Инвеститор ▶ 12-13
Трудна година
очаква щатският
долар

Тема на деня ▶ 4-5

Интервю ▶ 8-9

България е пионер
във ваучерното
обучение

Лошият бизнес
климат пречи да
живеем по-добре
Бизнесът губи прекалено
много време за преодоляване на административни прегради, смята Васил Велев

За една година американската валута е поевтиняла
с 9% спрямо еврото, а от
2000 г. досега с 40%

▶▶Росица Стелиянова, изп. дирек
тор на Агенцията по заетостта

Инвеститор ▶ 17
Златото достигна
нивото от
1150 USD/тр. у.
Цената на златото достигна своя едномесечен връх и
премина психологическата
граница от 1150 USD

News
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Вторник

USD/BGN: 1.34625

-1.76%

EUR/USD: 1.45280

+1.79%

Sofix: 437.99

+1.66%

BG40: 117.71

+1.23%

цена 1.50 лева

Борисов хареса
шокираща
идея за ДДС
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Шокиращ съвет получи Бойко Борисов от израелския премиер Бенямин Нетаняху. Да сваля на всеки 6 месеца
ДДС с по 0.5%, вместо да го намали с 3% през 2011 г. Борисов харесал идеята, която навремето проработила в
Израел именно по време на рецесия и точно когато Нетаняху е бил финансов министър. Рисковано е да пипаме
този данък, ако икономиката не тръгне нагоре, коментират икономисти и хора на бизнеса у нас ▶ 6
Коментар ▶ 2
Побългаряване
на чуждия
инвеститор
Какво им става на елитните чужди компании у
нас? Не спазват условия
по договори с държавата, не спазват решения на
държавни органи. Щяха
ли да се държат така в
собствените си държави?

Новини ▶ 7

Засилват натиска върху
Мапа Дженгиз за Люлин
Поискахме от турската
компания точен график на
всички строителни дейности до изграждането на
автомагистрала Люлин,
коментира зам.-министърът Ивайло Московски

Свят ▶ 10

Жан-Клод Трише отново
бие тревога за банките
Централните трезори разхлабват контрола твърде
рано. Пазарите преоткриват апетита към риск,
алармира президентът на
Европейската централна
банка Жан-Клод Трише

Консултант ▶ 22
Промени в
корпоративното
облагане
Данъчните облекчения
за големи инвестиции
в преработвателната
индустрия, селското стопанство, високите технологии и инфраструктурата отпадат от тази
година
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Печеливш
Силвио Берлускони

Губещ
Харука Нишимацу

И�а��анс��я� м�н�с��р��ре�се�а�е� С����о Бер�ус�он�,
�о��о �ре� �е�ем�р� �ос�ра�а �р� на�а�ен�е, �ече е �р��
���ч�� с �ечен�е�о с� � се �р��а на рабо�а. П�р�а�а му
�а�ача �е е �а �роуч� �рое��а �а реформа � с��ебна�а с�с�
�ема на с�рана�а, с�об�а�а а�ен��я ЕФЕ. Бер�ус�он� бе
на�а�на� на �� �е�ем�р� о� �с�х�чно бо�н�я Мас�мо Тар�а�
��я с ма�е� на м��анс�а�а �а�е�ра�а.

За��са�а�а я�онс�а а��о�ом�ан�я Japan Airlines с ��а�ен
�����н��е�ен ��ре��ор � �ре���ен� Хару�а Н���ма�у ��а�
н�ра �а с��ра�� ��.� х��. �у��, ��� о�о�о ��% о� рабо�на�
�а с� р��а, �а��о � �а о��а�е �ре��о�ен�я�а �а ф�нансо�а
�омо� о� амер��анс���е Delta � American Airlines. Ком�а�
н�я�а �е �о�а�е � �ая��ен�е �а �а���а о� �ре���ор� �о ��
януар�, �а �а ус�ор� �ро�еса с� на �рес�ру��ур�ране.

Комен�ар

▶ Има �� не�о � Б���а�
р�я, �ое�о �а е на�ра�
�ено с�е� �н�ма�е�ен
ана��� � о�ен�а? По�обн�
са �о�ече�о ��е� на
ф�нансо��я м�н�с��р,
�о��о � �е�ан�е�о с�
�а �омо�не на�рая �е �а�
�р�е ��р�а�а�а. Добре,
че е Бор�со� �а му ��р��
�����е, �наче �о� �нае
�а��о �е�е �а се с�уч�.
Мар�н Н��о�о�

▶ И�ея�а е �обра. Дано
�а се реа����ра �а��о
�ряб�а, �а�о�о е��нен
на��ор о�нача�а � �о�
с�аб��ен �а�ар. Се�а е
ма��о �а�о ра��ра�ен
��ор � �се�� с� �ра��
�а��о�о с� �о�с�а. А
�с�ч�� ���яхме �а��о
се с�уч�а, �о�а�о няма
�он�ро�, �а�о � САЩ.
Д�м���р Пе�ро�

������ 

И търговски
вериги ще
продават винетки
Разпространителят ще получи с 40 млн. лв. по-ниска
комисиона, каза Божидар
Йотов, шеф на АПИ

����������
��������� ��
����� �� �����
����� �������

�������  

Инвестицията в
медицина е екстремен
бизнес

АДСИЦ ще отчетат по-голямо повишение на акциите си в сравнение с фондовете за земеделска земя

▶  !"#$%&%' собственик
на МБАЛ Ескулап - Пазарджик

����������  
������ �����
����������� ��
�������� � �����
Бъдещият положителен финансов резултат на Девин
ще бъде използван за погасяване задълженията му
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Ако аутобанът не бъде
завършен в срок, започват
да текат неустойки, каза
заместник-министърът на
транспорта Ивайло Московски

�������*+
������� �� �����
�� �� ������
���� 2010 �.

Бизнесът се нуждае от атрактивни търговски площи, каза Петър Дудоленски, изпълнителен директор на RESB

������+
��� ���� ��
����� 69% ��
����������

Идеята на финансовия министър Симеон Дянков за обединението на банковия
и небанковия финансов надзор в БНБ не се приема от банкери, застрахователи,
пенсионноосигурителни дружества, инвестиционни посредници, БНБ и КФН,
показва проучване на в. Пари. Те смятат, че единният финансов надзор не може да
стане просто с една реформа, а с години работа  (

Оздравителният план на
фалиралото дружество
беше внесен в Софийски
градси съд и чака одобре-
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Да не с�бор�м
���а, �а �а
����нем �о��ба.
Ин�е�р�ран
ф�нансо� на��ор не се
���ра��а �рос�о с е�на
реформа, а с �о��н�
рабо�а

�

Доме�н��е. б�
�р���а� �ре�
се��ем�р�,
с�ру�а �� EUR �а
�о��на. Д�р�а�а�а �е
��рс� ре��с�ра�ор� �а
�оме�н��е, ��ан�ра �а
�емоно�о����ра �а�ара.

�

Побългаряването на
чуждия инвеститор
▶ Чу����е ф�рм� чес�о не �омня� обе�ан�я�а с� � не се с�обра�я�а� с ре�ен�я�а на ��р�а�н��е ор�ан�

Пра���е�с��о�
�о �ече оча��а
р�с� на ��оно�
м��а�а �а ���� �.

Какво им става на елитните
чужди компании у нас. Не
спазват условия по договори с
държавата, не обръщат внимание
на решенията на държавни органи,
държат се доста безцеремонно
с потребителите. Щяха ли да се
държат така в собствените си държави? Не, защото там контролът на
държавата е наистина сериозен, а и
гражданското общество осъществява активен натиск. Затова там
компаниите не смеят да показват
такова поведение. Тук обаче може.
Средата била такава.
Поредният пример за
прихващане на най-лошите
типично български навици е Мапа
Дженгиз. Голяма компания, която
обаче си позволява да работи крайно незадоволително по строежа на
магистрала Люлин. Предвидени
са неустойки, ако строителството
не завърши в срок. Управителят на
строителната фирма обаче уверява,
че строежът ще приключи навреме. Социалното министерство и
синдикатите пък са ядосани на
фирмата, че системно нарушава
трудовото законодателство. За тези
системни нарушения обаче фирмата досега не е глобявана, нямало
такава възможност в договора.

Наивно
вярвахме,
че чуждите инвеститори ще внесат
по-етично, посветло поведение
в страната и към
служителите си,
и към клиентите
си, и към държавата ни
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Моля, що за договор без съответната клауза е това?! Можело да има
санкции от Брюксел. Като не можем ние, надяваме се поне Европа
да вижда.

Га�я К�ар�,

Нюз редактор
Димит ър Д ЖЕНЕВ � �������
Отговорен редактор
Евгени ГАВРИЛОВ� �������
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М�рос�а� ИВАНОВ � �������
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ЧЕЗ е една от компаниите,
които “не слушат”, игнорират
решенията на държавния регулатор
за месечното отчитане. Въртяха,
сукаха, обжалваха, но накрая склониха да върнат месечното отчитане. След като не успяха да наложат
отчитането на тримесечие, решиха
пък да вдигнат таксата за възстановяване на подаването на електричество. Много социално отговорно,
няма що. Чехите се държат като
типичен държавен монополист. Не
ни стигат нашите, че толкова години им търпяхме безумията, та сега
се налага да търпим и чуждите.
Интересно дали Софийска вода,
като са с английски мажоритарен собственик, биха допуснали
от чешмите на Острова да тече
мръснокафява вода в продължение на два-три дни с прекъсване
на снабдяването въобще и да не
компенсират хората след подобаващо извинение. Не ни се вярва, като
знаем как подобни случаи приключват в Обединеното кралство.
А у нас минават с административ-

БИЗНЕС
М��а КИСЬОВА � �������
МОЯТ БИЗНЕС
С�е��ана ЖЕЛЕВА � �������
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Крас�м�ра ЯНЕВА � �������
УИКЕНД
Боряна НИКОЛАЕВА� �������
ФОТОРЕДАКТОР
Мар�на АНГЕЛОВА � �������
ДОКУМЕНТАЦИЯ � �������
РЕКЛАМА � �������, �������,
фа�с �������

СНИМКА БОБИ ТОШЕВ

ното обяснение “правим планови ремонти”. Подобно нещо се
случваше и с австрийската Щрабаг,
японската Мицуи и коя ли още не.
По действията вече трудно можеш
да отличиш чуждите от лошите
български компании. Май наивно
вярвахме, че чуждите инвеститори
ще внесат по-етично, по-светло
поведение в страната и към служителите си, и към клиентите си,
и към държавата ни. Затова бяхме
доста толерантни към чуждестранните инвеститори. Защо обаче те се
побългаряват? Защото се адаптират
към нас, използват това, че съпротивата на държавата и на населението е слаба. Англичаните имат едно
правило за поведение в чужбина: В
Рим се дръж като римляните.
Българинът не е от хората,
които ще тръгнат да съдят фирми заради злоупотреба с правата
му на потребител. Няма и да протестира пред централата на фирмата
за огромни и непрозрачни сметки.
Ние лесно се примиряваме, гледаме да не рипаме срещу ръжена. Въпрос на народопсихология. Затова
и гражданското общество у нас се
изчерпва с куп регистрирани фондации с гръмки имена за свобода и
граждански права. И дотук.
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Основният проблем през 2010
г. ще бъде безработицата. ако
бързо не дойдат европейските фондове, ситуацията ще стане по-зле

▶▶процента е ръстът на просрочените кредити за периода юли - декември 2009 г., показва проучване на EasyCredit.
Ръстът е тройно по-малък спрямо първото полугодие

Мартин Димитров, лидер на СДС

Коментар

Политическите борби за
боклука пробиха и в Европа
Атаките на БСП срещу
ГЕРБ бяха пренесени
на европейска сцена. Евродепутатката
Илиана Йотова питала
ЕК защо е завела дело
срещу България заради
софийския боклук, след
като от общината са
обяснили какви мерки
са взели. Дали червената
дама се е интересувала
по същество или просто
е искала да налее още
масло в огъня? По-вероятно е второто. Тя не се е
задоволила с получения
отговор, че наистина
е заведено дело срещу
страната ни, ами, го и
припомня в съобщение
до медиите.
Защо обаче се стигна
до дело срещу страната
ни? Първо, години наред
бившият вече кмет Стефан Софиянски и различни общински съвети
са пропуснали възмож-

Красимира Янева
kyaneva@pari.bg

Вместо да
си вадим
старите кирливи ризи пред
Европа, по-добре
е да си помагаме

ностите да задействат
работата по изграждане
на завод за преработка
на битови отпадъци. После Бойко Борисов беше
самотният воин и месеци наред се опитваше да

накара общинския съвет
да се размърда. Той
обаче беше заварен от
времето на Софиянски,
а различните политически групи лобираха за
различни технологии на
преработка на боклука и
се присмиваха на кметските усилия.
Факт е, че някои
решения трябваше да
бъдат взети от съвета, а
не еднолично от кмета
- без тях Борисов беше
с вързани ръце. Освен
това правителството на
Сергей Станишев пречеше на инициативите на
общината.
Същото правителство,
в което коалиционен
партньор беше партията
на Йотова - БСП. И не
само това. Екоминистерството, ръководено
от Джевдет Чакъров,
измисляше какви ли не

Въпрос на в. Пари към министър Симеон Дянков

Съгласен ли сте да
намалите постепенно
ДДС, или ще
подкрепите идеята за
2% по-нисък ДДС след 2
години

Справедливостта е жертва
Работниците в съдебната
власт получиха допълнително по една, две или
дори повече заплати. Тези
двадесет и няколко милиона лева може и да изглеждат много, но на фона
на обявеното безпаричие
не са и малко.
Участниците в тази игра
направиха в нея много поголеми, финансово неизмерими залози. И ги загубиха.
Сред падналите жертви
най-напред е справедливостта. Най-напред, защото
и с криза, и без криза точно
съдебната власт едва ли
заслужава да бъде допълнително премирана. При това
заради услугите си.

Освен ценни
пари бонусите за съдебната
система жертваха
и справедливостта и законността в
България
Deutsche Welle

Въпреки благоприятната
според някои от законова
гледна точка развръзка, беше жертвана и законността. Най-напред дни наред
министърът на финансите
се движеше по и оттатък
ръба на конституцията и
закона, за да спре бонусите. След това пък два дни

трикове, за да представи
нещата така, че хората
да си мислят, че в общината дремят.
Сега и червеният общински съветник Петър
Курумбашев щял да пита новия екоминистър за
проблема с отпадъците
на София. Сякаш Нона
Караджова е виновна
за нещо. Тя заедно с
поредния столичен кмет
просто наследи един
проблем, продължавал
от години.
Вместо да си вадим
старите кирливи ризи
пред Европа, не че тя не
ги е виждала, де, е подобре да си помагаме.
Защото в крайна сметка
всички ние ще плащаме
наказателните глоби от
десетки хиляди евро
на ден, ако се стигне
до налагането на тази
санкция.

953
▶ млн. EUR ще приберат германската OHB
System и френската
Arianespace, които спечелиха поръчки, свързани с реализацията на
европейския проект за
сателитна позиционираща система Galileo.

Бонуси

всички мислиха как да
заобиколят закона, за да ги
върнат.
Според министъра на
правосъдието - бивш и
вероятно бъдещ съдия
- станалото „гарантира
финансовата независимост на съдебната власт”.
Твърде съмнителна е
обаче независимостта,
оценена на една заплата и
получена като резултат от
задкулисни договорки. Не
може освен това да бъде
истински независима институция, която да залага
последните си остатъци
от доверие, а с това и
моралните основания за
съществуването си.

Закъснение

▶▶
Снегът се стопи отдавна, но градският транспорт
снимка Марина Ангелова
в София остава нередовен

pari.bg реплики
Re: Събранието на
ГЕРБ като пленум на
БКП
▶▶Напротив, не е имало
толкова делови пленум,
чуха се много смислени
неща както от българска страна, така и от
гостите.

Соня Вайс

Re: Събранието на
ГЕРБ като пленум на
БКП
▶▶Г-н Борисов, кога ще
има справедливост? Аз
съм дясноориентиран,
но искам резултат.

Георги Христофоров

Re: Затварят предприятия за храни, не
отговарят на еврокритерии
▶▶Ценовият млекоизкупвателен диктат на
мандрите май свършва!
Сега се очаква и наредба
за правото на млекопроизводителите да

продават продукцията
си направо от фермите
си. Ето така нещата
ще си дойдат на самото си място.
Инж. Ганчо Делев

Re: .бг тръгва през
септември, струва
10 EUR за година

▶▶Дано наистина българският домейн на кирлица
да бъде .бг, а не нещо
друго. Това си е нашата
идентичност онлайн
от години насам, няма
логика сега да я променяме. А и не звучи сериозно,
че името прилича на
други домейни в интернет, камо ли на този на
Тринидат и Тобаго. Все
пак той е на латиница,
а българският домейн
е на кирилица. Съмнява
ме някой, който да има
интерес към Тринидад
и Тобаго, да използва
кирилица.
Стоян Спасов

За пример

Ирландският премиер подаде
оставка, за да изчисти името си

1

Ирландският
премиерминистър Питър
Робинсън подаде
оставката си, след като
съпругата му се забърка
в секс скандал.

2
3

Премиершата
въртяла любов с
19-годишен сънародник.

Вчера стана ясно, че
заради разразилия
се медиен скандал
около тази любовна
афера Робинсън се е отказал от поста си въпреки
подкрепата на останала-

та част на кабинета.

4

Питър Робинсън
e помолен от
съпартийците си
да остане лидер на
Демократическата партия в страната, а жена
му, която също бе неин
член, продължава с лечението си в психиатрична
клиника след преживения
шок.

5

Изводът: На Запад
подават оставка,
дори и при чуждо
прегрешение. В
България това е невъзможно.

