаваме. Това са определен кръг
от хора, които биха носили
нашите дрехи и които няма
да се задоволяват с масовата
конфекция. Искаме нашите
клиенти да продължават да
ни търсят и да ни откриват,
да ставаме все по-разпознаваеми за тях. Ако ни има
и след 5 години на пазара,
ще успеем да реализираме
всичките си планове и мечти, вярват Светлана и Ради
Радеви.
Сашка Панайотова
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Обезщетение
Данъкоплатец
защитава Лос
Анджелис в съда

Стил

С двете ми приятелки често си разменяме
дрехи и обувки. Наскоро бях с
такава рокля на една сватба

Жител на Лос Анджелис
настоява наследниците
на Майкъл Джексън да
изплатят 3.3 млн. USD на
града, за да покрият разходите около възпоменателната служба за Краля
на попа. Хосе Валейос

Рийз Уидърспун, актриса

е завел дело като кредитор, твърдейки, че има
право да търси парите на
града, понеже е данъкоплатец. Около церемонията в Стейпълс Сентър
на 7 юли Лос Анджелис
плати милиони долари за
извънреден труд на полицаите и за почистване на
града. Службата обаче е
вдигнала приходите на
хотелите и ресторантите
с 4 млн. USD.

Виртуалният милионер
Абстрактното мислене води нагоре шефа на Slide Макс Левчин
Виртуалният свят получи
силен тласък през 2009
г., след като потребителите на социалната мрежа
Facebook се втурнаха да
стават виртуални фермери,
мафиоти и ресторантьори,
като играят онлайн игри.
Изпълнителният директор на компанията за игри
за социални мрежи Slide
Макс Левчин казва пред
сп. Forbes, че именно участниците във виртуалния
свят, а не създателите са
основният му двигател.
Според родения в Украйна
34-годишен милионер един
ден Moody’s даже може да
определя рейтинг на виртуални облигации.
Търсене

Левчин започва да работи
по проблемите на виртуалната икономика като съосновател на PayPal преди
десет години. Причината
да не успеем да изградим
система за продажба на
виртуални стоки (т.нар.
микротранзакции) тогава
беше, че всички смятаха,
че премахването на таксите за превод е ключово за
създаването на виртуална
валута. Но сега е повече от
ясно, че тогава просто нямаше достатъчно търсене,
признава Левчин. Днес стотици милиони хора играят
в различни онлайн светове и искат да си създадат
положение, да напреднат
по-бързо или да постигнат
нещо в тези игри, които
вече са по-скоро като икономики. Микротранзакциите почти не съществуват,
като дребните плащания
се обединяват в пакет. Хората прехвърлят 5 USD от
реалния свят във виртуалния, защото дори и да
нямат намерение скоро да
похарчат 4.50 USD от тази
сума, обмяната си струва.
То е като когато пътуваш в

Помощ
Армията на
спасението
измамена с чек
Чек за 25 хил. USD, който
Армията на спасението в
Южна Каролина получила
като дарение преди Коледа, се оказа фалшив. Измамата може да принуди благотворителната организация да ограничи помощите

чужбина и обменяш валута, като по същество така
инвестираш в икономиката, в която отиваш.
Инвестиции

За инвестициите във виртуални светове от хора,
които не играят игрите, се
иска абстрактно мислене,
за което трябва да минат
още десет или двадесет
години. Да вземем например фючърсите на свинско
месо от корема. Аз не се
интересувам от свинско и
даже не знам как изглежда месото от корема, но
имам инвестиции в такива
фючърси, защото знам, че
това е добро вложение. В
момента не бих похарчил
пари за игра във Facebook,
ако не я играя. Но ако играта продължи години и ако
хората, които са инвестирали пари във виртуални
стоки, след време ги продадат десет пъти по-скъпо?

телите ще бъдат тези, които
ще създават стойност във
виртуалната икономика. В
тази посока са и нашите
планове, казва Левчин.
Въпросът е дали тези
виртуални светове са
трамплин за преминаване от реална икономика
към изцяло виртуална
икономика. Може би
греша, тъй като много
от игрите са просто игри, посочва Левчин. Но
след 25 години Moody’s
може да определя рейтинг
на издадени във виртуалните светове облигации. А
дали хората ще гледат на
тези неща като на реална
част от своя живот?
Всичко сочи натам.

след
25 години
Moody’s може да
определя рейтинг на издадени
във виртуалните
светове облигации

Двигател

В даден момент качеството
и разходите за управление на виртуални светове
стигат оптимално ниво и
единственият начин да
продължиш да ги развиваш е, като привлечеш
повече хора. Например
операторът на World
of Warcraft казва,
че нещо струва 100
USD, но след като
се присъединят още
хора, цената му става 200 USD. Всъщност обаче не се
създава стойност.
Ако обаче човек
седне и напише
нещо, тогава вече имаме реален
стойностен обмен и светът
става истинска
икономика. В
крайна сметка
именно потреби-

си за бедните през зимата,
тъй като похарчила част от
несъществуващата сума,
преди да открие измамата. Разследващите власти
посочиха, че повече от
десет подобни организации в района са получили
фалшиви чекове. Армията
на спасението събира 500
млн. USD около Коледа,
което е 40% от даренията,
които получава за цялата
година.

Бюджет
Шварценегер
дава рамо на
университетите
Губернаторът на Калифорния Арнолд Шварценегер смята да пренасочи
пари от затворите към
висшето образование.
Наскоро бившият актьор
предложи конституционни промени, които да

гарантират, че поне 10%
от бюджета на щата ще
отива за Калифорнийския
университет и Калифорнийския щатски университет, като в същото време ще се намали
финансирането на затворите. По данни на губернатора в момента университетите получават 7.5%
в сравнение с 13.4% през
1967 г., а затворите - 11%
от бюджета.