▶▶

Питър Робинсън

pari.bg В�орн�� �� януар� ����
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България - пионерът във
5000 работещи българи
вече одобрени да повишат
квалификацията си
Още в първите дни на управлението си министърът на труда и социалната
политика Тотю Младенов
обяви, че голяма част от
мерките на предходните
правителства за увеличаване на заетостта са били
нискоефективни. Всяка
година от бюджета биваха
заделяни около 100 млн.
лв. за обучения на безработни и за стимулиране на
бизнеса да ги наема, но с
това качеството на пазара
на труда не се е повишило значително. Показател
за това е ниският коефициент на заетост у нас в
сравнение с повечето европейски страни, въпреки
че преди кризата нивото
ни на безработица бе едно
от най-ниските в Европейския съюз.
Принципи

Дали заради тази осъзната
истина или пристиснато
от липсата на средства в
условията на криза, от тази
година правителството на
ГЕРБ коренно променя модела на държавна намеса
на пазара на труда. Първо,
финансирането на обученията и квалификацията на
безработни и заети лица ще
идва основно от европейската програма Развитие
на човешките ресурси, като
само 65 млн. лв. ще бъдат
осигурени за тази цел от
републиканския бюджет.
До 2013 г. трябва да бъдат усвоени 312 млн. лв.
от европейския социален
фонд за подобряването на
квалификацията на над 100
хил. българи.
Второ, въвежда се принципът Парите следват обучавания - всеки българин
независимо дали работи,
или е базработен, ако иска

Цена
Професионалното
обучение може да
стигне 1800 лв.
▶ Ном�на�на�а
с�о�нос� на �аучера е �
�а��с�мос� о� ���а на
обучен�е�о.
▶ За �р��об��ане
на �рофес�она�на
��а��ф��а��я
��р�а с�е�ен с
�ро������е�нос�, не
�о�ма��а о� ��� учебн�
часа, с�о�нос��а
на �аучера е ��� ��.
За ��ора с�е�ен с
�ро������е�нос�,
не �о�ма��а о� ���
учебн� часа, е ���� ��.,
а �а �ре�а с�е�ен с
�ро������е�нос�, не
�о�ма��а о� ��� учебн�
часа � ���� ��.
▶ За час� о� �рофес�я �о

Мила Кисьова
mkisyova@pari.bg

да повиши квалификацията си, да придобие нова
професия или просто да
подобри нивото си на владеене на чужд език или
компютърна грамотност,
персонално ще получи от
Агенцията по заетостта ваучер, с който да плати обучението си. В зависимостта
от степента квалификация
и часовете обучение цената на курсовете варира от
1800 до 70 лв.
Аз мога

Ваучерната схема за обучение на заети лица официално стартира през декември
миналата година. Интересът е голям, въпреки че
все още министерството
на труда не е започнало
масирана рекламна кампания. Заявките на 5000
кандидати от цялата страна
за придобиване на квалификация по професия или
на ключови компетенции
вече са одобрени, съобщи
за в. Пари Росица Стелиянова, изп. директор на
Агенцията по заетостта. А
от 11 януари всички бюра по труда са снабдени
с поименните ваучери и
одобрените лица може да
отидат да си ги вземат,
което на практика означава, че може да започнат
обучението. То ще става в
избрания от тях център за
професионално обучение
��р�а ��а��ф��а��онна
с�е�ен с
�ро������е�нос�, не
�о�ма��а о� ��� учебн�
часа, с�о�нос��а на
�аучера е ��� ��. За час�
о� �рофес�я �о ��ора
��а��ф��а��онна с�е�ен
с �ро������е�нос�, не
�о�ма��а о� ��� учебн�
часа � ��� ��., а �а час�
о� �рофес�я �о �ре�а
��а��ф��а��онна
с�е�ен, с
�ро������е�нос�, не
�о�ма��а о� ��� учебн�
часа � ���� ��.
▶ За �р��об��ане
на ���чо��
�ом�е�ен�нос��
�а�о чу��ое���о�о
обучен�е ��� ра���чн�
н��а на �ом����рн�
�нан�я � �а��с�мос� о�
учебн��е часо�е �ена�а
на �аучера �ар�ра о� ��
�о ��� ��.

или фирма за чужди езици
или компютърно обучение.
Сключили сме договори
със 154 доставчика на тази
услуга, други 130 са одобрени, предстои и с тях да
сключим договори, съобщи
Стелиянова.
По тази схема, наречена
Аз мога, е договорено еврофинансиране в размер на
26 млн. лв. и се очаква да
бъдат обхванати 27 хиляди
заети по трудов договор
лица. Схемата ще действа
до 2013 г., но ако има голям интерес, парите може
да бъдат усвоени по-рано,
казват от Агенцията по
заетостта.
Предвижда се дори възможност средствата да се
увеличат, ако се налага.
Тези, които тепърва искат
да се включат в схемата,
след като изберат какво
обучение желаят, трябва да
подадат заявление (стандартна форма) в бюрата
по труда.
Без съкращения

Две са схемите, с които
държавата ще влияе директно върху реалния
сектор да не прави съкращения през тази година.
Едната е продължението
на ПМС 44 - компенсациите, които държавата дава
на работници, преминали
на половин работен ден.
Втората схема е Адаптивност, отново за работници
на намален работен ден,
но ангажирани с обучение
през свободното време,
при което ще получават
стипендия от 8 лв. на ден.
През тази година компенсацията за намален работен ден, която ще дава
държавата, също е половин
минимална работна заплата (120 лв.), но времето на

▶ Засега най-силен интерес за повишаване на квалификацията на работещите има
езиково обучение и компютърна грамотност

изплащането й вече не е 3
месеца, а четири.
За целта в бюджета през
тази година са предвидени
около 3 млн. лв., които
да осигурят допълнително
заплащане на около 6000
души. Редът за кандидатстване е същият като миналата година - работодателят трябва да спази
процедурата по Кодекса
на труда за въвеждане на
непълно работно време.
Секторите са отново индустрия и услуги. Тази

мярка е за предпочитане
за работници, които нямат
нужда от допълнителна
квалификация.
Адаптивност

От февруари ще стартира и
схемата Адаптивност, част
от програмата Развитие на
човешките ресурси. Договорени с Брюксел са общо
72 млн. лв., с които да бъде
платено обучението на 42
хил. работници, преминали на намалено работно
време заради свитото про-

изводство на компанията,
в която са наети. Процедурата е сходна с ПМС
44, но разликата е в това,
че продължителността на
подкрепата е 6 месеца време, през което работниците трябва да преминат
обучение по професионална квалификация. Изборът каква специалност или
професия да усвоят и къде
е изцяло на работниците. И
при тази схема ще действа ваучерната система на
обучение.

Субсидират фирми и общини
да наемат безработни
40 хиляди, загубили
работа заради кризата, ще получат нова
квалификация

През март се очаква да
стартира нова схема, финансирана от Европейския
социален фонд, наречена
Развитие. Тя е насочена
към безработните лица,
изгубили работа след 1
ноември 2008 г. вследствие
на кризата.
Общият й бюджет, който трябва да бъде усвоен
до 2013 г., е 150 млн. лв.
С тях е планирано да се
осигури професионална-

та квалификация на 40
хиляди безработни, като приоритетно това ще
бъдат млади хора до 29годишна възраст и лица
над 50-годишна възраст.
80% от тези обучени хора
ще бъдат наети от частни
фирми, общини, държавни структури.
Кандидатстване

При тази схема ще кандидатстват самите работодатели. Със заявление
в бюрата по труда те ще
посочват от каква квалифицирана работна ръка ще
имат нужда след определено време - брой лица,

специалности и професии.
Бюрата по труда ще правят
заедно с работодателите
подбор на безработните,
които да получат необходимото обучение. След като
то приключи, работодателят трябва да ги наеме, като Агенцията по заетостта
плаща от 9 до 12 месеца
минимална работна заплата на всеки нает безработен, когато работодателят
е частно предприятие. От
работодателя се изисква
той да осигури още толкова, като в тази сума влизат
осигуровките и другите
дължими плащания по Кодекса на труда.

Интерес

Въпреки кризата и в момента има голям интерес
от страна на фирмите към
различни мерки за насърчаване на заетостта, казват от
министерството на труда.
От частния сектор това найвече са фирми от сектора на
услугите и туризма.
На практика схемата
Развитие е антикризисна
мярка, защото на работодателите се предлага нещо
напълно изгодно - да наемат
вече обучени работници и
за известен период от време
да бъдат облекчени от част
от разходите за труд.
Мила Кисьова
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ваучерното обучение

Даваме уникален шанс на хората да
подобрят конкурентоспособността си
Контролът върху обучителните центрове
ще бъде много строг
▶ Госпожо Стелиянова, тези 5000 вече одобрени кандидата за ваучерно обучение по схемата Аз мога
май е изненадващо висок
брой?

- Не съм изненадана и
очаквам интересът към
тази мярка още повече да
се засили. Агенцията по
заетостта има готовност,
ако нещата тръгнат добре,
още тази година да бъдат
включени в обучение предвидените 27 хиляди души за
целия тригодишен период.
Дори може да увеличим
средствата на самата операция. Подчертавам, тя е само
за наети на трудов договор
лица и самонаети.
▶ При кандидатстването
освен стандартната заявка необходимо ли е желаещите да представят
и някаква мотивация защо избират определено
обучение?

към курсовете за чуждо-

Пример или не

Оказва се, че ваучерната
система на обучение е
нещо ново и за Европа.
Подобна форма на обучение на възрастни има в
Германия, но в този си вид
България първа въвежда
механизма на ваучерно
обучение, казва Росица
Стелиянова. Дано наистина бъдем Добрият пример
и не се изложим както с
някои програми, по които трябваше да връщаме
средства.

- Не. Идеята е хората сами да изберат курсовете
на обучение и центровете,
които ги провеждат. Хората
най-добре биха могли да си
направят самооценка как да
се развиват и къде са техните дефицити като умение и
знание. А може просто да
искат да сменят професията
си. Няма пречка преди това
едно лице да се е консултирало със специалист по
кариерно ориентиране, но
това е извън схемата, за това
средства не се предоставят.
▶ в подадените до момента
заявления желание за какво
обучение преобладава?

- Повечето от заявленията,
подадени до момента, са за

чуждоезиково обучение основно английски език,
както и за придобиване на
различни видове дигитална
компетентност - компютърна грамотност и работа със
специализиран софтуер. Това са и нашите очаквания по-голямата част от обученията да бъдат по ключови
компетенции.
▶ А работодателят доколко може да повлияе върху
избора на обучение?

- Работодателят би могъл
да информира служителите
си, че има подобна възможност за повишаване на квалификацията, но той няма
право специално по схемата
Аз мога по никакъв начин
да се намесва в избора на
център или вида обучение.
Всичко зависи само и единствено от свободната воля
на лицето.
▶ За работниците, преминали на половин работен
ден, тази година ще има
две възможности за компенсации - с пари от бюджета (продължението
на ПМС 44) и с еврофинансиране - схемата Адаптивност. При кои случаи е добре да се използва едната
схема и при кои втората?

- Продължението на ПМС
44 ще стартира първо. То
вече е публикувано в Държавен вестник. До 15 януари ще бъде публикувана и
процедурата за приемане
на заявленията. Схемата
Адаптивност ще стартира
през февруари. Аз лично
препоръчвам Адаптивност.
Защото там продължителността на непълното работно време е до 6 месеца,
а работниците ще бъдат
включени в обучение по
професионална квалификация за този период, като за

▶ Росица Стелиянова, изп. директор на Агенцията по заетостта

всеки учебен ден ще получават стипендия 8 лв.
По принцип идеята е постановлението да бъде използвано за тези работници,
които няма нужда да бъдат
включвани в обучение - например по-квалифициран
персонал. Освен това работниците, за които не са стигнали средствата по ПМС
44, може много бързо след
това да подадат заявления
да бъдат включени в схема
Адаптивност. Аз лично, ако
съм работник в такова предприятие, бих предпочела възможността да се обуча.
▶ Квалификацията по схема Адаптивност от работодателя ли се избира?

- Не, избира се от работника. Естествено работниците
може да се консултират с работодателя, но той няма право нито да избира центъра на
обучение, нито специалност,
по която лицата да се обучават. Хората може да изберат
специалност, която няма
нищо общо с това, което в

момента работят. Всички
тези програми са в контекста
на Учене през целия живот.
Даваме възможност на българските граждани да бъдат
по-конкурентоспособни не
само на нашия пазар, а в цяла Европа. Според мен това
е уникален шанс - да ти се
предостави възможност да
се обучаваш в това, което
сам решиш, без от теб да се
искат някакви средства.
▶ Преди време се чуха критики, че ваучерната система не е най-подходящият начин за справяне с
безработицата. и че единственото нещо, което е
сигурно в случая, е, че се
отваря бизнес за центровете за квалификация.

- Не мисля така. По-скоро
е възможно това да ограничи
пазара, защото ние предвиждаме изключително строг
контрол. Така че центрове,
които разчитат, че ще вземат
пари, без да предоставят
необходимото качество на
обучение, в крайна сметка

Снимка марина ангела

сами ще се оттеглят или
ще бъдат санкционирани и
повече няма да имат право
да участват.
▶ в какво ще се състои контролът?

- Първо, ще има непрекъснати проверки както от
страна на агенцията и министерството на труда, така
и от социалните партньори синдикати и работодатели.
Ще поканим работодатели
от различни предприятия също да извършват проверки
по време на учебния процес.
Не на последно място при
приключване на обученията,
особено за професионална
квалификация, задължително на изпита ще присъстват
работодатели от съответната
професия или специалност.
▶ Ако се установи, че лицето не е получило необходимите знания?

- Няма да се заплати ваучерът на съответния обучителен
център.

Мила Кисьова

Над 300 млн. лв. през 2010 г. Стартира схема в помощ
наливаме в квалификация на майките с малки деца
Основният акцент
тази година в социален
план ще бъде борбата с
безработицата. Средно
за цялата 2010 г. сме
заложили 11.4% ниво на
безработицата.
Към края на декември
миналата година нивото
на безработица е 9.13%,
което означава 338 хиляди безработни. Средно за
2009 г. нивото на безработица е 7.59%. Нашите
прогнози са до края на
този месец нивото на безработицата да достигне
9.8-9.9%. Според националния план по заетостта

Тотю Младенов,

министър на труда
и социалната политика

Основният
акцент тази
година в
социален план ще
бъде борбата с безработицата

през тази година трябва
да бъде осигурена работа
на около 38 500 безработни лица. Паралелно
с това са проактивните
мерки на пазара на труда,
финансирани от Оперативна програма Развитие
на човешките ресурси.
Над 300 млн. лв. ще
бъдат изразходвани тази
година за квалификация,
обучение и придобиване
на нови умения, а също
така за запазване на
заетост и разкриване на
нови работни места. Тези
мерки ще обхванат 250
хил. души.

8000 безработни ще
бъдат наети за детегледачи

Отново на работа ще помогне на 8000 майки с деца
до 3-годишна възраст да се
върнат по-рано на работните
си места, а други 8000 безработни в предпенсионна
възраст да получат възможност да натрупат точки за

64
▶ мнл. лв. е бюджетът
на схемата Отново на
работа

пенсиониране.
Бюджет

Схемата, финансирана от програма Развитие на човешки
ресурси, е с бюджет до 2013
г. в размер на 64 млн. лв. И за
тази схема обаче ще действа
принципът при голям интерес сумата да се усвои още
тази година и дори да бъдат
договорени допълнителни
средства след това.
Условия

Наетите детегледачки може
да бъдат роднини на семейството, но при всички случаи
трябва да са регистрирани
като безработни. Вече има
подадени около 500 молби в

цялата страна за ползване на
тази услуга. В началото на
февруари ще бъдат сключени първите договори с одобрените. Преди да започнат
„работа”, детегледачите ще
преминат двуседмично обучение. Родителите на деца
от 1 до 3 години сами ще избират детегледачка измежду
лицата, които са подали заявления в бюрата по труда.
За дванадесет месеца избраните детегледачи ще
получават от Агенцията по
заетостта минимална работна заплата плюс всички
плащания към Държавното
обществено осигуряване. Реално на тях ще им се плаща
330 лв. месечно.
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Борисов обмисля да намали
ДДС още през тази година
Икономистите
и бизнесът не
подкрепят данъкът
да пада постепенно
с 0.5%
Още от тази година да започне плавно намаляване
на ДДС у нас. Това е препоръчал израелският премиер Бенямин Нетаняху на
Бойко Борисов като мярка за справяне с кризата.
Плоският данък от 10%,
който сте въвели, е много
добър и вместо през 2011
г. да намалявате ДДС с 3%,
свалете го сега с 0.5% и
така през шест месеца, каза
Бойко Борисов, цитирайки израелския си колега.
Нетаняху е коментирал, че
постепенното намаляване
на косвения данък е много
добре за чуждестранния
бизнес, който ще дойде да
инвестира в България. Министър-председателят ни,
който е на двудневно посещение в Израел, е споделил,
че ще вземе под внимание
съветите на колегата си.
Нетаняху е считан за един
от най-добрите финансови
министри. След първия му

мандат като премиер той е
участвал в коалиционното
правителство на Ариел Шарон, където е бил финансов
министър. Заварил е страната с отрицателен растеж и за
година и половина ръстът
на БВП е достигнал 5%,
като се е запазил на това
равнище през следващите
пет години. През 2009 г.
Израел отчита 0.5% ръст
на фона на рецесията в повечето европейски страни,
а за 2010 г. правителството
е заложило ръст между 4.5
и 5%.
Контра

Намаляването на ДДС ставката с 0.5% още през тази
година е много рисково,
заяви за Дарик председателят на бюджетната комисия
в парламента Менда Стоянова. Тя допълни, че за да
се вземе подобно решение,
трябва да се направи точно
изчисление дали намалява-

ERM II
Подаваме
документи в
края на януари

▶Премиерът на израел Бенямин Нетаняху е посъветвал Бойко Борисов да намалява постепенно ДДС с половин процент на всеки 6 месеца

нето на приходите в хазната
ще бъде компенсирано чрез
стимулирането на икономиката.
В момента няма условия за намаляване на ДДС,
коментира председателят
на Българската стопанска
камара Божидар Данев.
По думите му бизнесът
приветства подобна стъпка, но сега е много важна
финансовата стабилност
на страната ни на фона
на свитите бюджетни по-

стъпления. Приходите от
ДДС са най-голямото перо
в бюджета. Според Данев
най-разумното е намаляването на ДДС постепенно с
0.5%, като в никакъв случай
не трябва да се поемат подобни ангажименти откога
и как ще стане това, преди
да се види възстановява ли
се икономиката или не. По
думите му сега е опасно да
бъде дестабилизирана макроикономическата рамка.
Според Данев в текущата

Позиция

Рисковано е да пипаме този данък,
ако икономиката не тръгне нагоре
Намаляването на ДДС
с 0.5% още тази година
е много рисково. За да се
вземе подобно решение,
трябва да се направи точно
изчисление дали намаляването на приходите в
хазната ще бъде компенсирано чрез стимулирането
на икономиката. Другият
вариант е намаляване и на
разходната част в бюджета, но за това почти няма
резерв.
За да се намали този
косвен данък, трябва да се
промени данъчният закон, а
оттам трябва да се промени
и Законът за бюджета, в
резултат на което да се намалят заложените приходи
от ДДС в бюджета. Това пък
означава, че или трябва да
има повишение на приходите от други източници, или
трябва да има намаление на
разходите. Другият вариант
е да не се пипа Законът за
държавния бюджет, т.е.
независимо че ще се намали
ДДС, да се предвидят пак да
постъпят толкова приходи,
колкото е предвидено, като
евентуално тази разлика се

Менда Стоянова,

председател на бюджетната
комисия в парламента

За да се намали ДДС,
ще трябва да
има повишение
на приходите от
други източници
или намаление
на разходите
компенсира от повишаване на БВП. Вариант да се
намалят разходите почти
няма, тъй като те са свити
значително. Капиталовите разходи за сметка на
бюджета са изключително
намалени.
Направи се сериозно
орязване на разходите на
администрацията, но не
за заплати, а за издръжка,
което вече е на критична
граница. По отношение на
социалните разходи мисля,
че има дори увеличаване
на някои разходи. Има
нужда от допълнител-

снимка марина ангелоа

ни харчове за социално
слабите, които ще бъдат
ударени от кризата. Тоест
в разходната част според
мен няма възможност за
намаления.
Единственият ни шанс
са приходите и по-скоро
аспектът събираемостта на
приходите. А това вече е

заложено в бюджет 2010.
Ако вървим към намаляване на ДДС, то трябва
да бъде само за сметка на
ръста в икономиката.
Смятам, че иначе чисто
нормативно няма пречка
този косвен данък да бъде
намален и може бюджетът
да се актуализира в средата на годината.

обстановка много по-важно
е да се ускори връщането на
данъчен кредит и чак след
това може да се мисли за
намаляването на ДДС.
варианти

Икономистът от Отворено
общество Георги Ангелов
е на мнение, че съветът
на Нетаняху е разумен, но
трябва да се разгледа от два
ъгъла. От една страна, ако
правителството не иска да
прави радикална промяна

▶ България ще кандидатства за присъединяване към ERM II, или
т.нар. чакалня, преди
влизането в еврозоната в края на януари, е
казал Бойко Борисов в
интервю за неделното
издание на Wall Street
Journal.
▶ Премиерът Борисов
е допълнил, че е притеснен от рекордните
държавни дефицити
на страните, които
са в еврозоната. Това
можело да навреди на
усилията ни по пътя
към членство, смята
Борисов.

на ставката на косвения
данък, може да предприеме
плавно намаление. От друга страна обаче, въпросът е
дали трябва да се променя
точно този налог. Ангелов
счита, че е по-удачно да
се намалят осигуровките,
които у нас са 30%, докато
в Израел са два пъти пониски - 7-17%. В този случай разликата е по-голяма,
докато ДДС там е 16%, а у
нас ставката е 20%.
Биляна вачева

Протест
Забавена
субсидия отново
взриви БДЖ

Мениджмънт
УниКредит с
нов директор
по риска

Около 60 служители в
Пътнически превози на
Българските държавни
железници излязоха на
протест на Централна жп
гара София заради неизплатена заплата за ноември, в резултат на което
няколко влака закъсняха с
разписанието. Протестът
не бе съгласуван със синдикатите в жп транспорта.
Причината за неизплатените за ноември възнаграждения бе забавянето
с 11 дни на субсидията,
която държавата изплаща
на превозвача по договор
за извършване на обществена услуга, обясни пред
в. Пари изпълнителният
директор на БДЖ Пенчо
Попов. Тази субсидия се
изплаща в края на декември всяка година. Винаги
има известно закъснение,
каза Попов. Според него
през 2009 г. парите са били
преведени на 9 януари.
Финансовото министерство реагира незабавно и
преведе парите на железничарите - 13.3 млн. лв. За
ноемврийските заплати са
необходими 10 млн. лв.,
уточни шефът на БДЖ.

Александър Кръстев е
новият член на управителния съвет на УниКредит
Булбанк. Той става главен
риск директор на банката. Досега Кръстев е бил
началник на управление
Кредитен риск. Той поема
отговорностите на Моника
Фюрнзин, която ръководеше риска на УниКредит
Булбанк от януари 2008 г.
Нейният мандат приключи
в края на миналата година.
Преди да поеме поста главен риск директор, Кръстев
е работил в отдела Анализ
и контрол на кредитната
дейност. От 2007 г. поема
управление Кредитен риск
в УниКредит. Другите
членове на УС на банката са Левон Хампарцумян,
гл. изп. директор; Андреа
Казини, оперативен директор; Емилия Палибачийска, финансов директор; и
Любомир Пунчев, директор Банкиране на дребно.

и. Тончева | pari.bg

Б. вачева | pari.bg
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Засилват натиска върху
Мапа Дженгиз за Люлин
До дни транспортното министерство ще
изпрати официална
нота до изпълнителя
на проекта
Транспортното министерство е поискало от турската
компания Мапа Дженгиз
да представи точен график на всички строителни
дейности, които ще извърши до приключването на
проекта по изграждането
на автомагистрала Люлин.
Това коментира за в. Пари транспортният зам.-министър Ивайло Московски.
Според него такъв график
е поискал още преди два
месеца и регионалният министър Росен Плевнелиев.
Мапа Дженгиз е трябвало
още тогава да го представи
в Агенция Пътна инфраструктура, която е възложител на проекта. Натиск
върху турската компания
упражняват от самото начало на своя мандат новите
екипи както на регионалното, така и на транспортното
ведомство. Трябва още да
засилим контрола, и то сега,
за да не се питаме в края на
2010 г. защо проектът е в
това състояние, каза Ивайло
Московски.
Изпълнение

Графикът ще даде точна
картина докъде е стигнал
проектът и дали ще може
да бъде спазен крайният
срок за довършване на магистралата 31 декември

▶ Досега са усвоени едва 38% от парите по ИСПА за строежа на магистрала Люлин

Снимка Боби Тошев

2010 г., обясни транспортният зам.-министър. Той
направи внезапна проверка
на строителството на аутобана в края на миналата
седмица. Проверката установи, че по цялото трасе
работят не повече от 200
души и работата е незадоволителна. На строежа
трябва да присъстват 1500
работници, коментира още
Московски. Според него
сериозна е опасността проектът да не бъде завършен до края на 2010 г. и
Брюксел да ни спре парите
за аутобана. Магистрала
Люлин се финансира със
115 млн. EUR по програма
ИСПА. Това означава, че
трябва да търсим средства
от националния бюджет за
довършване на обекта.

Мерки

До дни транспортното министерство ще изпрати официална нота до турската
компания за лошото изпълнение на строежа, уточни
Ивайло Московски. Мапа
Дженгиз ще спази крайния
срок за приключване на
магистрала Люлин, коментира при проверката Тургут
Аксал, управител на компанията. Турските строители
обаче обещаха същото и
при предишни проверки.
Последната беше по време,
когато вицепремиер по еврофондовете беше Меглена
Плугчиева.
Д о го в о р ъ т с М ап а
Дженгиз може дори да
бъде прекратен, ако бъдат
констатирани сериозни
нарушения, коментираха

юристи за в. Пари. Подобна
възможност съществуваше
и с австрийската компания
Strabag, която построи новия терминал на летище
София. Според специалистите трябва сериозно да
бъдат разгледани всички
клаузи в документа и да се
търсят законови варианти за налагане на санкции
още сега. Регионалният министър Росен Плевнелиев
разпореди Агенция Пътна
инфраструктура да извърши проверка дали турската
компания строи качествено
и в срок, както и дали се
спазва трудовото законодателство. Стана ясно, че български работници получават
в пъти по-ниски заплати от
турските си колеги.
Илиана Тончева

Предложения
Отвориха
офертите за нова
инсталация
Офертите на шестте участника в търга за
изграждане на инсталация за компостиране на
площадката Хан Богров
бяха отворени вчера. В
процедурата документи за участие са подали
Пътностроителна техника ЕАД, Щрабаг ЕАД,
Егерсман и Ко, Компонере, Главболгарстрой
АД и Обединение ГЕС
Ентросорга и Консорциум Данеко Валмекс - Хан
Богров - компостиране.
Победителят в търга трябва да бъде избран до 31
май. Главболгарстрой и
последният консорциум
участват и обществената
поръчка за изграждане на
завода за преработка на
отпадъци.Участниците в
търга за компостираща
инсталация бяха декларирали фирмите подизпълнители и че ще носят
отговорност за тяхната
работа. Някои от компаниите смятат да поверят
проектирането на инсталация на една фирма, а те
да построят инсталацията
например.
К. Янева | pari.bg

Услуга
Пощенски
пратки само
на едно гише
Митническото освобождаване на пощенските пратки вече ще се извършва
само на едно гише. За това
се договориха директорът на Агенция Митници
Ваньо Танов и главният
изпълнителен директор на

Български пощи Милен
Керемедчиев. Целта е да
се подобри обслужването
на клиентите, които да не
се налага да се редят на
няколко гишета, включително и банкови. Обсъдени са били механизмите
за реализация на новата
услуга. Две работни групи
от експерти в митниците и
пощите ще изработят конкретен план за действие.
Предвижда се служители
на Агенция Митници да
изнесат своята дейност
в офисите на Български
пощи, за да се ускори процесът.
И. Тончева | pari.bg

Рокада
Промени в
управлението на
Филип Морис
Андрей Василеску, който
ръководи дейността на
Филип Морис Интернешънъл в България, е
назначен на по-висока
позиция като директор
Корпоративни отношения
за България и Румъния.
Андрей Василеску ръководи дейността на тютюневата компания в България от началото на 2006 г.
От компанията заявиха, че
за тези 4 години е постигнат забележителен и
устойчив растеж на пазарния дял и се позиционира като лидер сред международните тютюневи
компании на българския
пазар. Никитас Теофилопулос, досега маркетинг
директор на Филип Морис
Гърция, пък е новият
генерален мениджър на
Филип Морис България.
Той работи в системата на
Филип Морис Интернешънъл от 12 години.
М. Кисьова | pari.bg

Строителството отново Хванаха нарушения при
концесионери на вода
е големият губещ
Промишленото
производство има
спад от близо 11%
на годишна база
Намаление в промишленото производство от 10.8%
сочат данните за ноември
2009 г. към същия период
на миналата година. Индексите за производство и
разпределение на електрическа и топлоенергия, както
и на газ са с 8.1% по-ниски.
В преработващата промишленост също се наблюдава
спад от 14%. Но при добивната промишленост е
отчетен ръст от 13.5%.
Индексът на промишленото производство за ноември
2009 г. спрямо предходния
месец се увеличава с 1.2%.
Това сочат данните на Националния статистически
институт. Най-голям ръст
има при производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия,
както и на газ - 13.6%. При
преработващата промишленост се отбелязва повишаване от 1.7%.
На база предходен месец

Нарушенията трябва
да бъдат отстранени
в определени срокове

Индекс на промишленото производство и индекс
на оборота в промишлеността, %
180

Общ индекс на цени на производител
Индекс на промишленото производство
Индекс на оборота

160

10 компании за добив на минерална вода са извършвали
нарушения. Това е установила комисия, назначена от
екоминистъра Нона Караджова, чиито експерти са
проверили изпълнението на
всичките 27 концесионни
договори.
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общият индекс за оборотите на предприятията се повишава с 0.7%. Индексите
им за ноември 2009 спрямо
съответния период на миналата година също са пониски с 13.2%. В производството и разпределението
на топло- и електроенергия,
както и на газ, спадът е с
18.4%, а в преработващата 12.8%. И тук като при производството добивната промишленост бележи увеличение от 13.3%.
Произведената строителна продукция за ноември
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2009 г. е с 21.9% по-малко
в сравнение с ноември 2008
г., сочат още цифрите на
НСИ. Най-силно влияние
в сектора оказва сградното
строителство. При него спадът е най-голям - 28.3%
Общата строителна продукция през ноември 2009
г. е с 10.7% под равнището
на предходния месец. За
периода януари - ноември
2009 г. намалението в сектора е 13.8% спрямо същия
период на предходната година.
Николета Цветкова

Девин АД и Бутилираща
компания Минерални води Банкя ЕООД добиват поголеми количества от разрешените в договорите им.
Наложени са им неустойки.
Изпълнителният директор
на Девин АД не беше открит
за коментар.
Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България
АД, Фърст Файненшъл АД
и Лесопласт ООД не добиват минерална вода или
осъществяват добив не по
предмета на концесията. За
тях има определен 3-месечен срок, в който да изпълнят контрактите си както

▶ Нона Караджова назначи комисия, която да провери
спазването на договорите за концесия на минерални
води 
Снимка марина ангелова

трябва.
Такси

Бенабра АД и Агрокомерс
АД не са превели на общините Брацигово и Долна баня годишното концесионно
плащане от 30% за 2009 г.
Компаниите са задължени
до 15 януари да се издължат.
Последното открито нарушение е при дружествата
Мериам-90 АД, Етап Адресс
АД и Акварекс ООД. Те не

са представили в екоминистерството годишна програма за санитарно-технически
мероприятия и мониторинг
на минерална вода за 2009
г. и отчет за изпълнението
на програмата за 2008 г. и
трябва да направят всичко
това в определен срок.
От Асоциацията на производителите на безалкохолни
напитки научиха от в. Пари
за констатациите на комисията и не взеха отношение.
Красимира Янева
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Домейнът .бг тръгва
през септември

▶▶
Над 3 пъти по-евтин ще бъде домейнът .бг, смята
зам.-министър Първан Русинов
Снимка емилия костадинова

Държавата ще подаде
заявка за домейна до
месец

Регистрация
Демонополи
зацията на
пазара предстои

Най-рано през септември
може да започне регистрацията на домейна .бг на кирилица. Той е и основният
вариант, който държавата
ще предложи на ICANN
за родно име в интернет.
Има обаче вероятност .бг
да не бъде одобрен заради
приликата си с домейните
на Бразилия (.com.br) и Буркина Фасо(.bf). Това заяви
зам.-министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
Първан Русинов. Тази прилика обаче е открита само
при неофициални тестове, а финалната дума има
ICANN - организацията,
която управлява имената в
интернет. Представителят й
за региона, в който е страната ни, Вени Марковски,
заяви, че не може да коментира дали .бг ще бъде, или
няма да бъде одобрен.

да бъде .бгр.

Заявка

Цена

По думите на Русинов заявката за .бг ще бъде подадена
до месец. Ако тя не бъде
одобрена, сме готови да
предложим и алтернативно име, заяви Русинов. В
края на миналата година
министерството организира
и анкета за това алтернативно име, а според 33%
от участниците то трябва

▶▶В момента се работи и
за избирането на регистър, заяви Русинов.
▶▶По думите му обаче
той няма да бъде и регистратор, какъвто е случаят с Регистър БГ и .bg
домейна в момента.
▶▶Има 3 кандидата за
регистър на българския
домейн на кирилица,
сред които са Регистър
БГ, сдружението Унинет, което през 2007 г.
обяви, че вече може да
регистрира подобни
домейни, и организацията Публичен интернет
регистър.
▶▶Изборът на правителството трябва да е ясен
до няколко месеца.

Домейнът .бг на кирилица
ще бъде доста по-евтин от
.bg, стана ясно от изказването на Русинов. В момента
т.нар. топ левел домейн за
България струва 36 EUR на
година, а алтернативата му
на кирилица ще е на цена
от около 10 EUR годишно
- колкото струва и домейнът
на Европейския съюз .eu.

Проба
Депутатите
ще гласуват с
отпечатъци

Ситуация
Кремиковци
е залят
от поръчки

Депутатите ще дадат пръстови отпечатъци за новата система за гласуване,
която трябва да заработи до
две седмици. Това съобщи
съпредседателят на парламентарната група на ГЕРБ
Искра Фидосова. Целта е
да се разреши проблемът с
гласуването с чужди карти
в Народното събрание.
Вече са монтирани новите
пултове за гласуване в пленарната зала. Тестът на системата ще е в петък, когато
по принцип няма много
гласувания, така че при
фалстарт да не се блокира
приемането на законопроектите.

Оздравителният план на
Кремиковци е единствената
реална възможност за запазване на комбината и развитието му в бъдеще. Това
коментира Васил Яначков,
председател на Синдикална
федерация Металици към
КНСБ. Основната идея в
него е да се капитализират
вземанията на кредиторите
на комбината, като НЕК ще
вземе около 70%. Очаква се
цената на стоманата да се
повиши, така че държавата трябва да запази Кремиковци. В момента месечното производство е 30 хил.
т, а заявките са за около 50
хил. т.

Д.Черкезова | pari.bg

Д.Черкезова | pari.bg

Лошият бизнес
пречи да живеем

Интервю Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал

Бизнесът губи прекалено много време
за преодоляване
на административни
прегради
▶▶Господин Велев, бизнесът от години иска намаляване на регулаторните
режими, но при няколко
правителства този проблем се изплъзва от вниманието, целенасочено
или не. Какво се прави в
момента?

- За съжаление миналата
година беше пропусната
за подобряване на бизнес
средата, защото в условията
на криза това е ефективно средство за смекчаване
на ефекта и е добра база
за изхода от нея. При нас
имаше избори, много проблеми и като че ли бяха
заети с гасене на пожари,
със злободневни въпроси,
но не и с подобряване на
средата за бизнес. Фактически през 2009 г. почти
нищо не е направено. Сега
надеждите на бизнеса са
през 2010 г. да се направят
решителни стъпки, защото
опитът показва, че ако те
не се направят в началото
на едно управление, много
трудно се правят в края на
мандата.
▶▶Колко са разрешителните режими в момента
и колко трябва да останат?

- Никой не знае, защото
и общините имат режими,
без да имат право на това.
Административният регистър, където трябва да има
представяне на всички съществуващи режими, също
не функционира. Ние даже
искахме нещо повече от
административен регистър,
а именно да може да се проследява документът, който
е подаден. Това е антикорупционно средство - като
се види например, че е подаден документ след друг,
а пък е получено решение
преди него, очевидно някой
е разместил последователността.
▶▶Има ли индикации, че нещо ще бъде направено?

- Ние сме свидетели къде
бяха концентрирани усилията за тази първа половин
година от управлението на
новото правителство - в
балансиране на бюджета и
планиране на следващата
година. МИЕТ беше заето
с енергийните проекти, с
Кремиковци, с други злободневни въпроси. За съжаление не се стигна до такива
важни въпроси за бизнеса.

Какво е направено - намаляване на капитала за регистриране на фирма на 2 лв.
Това не е някаква панацея,
нужни са сто такива стъпки,
за да се подобри бизнесът.
Само с тази стъпка няма
как да се подобри. И друго
от тази година - че няма да
се подават на две места финансовите отчети. Но искам
да допълня, че компаниите
подават отчети и на трето
място - в Търговския регистър, държавна структура.
Едни и същи документи
се подават на три места, а
сега и публичните компании - на четвърто място, в
КФН. Сега тези четири ще
останат три.
▶▶Кои режими според вас
най-спешно трябва да отпаднат?

- Трябва да останат само
минимално изискуемите
по законодателството на
ЕС. Нямаме причини да
мислим, че България трябва
да има повече регулации,
отколкото се искат в добре
регулирания Европейски
съюз. Защото всяка допълнителна регулация е предпоставка за корупция, за
бягане на бизнеса в сивия
сектор. Има много режими,
които се администрират
незаконосъобразно. Нашето предложение беше със
заповед на областните управители такива режими
на общините да бъдат отменяни, да нямат законово
основание.
▶▶Бихте ли дали пример
кои режими на общините
са незаконни?

- Най-често за осъществяване на търговска дейност.
Всяко малко обектче, което извършва нещо, минава
много дълъг път, на всяка
крачка има натиск за корупция. Административните
проблеми в бизнеса не се
свеждат само до режимите.
Всеки документ, преди да
се приеме, трябва да премине оценка на въздействието,
как ще се отрази на бизнес
средата. Държавната администрация, която има
вътрешната потребност да
създава такива правила, които да пораждат корупция,
за да си увеличи доходите,
трябва до себе си да има
друга държавна бюрокрация, която да се грижи за
бизнеса.

Само
макроикономическа
стабилност не е
достатъчна, за да се
развива добре страната и да се привличат инвеститори
▶▶И смятате, че това ще
намали корупцията?

- Това ще способства за
намаляването на корупцията, тъй като корупция има
там, където се среща бизнесът с държавата. Освен
оценка на въздействието
друг проблем е и принципът
на мълчаливото съгласие.
▶▶Има ли някакви действия в тази посока?

- Няма. При нас по презумпция действа принципът
на мълчалия отказ, тоест
ако нямате отговор, значи
отговорът е Не. Освен ако в
конкретен нормативен акт
е казано друго. А трябва
да е обратното. При липса
на отговор в уречения срок
отговорът да е Да.
▶▶А прави ли се нещо за въвеждане на клиринговите
къщи за уреждане на междуфирмената задлъжнялост?

- В тази посока няма
движение. Това е сложен
въпрос, очертава се да се
облекчат процедурите по

несъстоятелността. Много от вземанията са несъбираеми. Другият голям
проблем е, че повечето от
тези вериги се затварят в
държавата. Дължат се суми
на Булгаргаз, дължат се
средства за топлоенергия
или пък държавата дължи
по обществени поръчки,
ДДС и т.н. Държавата е
длъжник на предприятието,
а то на доставчици на гориво, те дължат пък на своите
работници, те дължат осигуровки и данъци и така.
▶▶Смятате ли, че ако се
задейства МИЕТ да отмени ограничителни режими, това автоматично ще привлече инвестиции, че ще направи
по-привлекателен бизнес
климата?

- Нека не свеждаме всичко
само до режими. Ако се
подобри бизнес средата,
задължително инвестициите ще се увеличат. При
равни други условия, разбира се. Имаме сравнително
успешна данъчна реформа,
но резултатът от нея е не
се усеща осезаемо заради
лошата бизнес среда.
▶▶Кое и е най-лошото според вас?

- Най-лошото е времето, което бизнесът губи за
преодоляване на админи-
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Цените на имотите, колите и
акциите ще продължат да падат

климат ни
по-добре

в България

Инвеститорите гледат
под лупа прогнозите
на компаниите
Недвижимите имоти, автомобилите и акциите ще
поевтинеят още през следващите 1.5-2 години, сочи
проучване на одиторската
компания Еrnst&Young в 32
страни. Над 90% от анкетираните признават, че е сериозно предизвикателство да
се прогнозират паричните
потоци през следващите
12-18 месеца.
Предпазливост

Повечето мениджъри на
компании са предпазливи по
отношение на прогнозите,
посочват от Еrnst&Young. В
тези кризисни времена доверието на инвеститорите е
много крехко и затова те ще
стават все по-взискателни
към прогнозите и ще търсят
по-голяма прозрачност и
по-прецизно тълкуване на
допусканията, които прави
мениджмънтът във връзка
с бъдещето на компаниите
им, се казва в доклада на
одиторската компания.
Обезценка

Над 90% от анкетираните

▶▶
Недвижимите имоти ще продължат да поевтиняват, прогнозират от Еrnst&Young 
Снимка боби тошев

посочват, че използват теста
за обезценка във финансовите отчети, когато взимат
решение за инвестиция,
дават заем или оценяват
дадена компания. Когато
се обявява обезценката на
активите, е в интерес на
мениджмънта да наблегне
на въздействието й върху
перспективите за бизнеса.
Добре е той да обясни и
мащабността и причината
за тази обезценка - това ще
помогне при изграждането
на доверие и добра репутация на пазара, посочва анализатор от Еrnst&Young.

Водещите световни компании ще трябва да усвоят
гъвкав и комплексен процес
за тест на обезценки, за да
подобрят и запазят доверието в заинтересованите
страни.
Фирмите, които предложат
добре изготвени финансови
отчети в съответствие с цялостната картина на бизнес
перспективите и обезценките, ще подобрят доверието
в инвеститорите, допълва
заместник-председателят в
oдит отдела на Еrnst&Young
Кристиан Мойон.
Биляна Вачева

Нови собственици поемат
Медийни системи АД
Кристъл медиа
купи 48% от
старозагорската фирма

Снимка марина ангелова

стративни прегради. Данъците са ниски, но се плащат
трудно. Операциите, които
се изискват, са много повече, прословутите платежни
нареждания всеки месец.
Всяка година повтаряме едно и също, че има примерно
30 платежни нареждания
всеки месец. Умножете ги
по 12 месеца по броя на
действащите компании, да
видите какви тонове хартия
се получават, колко изсечени гори, колко години
време отнема на хора, които
се занимават с това. Тези
платежни трябва да се обединят в едно. Сега има една
малка стъпка, от тази година платежните нареждания
трябва да са с две по-малко.
Това все пак е някаква стъпка, но трябва да остане найнакрая едно. Не е сложно,
но е някак си по-удобно на
няколко десетки държавни служители, отколкото
на неколкостотин хиляди
предприемачи, финансисти.
Другият проблем, който
не е решен - държавата не
трябва да изисква удостоверяване на факти, за които
тя има информация. Продължава практиката да се
изискват удостоверения за
съдимост. Държавата знае
кой е съден, защо ни пита
нас. Нека да си провери съдебно. Така е и с актуалните
състояния.

Същото е и със задълженията към държавата. Тя знае
кой има задължения, нека
да си провери служебно. Това са елементи, които, като
се насложат, се оказва, че
огромна част от времето на
бизнеса отива за непродуктивни дейности, които не
създават добавена стойност.
Не способства за икономически растеж. Не правят така,
че да живеем по-добре.

Защо не се предприема
нищо, щом се вижда, че
кризата ще продължи и
тези мерки биха я облекчили?

- Не бива да стигаме до
крайности; съвсем нищо

Мерки
Бизнесът отдавна
иска промени
▶▶Още през март 2009 г.
Икономическият и социален съвет приема становище за подобряване
на бизнес средата в България. По-късно, през септември Асоциацията на
индустриалния капитал
предоставя вижданията
си за антикризисни мерки
на кабинета и парламента. Съществена част от
тях е за отстраняване
на административните
пречки пред бизнеса.

- това е крайна оценка.
Очевидно в началото има
преходен период за адаптация. Има период за управляване на последствия от
миналото, но той свърши.
Ако тази година не се направят решителни крачки,
няма кога друг път да се
направят. Бизнесът очаква
тази година сред приоритетите да е подобряване
на бизнес средата. Защото
само макроикономическа
стабилност не е достатъчна, за да се развива добре
страната и да се привличат
инвеститори тук. Трябва да
има добра бизнес среда.
Галя Кларк

▶▶Междувременно в антикризисния план на кабинета
беше посочено, че до края
на ноември 2009 г. трябва да се приемат мерки за
облекчаване на бизнес средата. Малка част обаче се
приемат.
▶▶Преди дни министърът
на икономиката Трайчо
Трайков обеща на инвеститорите да отпадне
изискването за представяне на свидетелство за
съдимост от всички прокуристи на компаниите,
което било най-честата
причина авторитетни
международни компании
да бъдат елиминирани.

Медийни системи АД има
нов борд на директорите,
след като извънредното
общо събрание на акционерите освободи от длъжност Младен Мутафчийски
и Деница Мицайкова. На
тяхно място са назначени
Пламен Петков и Драгомир Ганев. Третият член
в досегашния ръководен
орган Димитър Георгиев
запазва поста си и остава
изпълнителен директор на
Медийни системи АД. Промяната на ръководството
е свързана с промяната на
собствеността на фирмата.
През октомври 2009 г. 48%
от дяловете на Медийни
системи АД бяха продадени
на Кристъл медиа - фирма,
която се представлява от
Драгомир Ганев. Очакванията са новите собственици

Оферти
Ясни кандидатите
да рекламират
туризма ни
Осем кандидата подадоха оферти за реклама на
българския туристически
продукт на пазарите в Германия, Русия и Великобритания. Участниците в
обществената поръчка са
нестопанска организация
Междурегионална фондация за устойчиво развитие
на туризма (Русия), Крос
Уърлд (Германия), рекламна агенция Сорек Медиа

▶▶
Димитър Георгиев запазва поста си на изпълнителен директор

да направят инвестиции в
технологичното разширяване на завода за оптични
дискове.
На общото събрание акционерите на старозагорското
дружество, което е най-големият производител на оптични дискове в България,
определиха и размерите на

възнагражденията на мениджърите. Те ще получават
по 2000 лв. месечно, като
заплатата на председателя
на съвета на директорите
ще бъде сбор от тази сума
и определеното възнаграждение на изпълнителния
директор на дружеството.

(Русия), Бест Вербеагентур
(Германия), Мак Адвъртайзинг ООД, консорциум между Нойзи дизайн и
реклама ООД и рекламна
група Таргет медия, консорциум Триас холдинг и обединение между Медиа Консулта и Крес.

Тракия, съобщиха от Агенция пътна инфраструктура. Срокът за подаване
на предложенията изтече
вчера в 17 ч. Днес в агенцията ще бъдат отворени
офертите. Както в. Пари
писа, кандидатите да доизградят аутобана няма да са
повече от 10. Сред участниците са вероятно всички
големи български строителни компании като Трейс
холд груп, Главболгарстрой, Мостстрой, Холдинг
Пътища, германски, испански и италиански фирми,
прогнозират специалисти.

Търг
Осем фирми
искат да строят
Тракия
Осем компании внесоха
оферти за участие в търга
за Лот 2 на автомагистрала

Сашка Панайотова
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Сделка
Heineken купува
мексиканската
Femsa

на компанията за последните две години. През
май 2008 г. Heineken купи
Scottish&Newcastle на стойност 10.2 млрд. EUR.

Финанси
Заловените
фалшиви EUR
с 8% повече

Трише отново бие
тревога за банките

▶ Жан-Франсоа ван
Боксмеер, гл. изп. директор на Heineken

Холандската пивоварна
компания Heineken NV
купува за 3.8 млрд. EUR
мексиканската Femsa,
която произвежда марките бира Dos Equis, Tecate и
Sol. Сумата ще бъде платена изцяло в акции. Според
компанията сделката ще
затвърди позицията й на
втори по продажби производител на бира в света, ще
помогне да се развие в Мексико и Бразилия и ще увеличи представителството
си на американския вносен
пазар. Заедно с дълговете,
които Heineken ще поеме,
общата стойност на сделката достига 6.3 млрд. EUR.
Чрез покупката ставаме
много по-силен и конкурентоспособен играч в Латинска Америка, който е един
от най-печелившите и найбързо растящите пазари на
бира в света, каза главният
изпълнителен директор на
Heineken Жан-Франсоа ван
Боксмеер. Придобиването е втората голяма сделка

Броят на фалшивите евробанкноти е нараснал с
8% през втората половина на 2009 г. в сравнение
с първите шест месеца,
показват данните на Европейската централна банка
(ЕЦБ). Общият брой на
заловените фалшифицирани банкноти за периода
юли - декември е 447 хил.,
които са били извадени
от обращение. Делът им
остава малък в сравнение
с общия брой евробанкноти от близо 12.8 млрд. Ръстът обаче забавя темпото
си, след като през първото
полугодие беше отчетено
17% увеличение на фалшивите копюри, посочват
от ЕЦБ. Най-привлекателни за фалшификаторите
са банкнотите от 20 EUR,
които представляват около
47% от заловените. Почти
всички имитации - около
97% - са на копюри от 20,
50 и 100 EUR.

Дерипаска с 10 млн.
USD основна заплата
▶ Пазарите преоткриват апетита към риск, казва президентът на ЕЦБ Жан-Клод Трише

Централните трезори
разхлабват контрола
твърде рано
▶▶Допълнително 200% върху базовото си заплащане
може да получи директорът и главен акционер в компанията Олег Дерипаска

Кредиторите на
алуминиевия производител Rusal искат да
задържат изпълнителния си директор
Кредиторите на най-големия в света алуминиев
производител United Co.
Rusal Ltd. са одобрили заплащането на главния изпълнителен директор Олег
Дерипаска, което включва
годишно възнаграждение
от 10 млн. USD. Кредиторите искат да задържат
Дерипаска, който държи
контролния пакет акции в
компанията и заема ръководния пост в нея вече 17
години. Одобреното възнаграждение на директора
на Rusal е около 5 пъти
по-голямо от това на изпълнителния директор на найголямата минна компания
в света BHP Billiton Ltd. За
миналата финансова годи-

на Мариус Клоперс получи
общо 10.4 млн. USD. От
тях базовата му заплата
възлиза на 2 млн. USD.
Бонуси

Освен високото основно
възнаграждение Дерипаска
ще може да получи допълнително до два пъти повече
след IPO на компанията в
Хонконг. Чрез него Rusal
се опитва да набере около
2.6 млрд. USD, с което да
намали дълга си.
Резултати

За първата година на миналата година базираната
в Москва алуминиева компания отчете чиста загуба
от 868 млн. USD. За същия период година по-рано Rusal беше на печалба
от 1.4 млрд. USD. Според
прогнозите на компанията
за цялата 2009 г. печалбата
няма да бъде по-малко от
434 млн. USD.

Президентът на Европейската централна банка
(ЕЦБ) Жан-Клод Трише,
който две години преди
началото на финансовата
криза предупреди инвеститорите, че поемат твърде голям риск, отново бие
тревога. Трише и други
членове на ЕЦБ се срещнаха в Базел, Швейцария,
с директори на банки, след
като официално бяха изразени опасения, че трезорите
разхлабват контрола и поемат по-големи рискове с намаляване на напрежението
в световен мащаб.
Опасности

След като Китай увеличи
рекордно задлъжнялостта
си, рисковете отново излизат на дневен ред и са
в центъра на вниманието
на банкери и финансисти.
Председателят на Федералния резерв на САЩ Бен
Бернанке и управителят
на китайската централна
банка Чжу Ксиаочуан присъстваха на срещата в Базел
в понеделник на групата

на 10-те централни банки,
председателствана от Трише. Докато ликвидността
е висока, съществува опасност от връщане отново към
поемане на излишен риск,
каза икономистът Карстен
Брзески от ING Group в
Брюксел. Централните банки обаче са изправени пред
дилема, тъй като не може да
направят нищо друго, освен
да се обърнат с молба към
банките.

и управител на Bank of Italy.
Банкерите обаче трябва да
осъзнаят нестабилността
на системата.
Bank for International
Settlements предупреди
миналия месец, че ниските лихви карат банките да
поемат твърде голям риск.
В САЩ регулаторите предупредиха на 7 януари
трезорите да се пазят от
възможни загуби заради
очакван край на ниските лихви. Според Евалд
Новотни, член на управителния съвет на ЕЦБ, неоснователното поемане на
риск не е голям проблем
в еврозоната, но наистина
се наблюдава такава тенденция в световен мащаб,
особено в САЩ.

Рискове

Тенденция

През ноември 2005 г. Трише
предупреди за подценяване
на риска от финансовите
пазари. Други специалисти
също изразиха опасения от
поемане на голям риск, което доведе до кризата през
2007 г. Председателят на
борда за финансова стабилност Марио Драги заяви
през миналата седмица, че
пазарите са твърде оптимистични за възстановяването от кризата. Те отново
стават рискови, а банкерите
отново започват да поемат
рискове, каза Драги, който е

Пазарите преоткриват апетита към риск, след като
централните банки сва-

Мерки
Централните
банки свалят
лихвите
▶▶Федералният резерв
на САЩ намали основната лихва почти до
нулата и изкупи повече
от 1 трлн. USD токсич-

лиха лихвите до рекордно
ниски нива и правителствата отпуснаха средства
за спасяване на банковите
системи. Евтиното финансиране, което е на разположение на банките, е плодоносна почва за поемане
на риск. Goldman Sachs
и JPMorgan Chase&Co са
сред банките, които се възползват от ниските лихви,
от оживлението на стоковия пазар и от отпадането
на конкуренти като Lehman
Brothers Holdings. Банките
също увеличиха лобирането срещу реформите,
целящи ограничаването на
риска, който поемат.
Няма време за сладки
приказки, ако трезорите не
спрат да поемат излишен
риск, централните банки
ще прибягнат до действие,
заяви Юрген Михелс, главен икономист за еврозоната от Citigroup.
ни активи от банките
като мерки за справяне
с кризата.
▶▶Японската централна
банка последва примера
на САЩ и също занижи
основния лихвен процент близо до нулата.
▶▶Европейската централна банка определи
рекордно ниско ниво на
лихвата от 1%.
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Bulgaria Europe’s pioneer
of training voucher system
Some 5,000 employed
Bulgarians already
approved to boost their
qualification
As soon as he took office,
minister of labour and social
policy Totyu Mladenov said
that most of the employment enhancing measures of
the previous administrations
were inefficient. About BGN
100 million were allocated
from the budget every year
for training of the jobless and
for encouraging employment
but that did not improve the
quality of the labour market
considerably. That is evident
from the low employment
coefficient in Bulgaria, although Bulgaria had one of
the lowest unemployment
levels in the EU before the
crisis.
Principles

GERB’s government decided to radically change the
model of state interference in ▶▶The Employment Agency has agreements with 154 training firms, another 130 will be
photos marina angelova
the labour market from this signed soon, CEO Rositsa Steliyanova said
year. Financing for training
and qualification will come from BGN 70 to BGN 1,800. been supplied with vouchers schemes to encourage the remainly from the European hu- The voucher system is some- and the approved applicants al sector to abstain from layman resources development thing new for Europe and can start their training. We ing off workers this year. The
programme and only BGN 65 Bulgaria is the first country have agreements with 154 compensations for workers
million will be allocated from to introduce the mechanism training service providers, switching to part-time jobs
the budget. Bulgaria will have in this form, Employment another 130 have been ap- will be extended. The second
to absorb BGN 312 million Agency CEO Rositsa Steliya- proved and are waiting for scheme concerns reducedthe contracts to be signed, time workers who receive
from the EU social fund for nova told the Pari daily.
Steliyanova added. The Eu- training in their free time
improving the qualification
ropean financing under the and get a BGN 8 stipend a
of more than 100,000 Bulgar- I Can
ians. Also, both employed and The training voucher sys- scheme, which is called I day. Reduced working hours
jobless people who want to tem for employed people Can, amounts to BGN 26 will be compensated by the
improve their qualification or officially kicked off in De- million. It is expected to state with half the minimum
acquire new profession will cember 2009. Interest in it cover 27,000 employed. The monthly wage, i.e. BGN
receive vouchers from the is huge, though it has not scheme will operate until 120. However, the aid will
Employment Agency to pay been actively advertised yet. 2013 unless but the financing be paid for four, not for three
months. Some BGN 3 milfor their training. Depending A total of 5,000 applications may be absorbed sooner.
lion has been budgeted for
on the level of qualification have been approved already,
additional payments to 6,000
and the training hours, the Steliyanova said. All labour Lay-offs
price of courses will range bureaus in the country have The state will use two people in 2010.

Bad biz environment makes living better hard
Companies lose too
much time clearing
administrative barriers
Improving the business environment is a very efficient
means of cushioning the effects of a crisis. Unfortunately, almost nothing was
done in this direction in 2009,
the chairman of the Bulgarian
Industrial Capital Association
(BICA), Vasil Velev, told the
Pari daily in an interview.
Businesses now hope that
decisive steps will be taken in
2010, because if measures are
not taken at the beginning of
a government, they are very
hard to make at the end of a
government’s term.
Regulations

No one can say how many
permit regimes there are at
present. Municipalities have
their regulations, too, though
they do not have right to that.
The administrative register
does not function. The efforts
of the government in the first

six months of its term were
focused on balancing the budget and planning for 2010.
Crucial issues for businesses
have not been addressed yet.
The government cut the required capital for company
registration to BGN 2, but
that is not a panacea and a lot
more steps need to be taken.
We have no reasons to think
that Bulgaria should have
more regulations than the EU.
Each additional regime gives
grounds for corruption and
expansion of the grey sector.
Environment

All other conditions being
equal, a better business environment should boost investment. Bulgaria has a relatively
successful tax reform but its
results cannot be felt because
of the bad business environment. Companies lose a lot of
time overcoming administrative barriers. Taxes are low
but they are hard to pay. Making a payment requires many
operations. A company fills in
let’s say 30 payment orders a

▶▶Vasil Velev, chairman of BICA

month. You can imaging how
many orders and piles of paper
that makes a year. It is true that
the number of payment orders
were reduced by two from this
year. That is some step but in
the end there should be only
one payment order left. Another key problem that is waiting to be addressed: the state
should not require certification

of facts for which it has information. Companies spend a lot
of their time on non-productive activities that do not create
value added. Macroeconomic
stability alone is not enough
for Bulgaria’s successful development and improving the
living standards. There should
be a good business environment, too.

Idea
Sofia advised to
gradually cut VAT,
starting from 2010
Bulgaria should gradually
cut down VAT as a measure
against the crisis, Israel’s
prime minister Binjamin
Netanyahu said. He was
cited by Bulgarian premier
Boyko Borisov, who is on
a two-day visit to Israel.
The 10-percent flat tax in
Bulgaria is very good but
instead of reducing VAT 3%
in 2011 Sofia should cut the
rate 0.5% every six months.
That will encourage foreign
investment, Netanyahu said.
Slashing VAT 0.5% in 2010
is a very risky measure, the
chairwoman of the parliamentary budget committee,
Menda Stoyanova, pointed
out. There are no conditions
at present for reducing VAT,
Bulgarian Industrial Association’s chairman Bozhidar
Danev commented. Businesses commend such steps
but now Bulgaria’s financial stability is a priority
and VAT accounts for the
bulk of budget revenue, he
added. It will be wiser for
Bulgaria to reduce social
security contributions,
which now stand at 30%,
compared with 7 to 17% in
Israel, Open Society’s Georgi Angelov underscored.

Project
Government
increases pressure
on Mapa Cengiz

The transport ministry has
asked Turkey’s Mapa Cengiz to present a schedule of
all construction activities
on Lyulin motorway until
completion of the project,
deputy transport minister
Ivaylo Moskovski told the
Pari daily. Two months ago
the regional ministry also
required a schedule from the
contractor. The document had
to be submitted to the Road
Infrastructure Agency. Both
ministries have been exerting pressure on the Turkish
company since the government took office. The motorway has to be finished until
the end of 2010 but work
has slowed down. A surprise
inspection late last week
showed that not more than
200 workers are currently
employed. If the project is
not completed on time, Bulgaria may lose EUR 115 million financing under the ISPA
programme.

Industry
Unions call on
state to support
Kremikovtzi rehab
The rehabilitation plan for
Kremikovtzi is the only
chance to keep the steel
plant running, Vasil Yanach-

kov of the Confederation of
Independent Trade Unions
in Bulgaria (CITUB) said.
The National Electric Company (NEK) has some BGN
60 million receivables from
Kremikovtzi, which makes
it the biggest owner with
a share of 70%. CITUB
believes that if the rehab plan
is carried out and NEK takes
over Kremikovtzi’s management, by this year’s end the
plant may be sold at a much
higher price. Finance minister
Simeon Dyankov will have
to decide on the plan. If he
rejects it, the steel maker will
most likely be ruled bankrupt and its assets will be
sold. Currently the plant produces 30 tonnes a month and
the orders exceed 50 tonnes.
There are 2,700 employees in
Kremikovtzi and 3,500 were
laid off. Every month the
plant’s debts increase BGN 3
million.

Statistics
Industrial
production falls
11% in Nov, Y/Y

Industrial production fell
10.8% in November 2009,
year on year, statistical data
show. The production and
distribution of electricity,
heating and gas decreased
8.1%. The slump in the processing industry was 14%,
while the mining industry
surged 13.5%. Industrial
production rose 1.2% in
November, month on month,
National Statistical Institute data showed. The total
turnover index rose 0.7%
in November compared
with October but slipped
13.2% on an annual basis.
The construction production
volume declined 10.7% in
November, month on month,
and 21.9% compared with
November 2008. The drop in
the sector for the first eleven
months of 2009 was 13.8%
on an annual basis.

BSE
Revival in trade,
low turnover on
BSE on Monday

The week started with a
revival in trade but low
turnover on the Bulgarian Stock Exchange (BSE).
A total of 77 companies
traded on Monday, including some low-liquidity ones.
The number of shares sold
was small. Turnover stood
at BGN 1.4 million on the
regular market and BGN
502,000 on the OTC market.
Banks, Sopharma and Bulgarian Rose Sevtopolis were
the most active on the official market. A total of 40,324
shares in the pharmaceutical company and 60,300
shares in the cosmetics
maker changed hands. The
blue-chip Sofix index gathered speed and closed with
a 1.66-percent rise at 437.99
points. BG40 of the most
traded stocks and BGTR30
of the best performers in
total return went up over
1%. BGREIT was the only
index to drop 1.06% to
47.52 points.
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Промяна

Химимпорт се раздели
с още 9% от Галата
В касите на холдинга вече има 34 млн.
лв. от сделки с акции на дружеството

Химимпорт е продал нови
8.9% от участието си в
Инвестиционна компания
Галата. Това става ясно от
уведомлението, което найновата публична компания
е подала до Българската
фондова борса. Купувачът
на 891 акции, които бяха
прехвърлени в последната
за 2009 г. търговска сесия
на БФБ, не е ясен.
Купувач

Това обаче най-вероятно
е компания от групата на
Химимпорт. Холдингът
веднъж вече се раздели с
крупен дял от Инвестиционна компания Галата.
На 22 декември 2009 г.
през БФБ бяха прехвърлени 28.9% от дружеството. Купувач тогава стана
дъщерното дружество на
Химимпорт - Холдинг
Варна.
Дял

След новата продажба
на дялове размерът на
участието на Химимпорт
в капитала на Инвестиционна компания Галата

АД се свежда до 22.19%.
От продадените акции по
сметките на холдинга ще
влязат 34 млн. лв.
Инвестиционна компания Галата шокира инвестиционната общност със
стойността, на която беше
оценена от пазара.
Рекорд

Сделките с акциите й достигнаха цена 9000 лв.,
което е най-високата стойност, платена за българска
акция през 2009 г. Компанията е учредена през
2003 г. и се занимава с
покупка и продажба на
недвижими имоти, отдаване под наем на собствени недвижими имоти,
проектиране. Kъм настоящия момент компанията
разработва два проекта за
многофункционални комплекси с приблизителна
площ 1 355 000 кв. м на
територията на собствени
терени в кв. Аспарухово,
Варна.

▶ лв. е единствената
цена, на която има сделки
с акциите на Галата

Химимпорт АД

12

3,000
2,875

11
9.331
-0.73%

10
9

Търговият предложител
е подписал с Албена
холдинг АД споразумение
за следване на обща
политика по управление
на България-29 АД чрез

съвместно упражняване
на притежаваните права
на глас.
Албена инвест холдинг
притежава около 64% от
капитала на България29 АД. Комисията за
финансов надзор все още
не е взела отношение
по промененото търгово
предложение.

За една година американската валута е поевти
EUR/USD

+20.7%
С близо 21% е поскъпнало еврото спрямо долара
за периода 18 февруари - 15 ноември 2009 г.

1.3666

19.03.09
Еврото поскъпна,
след като излязоха данните,
че индустриалните поръчки
в еврозоната се увеличават
за шести пореден месец.
В същия ден разчароващите данни
за растежа на американската
икоиномика допълнително
понижиха долара

1.3362

12.01.09
Бен Бернанке заяви,
че връщането на икономиката
към нормалното й
функциониране е основната
задача за Фед и това оказа
подкрепа на долара

Лева

от дружеството.
Предишната оферта беше
за 9.27 лв. за една ценна
книга.

Слабият ръст на свет
вещае тежка година

9000

Холдинг Варна
Лева

Албена инвест холдинг
завиши цената на акциите
в търговото предложение
към миноритарните
акционери на България-29
АД до 11.62 лв. за брой,
става ясно от съобщение

Реклама:
Станислава Атанасова

mivanov@pari.bg
тел. 4395-867

Книжа
Нова цена в
търговото към
България-29 АД

2.8
+3.90%

2,750
2,625

8
11.12.09

28.12.09

11.01.10

2,500
11.12.09

1.2921
22.12.09

20.04.09

11.01.10

1.2653
6.03.09

Тази година ще бъде една
от най-трудните за американския долар. Очакват се
нови понижения и силен
натиск върху него заради
нестабилната щатска икономика. Около това мнение се
обединиха брокери и валутни дилъри, до които в. Пари
се допита.
Новата седмица започна
със спад за долара спрямо
основните валути. Нивото
му спрямо еврото достигна
1.4519. Спадът беше причинен от разочароващите
данни за заетостта в неселскостопанския сектор

в САЩ, които излязоха в
петък.
Котировки

За една година доларът е поевтинял с 9% спрямо еврото,
а от 2000 г. до днес с 40%.
С колко още ще се понижи
през 2010 г. американската
валута, никой от брокерите
не се нае да прогнозира, въпреки че голяма част от тях
очакват спад. При валутната двойка EUR/USD имаме
силно утвърден възходящ
тренд през последните 10
години въпреки повишената
волатилност през измина-

лите 2008 и 2009 г., коментира Калин Йорданов от
ИП Карол. Според него при
стабилизиране на световната икономика позициите на
щатската валута ще продължат да отстъпват.
Причини

В края на 2009 г. доларът
достигна едни от най-високите си стойности спрямо
еврото до над 1.50. Причина
за това бяха спекулациите, че Федералният резерв
ще повиши лихвите. Но
опровержението на тази
информация и сигналите, че

това няма да се случи скоро,
отново понижиха рязко американската валута.
Очакваното забавяне в
темповете на растеж през
последното тримесечие на
2009 г. и първото тримесечие на 2010 г. в САЩ заедно
с относителното стабилизиране в еврозоната би трябвало да бъде разчетено негативно от пазара и доларът
отново да трупа негативи,
прогнозира Кирил Гарчев
от ИП Булброкърс.
Ефекти

Скъпото евро обаче се явя-
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Цифра на деня

9

Техническият анализ показва, че
индексът Standard&Poor’s 500 ще се
повиши с 9% през тази година

▶▶процента спад е отчел доларът спрямо еврото за една
година, като вчера курсът между двете валути
достигна 1.4519

▶ Джон Тайн, изпълнителен директор на Bank of America Merrill Lynch

товните пазари Еврото поскъпва ударно
а за долара
Коментари

В последния месец
и половина валутната
двойка EUR/USD загуби
корелацията си с фондовите пазари. Посоката на валутната двойка е по-скоро
с превес нагоре. Причина
за това са силните бичи
настроения на фондовите
пазари в САЩ.

иняла с 9% спрямо еврото

1.4968

24.11.09

От края на ноември доларът
започна да поскъпва.
За това помогна понижението
на безработицата в САЩ
до 10% през ноември, както
и очакванията, че Фед може
да вдигне основната лихва
през 2010 г.

1.4308

7.01.10

1.43224
1.4324
1.011.10
1.01.10

От началото на годината
доларът отново започна
да се понижава. В края
на миналата седмица
слабите данни за заетостта
в неселскостопанския сектор
в САЩ допълнително оказаха натиск
на американската валута.

При валутната двойка
EUR/USD имаме силно утвърден възходящ
тренд през последните 10
години въпреки повишената волатилност през
изминалите 2008 и 2009
г., което ни навежда на
мисълта, че при икономическо стабилизиране
посоката на движение би

Калин Йорданов,
ИП Карол

При валутната двойка
EUR/USD имаме
силно утвърден възходящ тренд през
последните
10 години

се запазила. Естествено
по-притеснително за нас
като членове на ЕС е, че
еврото не печели позиции
само срещу американския
долар, а и срещу всички
останали основни валутни единици, като индексът на еврото се търгува
при стойности от 144.10,
което е малко под 10% от
върха му през 2008 г.
Съответно това би
направило функционирането на бизнеса и икономиките в Европейската общност по-сложна задача и би
предопределило монетарни
способи с цел забавяне на
ръста на общата европейска валута.

Фед няма да бъде ентусиазиран
да види валутата си силна
2010 г. обещава
интересни времена на
валутните пазари поради очакванията за старт
на възстановяването на
световната икономика от
финансовата криза. През
есента на миналата година
някои облигации започнаха
на отчитат възможността
Фед да вдигне лихвите
в САЩ, но текущата
икономическа ситуация ще
забави решението. Независимо от това отлагане
очаквам засилване на
позициите на щатския
долар спрямо другите
основни валути и еврото
през следващите месеци.
При всички положения Фед
няма да бъде особено ентусиазиран от прекомерно

Иван Овчаров,
Елана Трейдинг

Отслабването
на еврото ще
има добър ефект
върху българските
компании
силен долар на този етап,
тъй като именно проблемите на САЩ с големия дълг
и дефицита бяха сред основните причини щатската

администрация да направи
всичко възможно да обезцени собствената си валута
през последните години.
От друга страна, и ЕЦБ
няма да подмине сериозно
поскъпване на еврото, като
имаме предвид текущото
състояние на европейските икономики. Няма да
са изненада нови интервенции на централните
банки. Отслабването на
еврото несъмнено ще има
благоприятен ефект върху
българските и европейските компании, които
получават плащанията си в
щатски долари. За България това ще има ограничен
ефект поради минималния
търговски обмен със САЩ.

Очакват се положителни данни

ва проблем за държавите
от еврозоната, коментират
анализатори. По този начин износът се оскъпява,
компаниите трупат загуби
и дефицитът по текущите
сметки на държавите расте.
В тази ситуация ще трябва
да се използва монетарната
политика, за да се забави ръстът на общата европейска валута, коментира
Калин Йорданов. Именно
с монетарни техники Федералният резерв целенасочено обезцени собствената
си валута, за да може да се
справи с огромния дълг на

САЩ и дефицита по текущата сметка на страната.
България

Българските компании са
взели мерки, за да не допуснат негативно влияние
от евтиния долар, показва
допитване на в. Пари до
някои от публичните компании, които изнасят част
от своята продукция.
Ние сме превалутирали
всички плащания в евро
още в началото на 2009 г., за
да не търпим загуби от слабия долар, като тази практика ще продължи и през

тази година, каза Борис Борисов, финансов директор
на Софарма. Васил Йовчев,
главен мениджър на Декотекс, обясни, че компанията е започнала да купува
суровини в долари, защото
и стоките, които продава,
са в долари. Така загубите
от отрицателни разлики от
промяна на валутните курсове са минимализирани.
От Декотекс казаха, че през
2010 г. ще търсят пазар за
своята продукция и в Европа, въпреки че периодът за
това е много труден.
Магдалена Иванова

Нормализирането на
доларовия пазар през
последния месец на 2009
г. заедно с неубедителното
представяне на еврозоната
дава възможност за още
поскъпване на долара в
краткосрочен план.
Въпреки последния
доклад за безработицата
в САЩ предварителните
проучвания на икономическата активност предполагат, че през първите
месеци на 2010 г. трябва
да видим добри данни от
статистиката и ако процесът на нормализация
е устойчив, доларът би
трябвало да намира подкрепа от циклична гледна
точка.

Кирил Гарчев,
ИП Булброкърс

Единната
валута страда
от бюджетните дефицити

Това обаче е само едната
страна на уравнението.
Непрестанният поток от
неприятни изненади, свързани с банковия сектор,
понижението в кредитните рейтинги и рискът от
това (Гърция, Ирландия,
Испания), a и потенциал-

ният проблем, свързан с
бюджетните дефицити в
еврозоната, нямаше как да
не се отразят негативно на
единната валута в определен момент. В такава
среда нива около 1.4000
за еврото (средномесечна
цена) изглеждат постижими, но актуалността им ще
бъде поставена под въпрос
с напредването на 2010
г. Очакваното забавяне в
темповете на растеж през
последното тримесечие на
2009 и първото тримесечие
на 2010 г. в САЩ заедно
с относителното стабилизиране в еврозоната би
трябвало да бъде разчетено негативно от пазара и
доларът отново да трупа
негативи.

Коментарите не са препоръка за покупка или продажба на активи.
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14 инвеститор Валути
EUR/USD

Долара за евро

USD/BGN

Промяна

1,6

CHF

1,5

Франкът продължи да печели

Лева за долар

1,5500
1.4519
+0.76%

1,4625
1,3750
1,2875

GBP

1.3475
-0.68%

1,4

1,2

31.03.09

10.06.09

20.08.09

30.10.09

11.01.10

12.01.09

1.04.09

11.06.09

21.08.09

2.11.09

11.01.10

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

Георги Иванов,
БенчМарк Финанс

Серията от
нетни понижения в заетостта в
неселскостопанския
сектор достигна две
пълни календарни
години

▶▶Монетата от 2 EUR
остава най-подправяната в ЕС, въпреки че през
миналата година засечените нейни фалшификации са намалели с 18%. По
данни на Европейската
комисия през 2009 г. са
изтеглени от обращение
общо 172 100 фалшифицирани евромонети. Това
е с 12% по-малко в сравнение с 2008 г. През миналата година се е увеличил
броят на засечените подправени монети от 50
евроцента и 1 EUR.

Въпреки че предварителните прогнози сочеха
нулева или съвсем слаба
промяна в броя на незаетите, действителните
стойности на индикатора
показаха, че американската икономика е загу-

-0.30%

▶ Валути спрямо евро

Доларът с втори пореден спад след
петъчните слаби данни от САЩ

Щатският долар започна новата седмица
със спад спрямо останалите основни валути,
след като разочароващите
данни за заетостта в неселскостопанския сектор
в САЩ в петък тушираха
временно оптимизма на
пазарните участници за
скорошно увеличение на
основната лихва отвъд
океана.

▶▶японски йени за американски долар достигна курсът
между валутите по време
на вчерашната сесия

Рублата с пасив за деня

коментар

Разкритие
Увеличават се
фалшивите евро
монети

92.6

-0.61%

RUB
12.01.09

+0.41%

Лирата загуби позициите си

1,3

1,2000

Валута на деня

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

Купува
Buy
1,45229
0,898795
134,32
1,476105
8,1421
10,194
1,492845
1,559199
266,8298
26,22649
42,54443
4,0584

USD
EUR
CHF
GBP
DKK
USD
EUR
CHF
GBP
BGN

Беларуска
2833
4114,647
4577,277
1,034325
Естонска
10,776
15,647
10,599
17,394
2,102731
Латвийска
0,488375
0,7093518
0,4805245
0,7891127
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
2,4116
3,4528
2,3331
3,8516
Молдовска
12,32625
17,87903
19,88926
0,4200203
Руска
29,30424
42,56557
28,82993
47,34394
3,64754
1,034325

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
1,454627
0,9026575
134,3788
1,479499
8,175344
10,2285
1,494105
1,561232
269,4697
26,34927
43,32112
4,076533

Hай-ниска
Low
1,44087
0,89724
133,3581
1,4724
8,136555
10,17733
1,482549
1,551899
266,5174
26,16725
42,51237
4,045325

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 11.01.2010 г.

▶ 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)

▶▶
Валутните брокери останаха неприятно изненадани от макроикономическите данни в САЩ

била нови 85 хил. работни места през декември.
По този начин серията
от нетни понижения в
заетостта в неселскостопанския сектор достигна
две пълни календарни
години, след като за
първи път наблюдавахме
спад на показателя през
януари 2008 г.

е достигнала 17.3% през
декември.
Слабите петъчни данни
подсказват недвусмислено, че потреблението отвъд океана ще остана слабо заради високия брой
незаети и най-вероятно
Фед няма да прибегне до
очакваното увеличение на
основната си лихва поне
през следващите месеци.
Именно очакванията за
възстановяване на трудовия сектор бяха в основата на поскъпването на
долара през декември, но
петъчните новини успяха
да охладят оптимизма на
трейдърите.

Наред с това станахме
свидетели на ръст в
широката безработица,
която включва обезкуражените безработни и
работещите на непълен
работен ден, като тази
част от трудоспособното
американско население

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
8,0335
11,66785
7,904271
12,97972
0,2741048
Грузинска
1,702
2,466464
1,6715
2,743781
Полска
2,79535
4,0595
2,7496
4,5128
0,1548

UAH
UAH
UAH
UAH
UAH

USD
EUR
JPY
GBP
RUB

GEL
GEL
GEL
GEL

USD
EUR
CHF
GBP
CZK

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

Казахстан
148,11
215,1257
1,60153
239,3134
5,051627
Унгарска
184
267,18
180,98
297,05
10,19
Чешка
18,034
26,195
17,747
29,145

USD
EUR
CHF
GBP

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

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

9,818
Азербайджан
0,8035001
1,167043
1,298215
Македонска
42,9535
61,3136
91,4719
Хърватска
5,009663
7,27403
4,930209
8,099354
1,792693
5,413538
3,452061

CZK
AZN
AZN
AZN
MKD
MKD
MKD
HRK
HRK
HRK
HRK
HRK
HRK
HRK

USD
EUR
GBP
USD
EUR
CHF
GBP
JPY
USD
EUR
CHF
GBP
JPY
RUB

Албанска
95,29
138,1556
153,6891
Румънска
2,84175
4,126783
2,796477
4,5905
3,072447
Турска
1,4511
2,1087
1,4286
2,346067
1,569984
0,04952271

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

▶ Преизчислени курсове за 11.01.2010
За 1

AUD

CAD

CHF

BRL

CZK

DKK

EEK

GBP

HUF

AUD

*

1,04455

1,05680

0,62270

0,05953

0,20955

0,09966

1,73467

0,03613

JPY

NOK

NZD

PLN

0,01162

0,19157

7,95805

0,38422

0,15288

SEK

TRY

USD

EUR

7,39005

1,07331

1,55930
1,49279

CAD

0,95735

*

1,01172

0,59614

0,05699

0,20062

0,09541

1,66069

0,03459

0,01112

0,18340

7,61863

0,36784

0,14636

7,07486

1,02753

CHF

0,94626

0,98841

*

0,58923

0,05633

0,19829

0,09430

1,64144

0,03419

0,01099

0,18128

7,53035

0,36357

0,14466

6,99288

1,01562

1,47550

BRL

1,60591

1,67746

1,69712

*

0,09561

0,33652

0,16004

2,78573

0,05802

0,01866

0,30765

12,77993

0,61703

0,24551

11,86778

1,72364

2,50410

CZK

16,79728

17,54561

17,75131

10,45965

*

3,51992

1,67397

29,13779

0,60686

0,19513

3,21789

133,67357

6,45393

2,56796

124,13275

18,02865

26,19200

DKK

4,77207

4,98467

5,04311

2,97156

0,28410

*

0,47557

8,27798

0,17241

0,05544

0,91420

37,97635

1,83355

0,72955

35,26583

5,12190

7,44109

EEK

10,03440

10,48144

10,60432

6,24841

0,59738

2,10274

*

17,40640

0,36253

0,11657

1,92231

79,85424

3,85546

1,53406

74,15472

10,77000

15,64664

GBP

0,57648

0,60216

0,60922

0,35897

0,03432

0,12080

0,05745

*

0,02083

0,00670

0,11044

RUB 276,79088

289,12212

292,51166

172,35732

16,47831

58,00229

27,58420

480,14158

*

3,21537

53,02543

4,58764

0,22150

0,08813

4,26020

0,61874

0,89890

106,34988

42,31570

2045,49848

297,08181

431,60002

JPY

86,08372

89,91881

90,97298

53,60422

5,12486

18,03908

8,57886

149,32707

3,11006

*

16,49125

NOK

5,21996

5,45252

5,51644

3,25047

0,31076

1,09386

0,52021

9,05493

0,18859

0,06064

*

685,05837

33,07549

13,16045

636,16298

92,39433

134,23034

41,54073

2,00564

0,79803

38,57580

5,60263

NZD

0,12566

0,13126

0,13280

0,07825

0,00748

0,02633

0,01252

0,21798

0,00454

0,00146

0,02407

8,13949

*

0,04828

0,01921

0,92863

0,13487

0,19594

PLN

2,60264

2,71859

2,75047

1,62066

0,15494

0,54539

0,25937

4,51474

0,09403

0,03023

0,49859

20,71197

*

0,39789

19,23367

2,79344

4,05830

48,33899

2202,71517

Стойност
Rate
1,95583
1,2543
7,81051
1,31018
1,32554
1,97212
7,46728
2,62842
1,25
2,1758
1,73595
2,6875
7,33345
1,47097
2,96968
6,74424
1,45707
1,20215
5,66448
2,75741
1,06563
4,03489
2,40289
9,98178
2,95358
4,81933
4,73785
4,58808
1,91757
9,70009
4,07397
9,26934
1,34625
1,83843
1560,24

Разлика
Difference
0,00000
0,00137
-0,03415
-0,01303
0,00537
-0,03491
0,03377
-0,00003
0,00000
-0,01340
-0,03085
-0,00137
0,07269
-0,00271
-0,02501
0,00000
-0,00951
-0,00963
0,00000
0,00000
-0,00920
-0,02226
0,00883
-0,01428
-0,03763
0,05923
0,04254
-0,01387
0,00487
-0,09522
-0,05844
-0,03085
-0,02405
-0,00235
28,04000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 12.01.2010 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
1,452399
0,89895
134,35
1,476325
8,146125
10,19935
1,493505
1,559774
267,0774
26,2503
42,5867
4,0617

SEK

6,54109

6,83250

6,91260

4,07313

0,38941

1,37070

0,65187

11,34665

0,23632

0,07599

1,25309

52,05432

2,51325

*

7,02060

10,19952

TRY

0,13532

0,14135

0,14300

0,08426

0,00806

0,02836

0,01349

0,23473

0,00489

0,00157

0,02592

1,07686

0,05199

0,02069

*

0,14524

0,21100

USD

0,93170

0,97321

0,98462

0,58017

0,05547

0,19524

0,09285

1,61619

0,03366

0,01082

0,17849

7,41451

0,35798

0,14244

6,88530

*

1,45280

EUR

0,64131

0,66988

0,67774

0,39935

0,03818

0,13439

0,06391

1,11247

0,02317

0,00745

0,12286

5,10360

0,24641

0,09804

4,73934

0,68833

*

▶ 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 юан CNY
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
Sofix

BGREIT

Пунктове

Пунктове

550

50,00
437.99
+1.66%

475

48,75

400

46,25

250

45,00
11.12.09

8.04.09

10.07.09

7.10.09

11.01.10

Надолу

Обем

Интерлоджик-имоти: 20

Орфей клуб уелнес АД: 1500

Елана ФЗЗ: 168 350

Актив Пропъртис: 100

Диамант АД: 339

София Комерс - ЗК: 70 000

Лесопласт АД: 40

КТИ Съединение: 80

Българска роза Севтополис: 60 300

+21.01%

-76.47%

+17.22%

325

12.01.09

Нагоре
47.52
-1.06%

47,50

23.12.09

-9.73%

Засилена търговия и слаби
обороти на фондовата борса
Софарма АД

Мирослав Иванов

Лева

mivanov@pari.bg

4,50

3,75

Банките,
Софарма
и Българска
роза Севтополис
доминираха
търговията на
официалния пазар

4.055
-0.86%
Фармацевтичната компания
беше сред най-търгуваните
дружества в първия ден от
борсовата седмица

3,00

2,25

1,50
12.01.09

позицията на ПИБ се
изтъргуваха 33 738 акции. Лидер по активност
беше казанлъшкото фармацевтично дружество
Българска роза Севтополис. Компанията се
очаква да стане първото
дружество, което се влива в Софарма от заплануваното поглъщане на
три публични дружества.

Банките, Софарма и
Българска роза Севтополис доминираха търговията на официалния
пазар. При Централна
кооперативна банка АД
се размениха 40 776 ценни книжа. Това донесе
скок в цената от 4.94%
до 1.38 лв. за брой. По

8.04.09

13.07.09

Вчера на БФБ преминаха
60 300 книжа на Българска роза. По позицията
на софийската фармацевтична компания пък се
сключиха сделки с
40 324 акции.
Започнал
неубедително, бенчмаркът Sofix набра скорост и
завърши с ръст от 1.66%

7.10.09

-2.17%

0.00%

-20.00%

+12.50%

11.01.10

Борсов коментар

Засилена търговия, но
слаб оборот беляза началото нa новата седмица
на Българската фондова
борса. През капиталовия
пазар преминаха акциите
на 77 компании. Сред тях
бяха слаболиквидни компании като Инвестор.БГ,
Метрон, САФ Магелан,
Алкомет, Унифарм и др.
Бяха прехвърлени обаче
сравнително малки лотове. Затова и оборотът на
фондовата борса се формира отново с търговията
на ликвидните компании.
По време на сесията в
понеделник на регулирания пазар се сключиха
сделки за 1.4 млн. лв. На
извънрегулирания пазар
бяха прехвърлени книжа
за 502 хил. лв.

15

11.01.10

до 437.99 пункта. BG40 и
BGTR30 също завършиха
сесията с поскъпване от
по над 1%. Единственият
индекс, който поевтиня,
беше секторният измерител BGREIT. Той се
понижи с 1.06% до 47.52
пункта.
Написаното не е препоръка за
покупка или продажба на акции.

+0.67%

Благоевград БТ взима
краткосрочен кредит

БНП Париба ще отбрание, проведено на 17 депусне 15 млн. EUR на кември 2009 г., акционерите
в Благоевград БТ приеха, че
цигарената фабрика
Благоевград БТ ще получи
от БНП Париба свръхкраткосрочен кредит от 15 млн.
EUR, показва официално
уведомление от тютюневата
фабрика до БФБ. Срокът за
усвояването е от 11 до 15
януари 2010 г., а крайният
срок за погасяването е 31
март 2010 г. Никакви други
параметри по договора за
кредит не са обявени. Опитите на в. Пари да се свърже
с представител на благоевградската компания вчера
пропаднаха. Решението за
подписване на договор за
кредит трябва да е одобрено
от съвета на директорите на
мажоритарния собственик
- държавния тютюнев гигант
Булгартабак холдинг.
На извънредно общо съ-

компанията ще изпълнява
бизнес програмата си само
след съгласуване с най-големия си собственик.
Приходите от продажби на
благоевградската тютюнева
фабрика спаднаха с 10% в
края на третото тримесечие
на 2009 г. до 110 млн. лв. Печалбата се понижи с 57% за
отчетния период до 3.2 млн.
лв. Благоевград БТ е втората
по големина производствена компания в структурата
на държавния цигарен гигант Булгартабак холдинг
след София БТ. Държавният
холдинг държи 85.24% в
благоевградското дружество. Другият голям акционер в компанията е Morgan
Stanley&Co Incorporated
equip, който държи 5.02%
от акциите в дружеството.
Мирослав Иванов

Благоевград БТ
Лева
45
40
35
35.1
+0.26%

30
25
15.01.09

19.05.09

4.09.09

19.11.09

8.01.10

▶ Търговия на БФБ
Код Номинал Име
				
4ID		
5ALB
5SR		
6S7		
3JR		
4BJ		
4CF		
4O1		
5DOV
5F4		
5MB
5ODE
5ORG
5OTZ
5PET
5V2		
6C4		
6C4P
6C9		
6H2		
SL9		
3NB		
3Z3		
3Z9		
4BI		
4CK1
4EH		
4I8		
4IN		
4L5		
4VE		
52E		
57B		
57E		
59X		
5BN		
5BP		
5BT		
5EO		
5IC		
5MA
5MH
5MR

1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
10.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
10.00 BGN
.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN
1.00 BGN

Обем Oтваряне Висока
(лотове)

Индустриален Холдинг България АД 2 320
1.67
Албена Инвест Холдинг АД
10
6.1
Стара планина Холд АД
831
1.91
Синергон Холдинг АД
16 251 2.022
Софарма АД
40 324 4.09
Българска роза-Севтополис АД
60 300 1.485
ЦКБ АД
40 776 1.315
Проучване и добив на нефт и газ АД 593
2.9
Доверие ОХ АД
75
3.435
ПИБ АД
33 738 2.333
Монбат АД
24 678
6.5
Кораборемонтен завод Одесос АД
1
114.95
Оргахим АД
153
80
Оловно цинков комплекс АД
571
14.45
Петрол АД
554
6.5
Холдинг Варна АД
25
9.4
Химимпорт АД
15 827 2.695
Химимпорт АД
8 696 2.64
КТБ АД
642
58
Холдинг Пътища АД
8 680
2.4
Спарки Елтос АД
875
2.256
Неохим АД
6
27
Златен лев Холдинг АД
1 000 0.505
Захарни заводи АД
576
2.5
ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп 216
41.5
Химко АД-Враца
1 100 0.086
Еврохолд България АД
7 653 1.363
Индустриален КХ АД
100
2.455
Инвестор.БГ АД
12
9.8
Лесопласт АД
40
24
Велина АД
2 260 0.98
Елхим Искра АД-Пазарджик
719
1.915
Булгартабак-холдинг АД
20
17.102
ЕМКА АД
250
2.5
Унифарм АД
400 40.99
БАКБ АД
503
17.9
Билборд АД
1 900
1.14
БТК АД
340
2.9
Етропал АД
150
2.37
ЗД Евро инс АД
281
1.499
Медика АД
300
1.621
М+С хидравлик АД
360
5.4
Момина крепост АД
30
1.71

1.73
6.1
2
2.123
4.097
1.497
1.38
2.97
3.5
2.484
6.64
114
85
14.65
6.2
9.331
2.8
2.8
59.5
2.5
2.255
29.7
0.555
2.462
45.45
0.094
1.432
2.6
9.41
27
1
1.962
17.77
2.685
40.98
17.98
1.195
3.1
2.48
1.555
1.6
5.35
1.626

Ниска
1.65
6.1
1.962
2.05
4.05
1.49
1.329
2.97
3.5
2.36
6.48
114
83
14.5
5.9
9.331
2.692
2.698
58
2.39
2.25
27.012
0.555
2.46
45.45
0.085
1.362
2.6
9.41
25.975
1
1.949
17.77
2.685
40.98
17.65
1.148
3
2.3
1.444
1.6
5.053
1.626

Средна Затваряне Промяна (%)
1.69
6.1
1.98
2.05
4.06
1.49
1.36
2.97
3.5
2.43
6.5
114
84.97
14.59
6.1
9.33
2.77
2.79
58.47
2.45
2.25
27.46
0.56
2.46
45.45
0.09
1.4
2.6
9.41
26.01
1
1.96
17.77
2.69
40.98
17.91
1.16
3.06
2.42
1.52
1.6
5.1
1.63

1.691
6.1
1.962
2.05
4.055
1.495
1.38
2.97
3.5
2.48
6.501
114
85
14.649
6.15
9.331
2.8
2.8
59.5
2.5
2.25
27.012
0.555
2.46
45.45
0.094
1.4
2.6
9.41
27
1
1.962
17.77
2.685
40.98
17.98
1.16
3.1
2.48
1.555
1.6
5.053
1.626

P/E

P/S

P/B

1.26%		
0.60
0.00%
15.20
3.98
2.72%
104.58 0.87
1.39%
1.75
0.27
-0.85%
16.25
1.12
0.67%
30.83
1.35
4.94%
5.26
0.59
2.41%
4.28
1.23
1.89%		
0.26
6.30%
6.82
0.64
0.02%
16.18
2.24
-0.83%
29.82
1.69
6.25%		
0.42
1.38%		
1.07
-5.38%		
0.42
-0.73%
5.19
1.35
3.90%
3.13
0.44
6.06%			
2.59%
6.81
2.02
4.17%		
0.31
-0.26%		
1.19
0.05%		
0.90
9.90%
6.80
0.36
-1.60%
14.15
0.24
9.52%		
47.27
9.30%		
2.04
2.72%			
5.91%		
0.22
-3.98%			
12.50%
39.92
0.30
2.04%
10.48
0.67
2.46%
16.63
1.10
3.91%
10.99
0.41
7.40%			
-0.02%			
0.45%
7.15
2.02
1.76%
17.70
0.62
6.90%
33.19
0.98
4.64%
24.90
0.82
3.74%
2.90		
-1.29%			
-6.42%
72.78
1.39
-4.91%
10.97
0.16

0.36
0.39
0.82
0.33
2.15
0.96
0.48
0.61
0.24
0.68
2.13
1.10
0.72
2.35
20.79
0.29
0.53
1.39
1.82
0.40
0.69
0.14
1.15
1.95
0.50
0.57
3.03
0.81
0.39
1.05
0.36
1.54
1.07
0.49
2.39
2.00
0.76
0.72
1.73
0.51

Код Номинал Име
				
5MY

1.00 BGN

Мостстрой АД

5MZ

1.00 BGN

Метизи АД-Роман

5T3		

1.00 BGN

Обем Oтваряне Висока
(лотове)

Ниска

Средна Затваряне Промяна (%)

P/E

P/S

P/B

1 370

3.399

3.682

3.39

3.41

3.5

2.97%			

5 664

0.555

0.55

0.55

0.55

0.55

-0.90%

3.05

0.13

0.10

КТИ Съединение АД

80

0.185

0.167

0.167

0.17

0.167

-9.73%

0.03

0.02

0.03

5.80

6AB		

1.00 BGN

Албена АД

100

42.5

42

41.4

41.67

42

-1.18%

6AM

1.00 BGN

Алкомет АД

835

2.86

3.05

3

3.04

3.05

6.64%		

2.95

1.90

0.55

0.33

0.79

6AR1.00 BGN Арома АД284

1.601

1.67

1.66

1.66

1.66

3.69%

3.05

0.26

0.27

6D3		

1.00 BGN

Девин АД

10 630

3.362

3.45

3.39

3.44

3.401

1.16%

40.11

0.89

1.83

6EG		

1.00 BGN

Енергоремонт Холдинг АД

75

17.99

17.999

16.65

17.63

17.999

0.05%

3.91

0.42

2.37

6I2		

1.00 BGN

Интерлоджик-лизинг АД

30

2.99

2.99

2.99

2.99

2.99

0.00%		

42.49

2.88

6K1		

1.00 BGN

Каолин АД

220

5.501

5.81

5.75

5.78

5.75

4.53%

19.91

1.12

1.27

6L1		

1.00 BGN

Ломско пиво АД

1 000

0.76

0.75

0.75

0.75

0.75

-1.31%

3.66

0.50

0.35

6M1		

1.00 BGN

Метрон АД

8 125

8

8

8

8

8

0.00%

11.07

1.62

2.39

6S2		

1.00 BGN

САФ Магелан АД

95

7.58

7.65

7.6

7.62

7.65

0.92%

14.15

0.22

1.40

6S4		

2.00 BGN

Северкооп Гъмза Холдинг АД

400

0.83

0.835

0.835

0.84

0.835

0.60%

0.84

0.16

0.10

6SL		

1.00 BGN

Софарма логистика АД

100

0.73

0.74

0.74

0.74

0.74

1.37%		

11.94

0.64

0.00%			

6SOA

1.00 BGN

София Комерс-Заложни къщи АД

70 000

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

E4A		

1.00 BGN

Енемона АД

394

9.211

9.5

9.4

9.41

9.5

OWJ

1.00 BGN

Орфей клуб уелнес АД

1 500

1.02

0.24

0.24

0.24

0.24

3.14%

7.08

0.59

1.18

-76.47%			

SO5		

1.00 BGN

Софарма трейдинг АД

10 593

1.43

1.435

1.41

1.42

1.435

0.35%

8.15

0.13

0.88

T43		

1.00 BGN

Зърнени Храни България АД

31 262

0.638

0.66

0.63

0.64

0.642

0.63%

14.25

0.65

0.55

T57		

1.00 BGN

Трейс груп холд АД

351

62.999

63.021

62

62.65

62.999

0.00%

36.47

0.93

2.72

3JY		

1.00 BGN

Южен индустриален парк АД

570

0.17

0.165

0.165

0.17

0.165

-2.94%			

3U8		

1.00 BGN

Корпорация Унимаш АД

749

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.00%

4DI		

1.00 BGN

Диамант АД

339

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

-20.00%			

6I1		

1.00 BGN

Интерлоджик-имоти АД

6S8		

1.00 BGN

Север Холдинг АД

2AL		

1.00 BGN

Алтерон АДСИЦ

4EC		

1.00 BGN

ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ

5AX		

1.00 BGN

5BU		

1.00 BGN

78.00

0.47

20

4.898

5.927

5.388

5.66

5.927

21.01%			

1 000

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.00%			
0.20%			

0.17
2.94

7

1.495

1.498

1.498

1.5

1.498

168 350

0.83

0.813

0.805

0.81

0.812

-2.17%

7.43

2.44

0.68

Актив Пропъртис АДСИЦ

100

0.511

0.599

0.599

0.6

0.599

17.22%

23.04

2.08

0.41

ФНИ България АДСИЦ

610

0.379

0.37

0.365

0.37

0.37

-2.37%			

5EX		

1.00 BGN

Ексклузив Пропърти АДСИЦ

50

0.795

0.795

0.795

0.8

0.795

0.00%

1.61

1.06

0.46

6A6		

1.00 BGN

Адванс Терафонд АДСИЦ

1 741

1.34

1.32

1.32

1.32

1.32

-1.49%

14.67

3.47

0.69

6A7		

1.00 BGN

ФЗЗ Мел инвест АДСИЦ

1 000

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.00%

8.79

4.06

0.67

6B5		

1.00 BGN

Булгериън Инвестмънт Груп

15 260

0.275

0.297

0.296

0.3

0.297

8.00%

12.07

2.68

0.30
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Китай изведе азиатските борси на върха

MSCI Asia Pacific
завърши сесията с
повишение от 1.1%
до 432.24 пункта

пункта. В основата на растежа бяха компаниите от
сектора на недвижимите
имоти, както и финансовите
дружества.

Данни за търговския баланс
на Китай донесоха силен
оптимизъм на азиатските
фондови борси. В понеделник официалната статистика отчете, че износът
на Китай е нараснал със
17.7% на годишна база през
декември до 130.7 млрд.
USD. Данните изненадаха
анализатори, които прогнозираха доста по-ниски нива
на увеличение. Вносът на
страната също счупи предварителните нагласи, като отчете близо 56% ръст
до рекордната стойност от
112.3 млрд. USD. Отчетените цифри донесоха повишение за капиталовия
пазар в страната. Водещият
индекс на борсата в Шанхай
Shanghai Composite поскъпна с 0.52% до 3 212.75

Победители

Добивните компании също
дадоха принос за ръста на
борсите. Поскъпването на
техните книжа се оправдава от анализатори с неспирното рали на металите на
големите стокови борси.
Медта отбеляза рекорд в
петък, желязната руда и
оловото също са в дългосрочен положителен тренд. Оптимистично беше
настроението и на борсата
в Хонконг. Водещият измерител там Hang Seng се
покачи също с 0.51% и достигна до 22 411.52 пункта.
Още по-силно нарасна индексът на сините чипове в
Австралия S&P/ASX 200,
който се повиши с 0.8%
до 4950.7 пункта. Всичко
това доведе до повишение

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

на измерителя за целия
Азиатско-Тихоокеански
регион MSCI Asia Pacific.
Той завърши сесията с повишение от 1.1% до 432.24
пункта.
Проблем

За доброто му представяне
помогна и това, че борсата
в Япония остана затворена.
Там настроенията на инвеститорите не са никак позитивни заради проблемите на
най-голямата японска авиокомпания Japan Airlines.
Shanghai Composite


8.01.2010 г.



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
ДФ Златен лев Индекс 30
Капман Асет Мениджмънт АД
ИД Капман Капитал
ДФ Капман Макс
Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
ИД Адванс Инвест
ДФ Адванс Източна Европа
Адванс IPО Фонд
КД Инвестмънтс ЕАД
ДФ КД Облигации България
ИД КД Пеликан
ДФ КД Акции България
КТБ Асет Мениджмънт АД
КТБ Балансиран Фонд
КТБ Фонд Акции
ОББ Асет Мениджмънт АД
ДФ ОББ Платинум Облигации
ИД ОББ Балансиран Фонд
ДФ ОББ Премиум Акции
ДФ ОББ Патримониум Земя
Оверон Финанс АД
ДФ Оверон ПРЕСТО
ПФБК Асет Мениджмънт АД
ДФ ПИБ- Авангард
ДФ ПИБ- Класик
ДФ ПИБ- Гарант
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
Райфайзен (България) Фонд Облигации
Райфайзен (България) Балансиран Фонд
Райфайзен (България) Фонд Акции
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
Стандарт Асет Мениджмънт АД
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд


 

 

  

ЦОИ

след края
на 2-та год.

5.4740
7.6736
10.4647

5.2635
7.3785
0.0000

5.2635
7.3785
10.0622

фонд в акции
балансиран
паричен пазар
балансиран
фонд в акции

2.4831
2.9643
до 249999.99 лв
10.7709
10.7833
10.3300

балансиран
фонд в акции
балансиран
фонд в акции
фонд в акции
паричен пазар

13.6392
8.5172
5.9381
8.2967
10.8729
11.3782

фонд в облигаци
фонд в акции
фонд в акции

83.2723
52.7471
72.4234

13.5042
8.4329
5.8793
8.0550
10.5562
11.3782
до 2 г.
82.9808
52.4834
72.0613

фонд в акции
балансиран

105.6844
84.4757

фонд в облигаци
балансиран
фонд в акции
фонд в акции
ниско рисков

1.25288
1.08438
0.78868
0.73501
1.02730

фонд в облигаци
балансиран
балансиран
фонд в акции
паричен пазар
ниско рисков
ниско рисков

0.0000
104.7466
111.4566
91.9529
115.4505
91.1031
102.7604

балансиран

5.2898
7.4154
10.2131

за поръчки
под 2000 лв

балансиран
фонд в акции
високодоходен

От началото
на годината
(не се анюализира)

над 250 000 лв
10.7655
10.7297
10.2786

102.6578

4.9577

преди края
на 2-та год.

5.1582
7.2309
0.0000

Доходност и Риск
Стандартно
отклонение

За последните
12 мес.

От началото
на публ. предл.
(анюализирана)

Начало на публ.
предлагане

2.22%
4.16%
N/A

13.15%
15.38%
N/A

-13.44%
13.29%
N/A

-28.12%
-14.64%
N/A

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

-0.37%
-0.35%

28.70%
24.35%

-0.37%
-0.35%

-60.48%
-53.83%

12.11.2007
12.11.2007

0.22%
0.19%
-0.02%

0.12%
7.77%
11.75%

6.29%
7.64%
7.17%

6.03%
5.85%
2.24%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

0.61%
0.67%
0.67%
1.70%
2.87%
0.30%

8.54%
17.43%
12.23%
16.58%
6.69%
0.24%

4.09%
-8.32%
-17.00%
14.28%
9.65%
8.96%

7.64%
-3.66%
-13.89%
-10.57%
2.83%
8.34%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

0.41%
1.64%
5.05%

4.43%
2.49%
3.65%

11.72%
-0.65%
17.67%

-5.34%
-15.09%
-12.18%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

104.1110
83.2179

2.18%
1.23%

2.41%
0.78%

6.49%
1.16%

1.63%
-7.02%

04.01.2007
25.06.2007

1.25038
1.07790
0.77697
0.73061
1.02422

0.23%
0.47%
0.90%
0.14%
N/A

0.95%
6.91%
18.39%
5.89%
N/A

5.77%
4.63%
6.60%
-5.67%
N/A

5.60%
1.91%
-6.19%
-15.45%
N/A

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

N/A
1.45%
1.06%
1.51%
0.50%
0.91%
0.23%

N/A
11.40%
9.74%
17.61%
0.92%
3.22%
N/A

N/A
2.61%
0.42%
1.82%
5.58%
-9.03%
N/A

N/A
1.01%
2.72%
-0.36%
6.74%
-4.74%
5.03%

06.12.2002
07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009

4.9281

0.82%

10.66%

5.85%***

5.56%

08.07.1999

1.0517

N/A

N/A

N/A***

N/A

01.06.2009

2.4831
2.9643
до 6 месеца
10.7494 10.7601
10.6224 10.6761
10.1244 10.1758

над 6 месеца
10.7601 10.7655
10.7029 0.0000
10.2272 0.0000

над 2 г.
83.2723
52.7471
72.4234

0.0000
103.7043
110.3476
90.5838
115.4505
90.7390
0.0000

0.0000

до 100 000 лв
1.0648

балансиран
фонд в акции

18.6406
12.1529

18.7058
11.9839

-0.13%
-0.45%

10.22%
15.55%

-3.68%
-9.43%

12.63%
4.82%

28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.3170
0.7028
0.9060
до 100 000 лв.
126.9161
15.1518
0.7657

1.2975
0.6924
0.8926

1.65%
0.73%
3.32%

14.66%
19.06%
14.01%

2.38%
36.49%
3.73%

3.80%
-10.65%
-5.18%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

126.4734
15.0018
0.7507

0.41%
0.69%
2.19%

3.50%
8.61%
15.68%

3.16%
1.78%
1.97%

6.57%
3.47%
-7.47%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

фонд в облигаци
балансиран
фонд в акции

от 100 001 до 1 000 000 лв.

1.0596

над 1 000 000 лв.

1.0569

над 100 000 лв.
126.7263
15.1518
0.7582

балансиран
фонд в акции

783.9977
712.8925

778.1324
707.5591

0.53%
0.55%

9.51%
11.65%

16.31%
18.63%

-13.00%
-17.23%

09.05.2008
09.05.2008

ниско рисков
балансиран
фонд в акции
фонд в акции

10.9231
119.6551
6.9980
10.0704

10.9231
119.6551
6.9980
10.0704

0.49%
-0.30%
-0.65%
N/A

2.74%
9.51%
22.11%
N/A

3.05%
4.35%
7.68%
N/A

2.26%
2.44%
-8.64%
0.74%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

фонд в акции

9.6429
за поръчки до 100 000 лв
0.5316
0.7515
0.9689
до 50 000 лв
консервативен
1.2513
консервативен
1.2302
балансиран
0.8732
фонд в акции
0.6791
балансиран
0.7649
фонд в акции
балансиран
ниско рисков

паричен пазар
балансиран

1.1473
1.0179

балансиран
фонд в акции
фонд в акции
консервативен

8.3846
7.1078
2.9312
10.4014

фонд в акции
фонд в акции

за поръчки над 100 000 лв
0.5290
0.7489
0.9675
над 50 000 лв
1.2112
1.2265
0.8697
0.6757
0.7619

клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
до 20000 лв над 20000 до 300000 над до 300000
0.7598
0.7561
0.7542
0.4314
0.4293
0.7542

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5263
0.7462
0.9660

0.99%
0.67%
0.47%

8.78%
4.29%
2.80%

2.16%
2.25%
4.18%

-25.71%
-12.63%
-1.53%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.2094
1.2228
0.8662
0.6723
0.7589

0.15%
0.37%
0.43%
0.64%
0.22%

0.67%
1.38%
6.66%
12.85%
8.24%

7.26%
8.00%
0.93%
-0.85%
3.39%

5.15%
5.49%
-3.59%
-9.75%
-13.27%

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008

до 90 дни
1.0027

1.1473

8.3846
7.1078
2.9312
10.4014
клас В

Клас А

0.7486
0.4250

0.7486
0.4250

над 90 дни
1.0128

155.21
11.27
76.61
98.66
717.72
161.43
77.85
144.52
284.26
171.08
220.35
70.85
218.00

154.45
11.22
76.23
98.18
714.21
160.66
77.48
143.82
282.90
170.26
219.29
70.51
216.95

154.07
11.19
75.86
97.69
710.71
159.89
77.10
143.12
281.54
169.44
218.24
70.17
215.91

152.17
11.05
74.74
96.25
700.21
154.48
75.22
139.63
272.02
163.71
210.86
67.80
208.61

152.17
11.05
74.74
96.25
700.21
154.48
75.22
139.63
272.02
163.71
210.86
67.80
208.61

 

фонд в акции

Статус Капитал АД
Статус Нови Акции
Статус Финанси
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
ИД Ти Би Ай Евробонд
ДФ Ти Би Ай Комфорт
ДФ Ти Би Ай Хармония
ДФ Ти Би Ай Динамик
ДФ Ти Би Ай Съкровище
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
ЦКБ Лидер
ЦКБ Актив
ЦКБ Гарант
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
ДФ Юг Маркет Максимум
ДФ Юг Маркет Оптимум

за поръчки
от 2000 до 20000

155.97
11.33
76.98
99.14
721.22
162.20
78.23
145.22
285.62
171.90
221.40
71.19
219.04

3212.75
 



Фонд
за поръчки
над 20000 лв

▶ Данните от Китай накараха инвеститорите отново да заложат на
азиатските акции

0.14%
0.35%

0.22%
4.86%

3.86%
7.67%

3.53%
0.18%

15.11.2005
12.09.2005

2.07%
1.39%
4.52%
-0.26%

13.05%
18.04%
15.67%
1.39%

18.62%
18.77%
9.56%
3.82%

-4.45%
-8.45%
-35.76%
3.70%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

Клас В при изпълнена Клас В при прекратена
инв. схема
инв. схема
0.7523
0.7336
3.17%
0.4271
0.4165
3.41%

15.51%
27.71%

1.55%
43.87%

-7.64%
-27.17%

22.05.2006
02.05.2007

фонд в облигаци
ниско рисков
балансиран
фонд в акции
балансиран

313.0467
13.1825
12.2960
8.8570
20.3214

312.1089
12.9228
11.9344
8.5965
20.3214

0.16%
0.13%
0.20%
0.70%
0.21%

2.07%
6.13%
8.46%
16.12%
3.91%

4.86%
5.98%
5.64%
4.02%
7.72%

7.46%
6.68%
4.73%
-3.25%
0.71%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

фонд в акции
балансиран
консервативен

6.7440
8.1123
10.8312

6.7103
8.0717
10.8042

-0.34%
-0.37%
-0.39%

13.91%
13.71%
2.85%

6.96%
9.54%
8.33%

-14.02%
-7.71%
3.35%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.20077

фонд в акции
балансиран

1.2336
1.0586

1.2089
1.0480

0.83%
0.49%

6.59%
2.95%

-0.92%
4.85%

6.53%
3.66%

18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)

432.2 0.51
▶ пункта достигна
MSCI Asia Pacific по време
на първата сесия за
седмицата

▶ процента поскъпна
водещият измерител
на борсата в Хонконг
Hang Seng

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 11.01.2010 г
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0179 лв.

Сентинел - Рапид

1.1473 лв.

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

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0027 лв.

1.0128 лв.

1.1473 лв.

0.35%

7.67%

0.14%

3.86%

За ДФ „Сентинел – Принсипал” разходите по емитирането в размер на 0,5 % и по обратното изкупуване в размер на
1 % от НСА на един дял са включени в емисионната стойност, респективно в цената на обратно изкупуване за дялове,
държани по-малко от 90 дни. За ДФ „Сентинел – Рапид” емисионната стойност и цената на обратно изкупуване са
равни на НСА на един дял.
Цените са валидни за поръчки, подадени на 8 януари 2010 г.

За дата 11.01.2010 г.
Фондове, упралявани от
"Па ъниър Инвестмънтс Австрия"

Клас
дялови
еднци

Валута

Емсонна стойност
(не на стойност на
актвте на еднца
+ такса а издаване)

Цена при
ора но изк ване
(нетна сто ност на
актвте на еднца)

ИР*

EUR

1094,36

1127,19

Фондове Пайъниър Австрия
Гарантирана кошница 2010

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.
*Ицяло реинвестиращи

9.1238

9.0325

0.04 %

-8.63 %

6 и 7.01.2010 г.

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 11/01/2010
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1.061948
€ 1.083187
€ 1.056638
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€
0.896954
€
0.914893
€
0.892469
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€
0.788907
€
0.804685
€
0.784962
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 6/01/2010 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 12/01/2010
ДСК Фонд Паричен Пазар
1.106683
1.106683
1.106683
Цените са валидни за поръчки подадени на 12/01/2010 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
Взаимен фонд

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 12.01.2010 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
13.1630
12.2779
8.8439
Ти Би Ай Евробонд
313.6718
N/A
12.2357
8.8135
Ти Би Ай Комфорт
315.2347
13.0526
N/A
8.7701
Ти Би Ай Хармония
315.2347
13.0526
12.1754
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

3.21
▶ процента се повиши
медта на борсата в Лондон
и достигна 7685 USD/т

По време
на борсовата сесия в
понеделник металът добави 239 USD
към стойността си
и по този начин излезе на първо място
по ръст за деня сред
всички търгувани
метали

Сребро

USD/тр. у.
19,00
18,25
18.7675
+1.56%

17,50
16,75
16,00
11.12.09

25.12.09

11.01.10

Цената на
среброто отбеляза ново
повишение по време
на вчерашната сесия
в Лондон и достигна
18.72 USD/тр. у. По
този начин продължава добрата тенденция от началото на
новата година

златото прехвърли нивото
от 1150 USD за тройунция
Цената на златото достигна своя едномесечен
връх и премина психологическата граница от 1150
USD. По този начин даде
ясна заявка за постигане
на още по-високи цели.
Основната причина за
този ръст и днес е слабият
долар, който отбеляза
спад за втора поредна
сесия, като по този начин
позволи на ценния метал
да се превърне в негова
алтернативна инвестиция.
След изнасянето на доклада, според който Китай
бележи ръст в износа си
за първи път от 14 месеца,
индексът измерващ, тежестта на долара спрямо
останалите основни валути, се срина с 0.8%.
За една година кюлчетата са отбелязали повишение с 24%, докато индексът е инкасирал загуба
в размер на 4.2%. Основните притеснения на брокерите идват от това, че
ръстът в икономиката на
Китай ще подкопае позициите на щатската валута
и ще увеличи заплахата от
инфлация. Именно заради
това повечето погледи са

Георги Георгиев
ggeorgiev@pari.bg

Според
повечето
анализатори цената
на метала ще
продължи да расте
и през тази седмица,
като се очаква да
достигане до 1175
USD/тр. у.

10.2
▶▶USD загуби бялата захар
по време на вчерашната
борсова сесия и достигна
596.78 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

Петрол

Последна цена

USD/б.

77,55
81,11
81,11
82,11

83.27
+0.63%

85,00
81,25

81,59
82,07
82,07
82,01
81,01
80,36
81,16

77,50
73,75

83,72
82,16
82,97
81,71

70,00
11.12.09

насочени към благородния
метал, който доказано е
най-сигурната инвестиция
по време на криза. На вчерашната сесия доларът се
котираше за 1.4516 EUR/
USD, което е понижение
с 0.74%.
Според повечето анализатори на Bloomberg
цената на златото ще
продължи да расте и

USD/т
Вид
Купува
Продава
			
БУТАН С
757,00
762,00
ПРОПАН
830,00
835,00
БЕНЗИН СУПЕР
742,00
744,00
БЕНЗИН СУПЕР
732,00
734,00
АВИОГОРИВО
732,50
734,50
НАФТА
738,00
740,00
ГАЗЬОЛ
678,5
676,5
ДИЗЕЛ F
669,00
671,00
МАЗУТ
511,00
513,00
МАЗУТ
477,00
480,00

▶▶
За една година кюлчетата са отбелязали ръст с
24%, основно подпомагани от слабия долар

през тази седмица, като
очакванията са цената
му да достигне нивото от
1175 USD, а вероятността
за преминаване на тази
линия остава голяма.
На борсата в Лондон
златото с незабавна
доставка се търгуваше за
1154.9 USD/тр. у., което
е повишение с 1.46%. На
борсата в Ню Йорк фю-

чърсите за февруари също
отбелязаха ръст с 1.24% и
достигнаха 14.1 USD/тр.
у. Останалите благородни
метали също отбелязаха
ръст, като най-печеливше
беше среброто, което
се повиши с 1.57% и се
котираше за 18.77 USD/тр.
у. Платината и паладият
също отчетоха ръст и се
търгуваха съответно за
1591.5 и 429 USD/тр. у.

24.12.09

11.01.10

Георги Георгиев
ggeorgiev@pari.bg

Вносът на
желязна руда
за Китай ще се
увеличи с 5.1% през
следващата година
и ще достигне 660
млн. т

бъде увеличена с 30%.
Според предвижданията на анализаторите
вносът на желязна руда
за Китай ще се увеличи
с 5.1% през следващата
година и ще достигне
660 млн. т. Положителни очаквания има и за
износа на стомана, като
повечето очаквания са
за преминаване на 600

млн. т. през 2010 г., след
като през 2009 г. достигна рекордните 570
млн. т. В същото време
от JPMorgan Cazenove
коригираха своите
прогнози от миналата
седмица и обявиха,
че ръстът в цената на
рудата ще е в размер на
50%, а не както беше
оповестено миналата
седмица - 40%.

USD/т

РУСИЯ
50PPM
1.0%HSFO
3.5%HSFO

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

Цена на разплащане
7685
17825
2576
2579
2320,5
18300
2000

Купува 3 м.
7643,25
17910
2567,25
2577,5
2342,25
18152
1965

Продава 3 м.
7650
18000
2571,75
2579,5
2345
18194
2070

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

Купува
1155,25
18,75
1584,75
426,5

Продава
1155,8
18,79
1591,5
429

Най-висока
1161,8
18,9
1593
431,875

Най-ниска
1138,97
18,46
1565,65
426,25

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

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

Януари
193,2524
572,01
183,79
199,16
223,60
146,33

▶ Срочни цени на агрокултури
Вид

Борса

Единица

Царевица

CBOT

USd/bu.

424,5

Ечемик

ASE

USD/MT

135,1571325

Памук

NYBOT

USd/lb.

72,8

Какао

NYBOT

USD/MT

3320

Кафе

NYBOT

USd/lb.

144,9

ASE

USD/MT

378,5328625

Ориз

CBOT

USD/cwt

14,995

Овес

CBOT

USd/bu.

Рапица

USd/bu.

Февруари

276,5
1023,5

▶ Срочни цени на агропродукти

135
130.4
-0.61%

115
95
75
55
16.01.09

Спецификации

▶ Цени на цветни метали

Соя CBOT

Желязна руда

на желязо трите найголеми доставчици на
желязна руда за Китай
- BHP, Rio Tinto и Valve,
ще поискат в новите
договори за доставки,
които ще влязат в сила
от 1 април, цената да

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

▶ Срочни цени на пшеница

Засиленото търсене на стомана може да
доведе до 50% ръст в цената на рудата

Основната причина
за този ръст в обемите
е паническото изкупуване на руда от страна
на Китай, който се
стреми да задоволи все
по-голямото търсене на
суровината от страна
на стоманодобивните
си предприятия. Заради
това увеличено търсене

Цената на
захарта
загуби
1.67% от стойността
си и отбеляза
трети пореден
спад. Основната
причина за това
са увеличените
запаси и намаленото
търсене

▶ Спот цени на петролни продукти

Обзор

Цената на рудата с
62% съдържание на
желязо, доставяна за
Китай, отбеляза нов
13-месечен рекорд, като
достигна 131.2 USD/т.
Основната причина за
новото повишение е
оповестеният доклад за
вноса на Китай. Според
изнесените данни той
се е увеличил с 22%
през декември и е
достигнал 62.2 млн. т,
след като месец по-рано цифрата е била 51.1
млн. т.

Цифра на деня

3.07.09

4.09.09

5.11.09

11.01.10

Вид

Борса

Единица

Захар

NYBOT

USd/lb.

Февруари
27,17

Соево масло

CBOT

USd/lb.

40,13

Портокалов сок

NYBOT

USd/lb.

140,15

Мляко

CME

USD/cwt

13,83

Обезмаслено мляко

CME

USD/cwt

128

Масло

CME

USd/lb.

150

Денатуриран етанол

CBOT

USD/gal.

1,93

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			
Източник: Bloomberg
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Експерти се шегуват: Дали
няма да има Южен Набуко
В енергиен план Европа ще продължи да
зависи от политиката
на Кремъл

Партньорите

Конкуренти

Южен поток

Южен поток се опитва да
спечели преднина в „съревнованието”. Инвеститори в проекта са Франция
и Италия, участници - Словения, България, Гърция,
Унгария, Сърбия и Австрия. Водят се преговори
с Румъния и Турция. Някои
от споменатите държави
впрочем са сключили и
споразумения за алтерна-

Настояват за по-високи транзитни такси
за пренос на синьото
гориво към Европа
Полша ще поиска компенсации от Газпром заради
ниските транзитни такси и
заради недоставяне на газ
от регистрираната в Швейцария фирма доставчик
Rosukrenergo (RUE). Полша и националната газова
компания PGNiG смятат,
че Газпром им е длъжник
с около 410 млн. USD, съобщава полският вестник
Dzennik Gazeta Prawna.

В навечерието на 2010 г. отново започнаха приказки за
газова война между Русия и
Украйна. Заговори се, че руско-украинските главоболия
може да засегнат и други европейски държави. Старият
свят не се чувства напълно
сигурен от гледна точка на
енергоснабдяването, все почесто се повдига въпросът за
диверсификация на газовите
доставки. В тази връзка се
правят съпоставки между
три проекта - Северен поток,
Южен поток и Набуко.
Европа не е склонна да заложи само на проектите Северен поток и Южен поток,
включващи Русия като доставчик. Зад газопроводите,
които вече действат, стои
не само Русия, но също и
Украйна - страна, която не
буди особено доверие, или
пък Беларус...
Очевидна е конкуренцията между Южен поток
(Русия, Италия, някои балкански държави) и проекта Набуко, подкрепян от
Евросъюза. Защо пък да
не бъдат осъществени и
двата? Проблемът е, че и
единият, и другият са ориентирани към Европа, че
се планира всеки да бъде
обслужван от газовите находища в Русия, Азербайджан и Централна Азия.
Затова не е изключено в
търговски план един от
проектите да се провали.

Полша иска 410 млн.
USD от Газпром

▶▶
Русия си остава основен доставчик на природен газ и за трите проекта. Единият
от тях може и да не се състои

тивния проект Набуко.
По принцип бе предвидено през Южен поток да
минават 31 млрд. куб. м
газ годишно. Според новите амбициозни планове
- двойно повече. При това
положение тръбопроводът Набуко, дори да бъде
прокаран, може да остане
празен. Щом липсват гаранции от доставчиците,
може да се наложи внос на
газ - пак от Русия.
Набуко

Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Иран...
Кой би могъл да напълни
тръбата на Набуко? Всеки потенциален доставчик
има собствени приоритети
и амбиции: дългосрочни
договори с Русия, нови
възможности на китайския
пазар или пък нежелание
да сътрудничи с политически режим, базиран върху
ценности, различни от европейските...
Първоначално проектът
Набуко целеше да осигури

на Европа, на Евросъюза
поне частична независимост от руските газови доставки.
Ето основния минус в
това начинание: ясно е кой
ще бъде потребител на газа,
но и до днес не се знае кой
ще доставя горивото. Няма
нито подробен проект, нито
гаранции за сигурност на
трасето.
Северен поток

Проектът Северен поток
в момента няма явни конкуренти. След изграждането на тръбопровод по
дъното на Балтийско море
(с участието на няколко
чужди компании) Русия
ще доставя на Германия
газ директно, без помощта
на транзитните държави.
Москва и Берлин просто
ще ги изключат от играта.
Чуждестранните експерти често гледат с известен
скептицизъм на грандиозните руски проекти - руснаците движели нещата
твърде бавно.

Парадоксът

Коректността изисква да
отбележим, че големите
енергийни проекти на Евросъюза също се случва
да буксуват и договорите
да „увисват” във фазата на
подготовка.
Строежът на газопроводите Южен поток и Набуко
се обсъжда вече от години.
Експерти споделиха и следното мнение: да се прокара
само един тръбопровод и
да бъде кръстен Южен Набуко. Май не се очертава
Набуко да приближи ЕС
до първоначалната цел на
проекта. Парадоксът е там,
че Европа не диверсифицира пазара на газовите си
доставчици, а само газопроводната мрежа.
Изходният пункт за всички разглеждани проекти е
Русия. Както изглежда, в
енергиен план Европа тъй
или иначе ще зависи от
политическите решения на
Кремъл.

Близо 350 млн. USD от тази
сума са пропуснати ползи
за 2006-2009 г. от занижени, по мнение на полските
власти, транзитни такси.
EuroPolGaz - Газпром и
PGNiG, владеят и управляват полския участък на
газопровода Ямал - Европа.
Партньорите много години спорят за тарифите на
EuroPolGaz. Самият оператор всяка година настоява
за по-високи ставки пред
полския енергиен регулатор
URE, които впоследствие
разделя със съсобствениците на трасето. Най-често
това означава, че полският
оператор EuroPolGaz фак-

Образец на обява за откриване на процедура за
определяне на изпълнител
по т.II (1) от Заповед № ЗМФ – 249/13.03.2009 г.
ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март
2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна
на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от
Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,
Нитроинженеринг ООД
със седалище в гр. София и адрес на управление: бул. Янко Сакъзов

Геополитика, Литва

№ 88, лице за контакт: Милена Емилова Падалова-Иванована длъжност Управител тел.: 02/9440650 в качеството си на бенефициент по
Договор за безвъзмездна финансова помощ № СИП-02-25/16.04.2009 г.
обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор,с обект:
Предоставяне на услуги по обособени позиции:
Обособена позиция 1 : Създаване на програми и методики за измерване
и изпитвания
Обособена позиция 2: Изработване на опитни образци на съоръжения
за получаване на микроемулсия и смесителни съоръжения за нова взривна
смес.
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. София , бул. Янко Сакъзов № 88,
всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч.
Пояснителният докумен е публикуван и на следният интернет адрес:
http://www.ibsme.org/story.aspx?id=960		
Оферти се подават на адрес: бул. Янко Сакъзов № 88 до 14.00 ч. на
28.01.2010 г.

Корпоративни съобщения и обяви
на държавни институции
Цена за публикация:
0.66 лв./колон мм/ без ДДС

Споразумението

През декември Полша и
Русия обявиха, че са готови
да подпишат ново междуправителствено споразумение. В него ще залегнат и
нови ставки на транзитните
такси за EuroPolGaz. Но то
все още не е парафирано и
операторът отново се обърна към министерството на
икономиката на Полша с
молба да преразгледа ставките.
Полша настоява и за още
60 млн. USD компенсации
за държавната PGNiG, която е понесла загуби заради
недоставени количества газ
през 2009 г. по договора с
фирмата доставчик, регистрираната в Швейцария
Rosukrenergo, която е 50%
собственост на Газпром и
50% - на украинския предприемач Дмитрий Фирташ.
RUE трябва да доставя на
PGNiG 2.4 млрд куб. м газ
годишно. Но през януари
2009 г. самият доставчик
беше лишен от гориво, тъй
като Газпром е прекратил
доставките. В подготвената
междуправителствена спогодба Газпром е задължен
сам да поеме доставките.

Юргита Лауриненайте,

▶▶

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
Министерство на финансите

тически работи на загуба,
което според вестника е
в нарушение на полското
законодателство.

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

Полша поиска директни доставки на газ от Газпром
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Позиция
Рекламният
бизнес ще се
обединява
Рекламната индустрия ще
стане свидетел на период
на консолидация през тази
година, след като се сблъска
с предизвикателствата през
2009 г. Това е позицията на
Морис Леви (на снимката),

Ръст
Financial Times
с рекорден
абонамент

От британския Financial
Times очакват приходите
от абонамент да надминат
тези от печатните реклами за първи път през тази
година. Изпълнителният директор на FT Group
Джон Райдинг приписа
този ръст на увеличената
цена на печатното издание,
онлайн таксуването и нарастващия брой корпоративни клиенти. Според Райдинг медията е отчела 30%
ръст сред онлайн абонатите си през миналата година. От FT Group смятат, че
читателите и онлайн абонатите им в глобален мащаб
през тази година ще бъдат
около 2 млн. в сравнение с
1.3 млн. през 2009 г.

Тенденция
Социални
мрежи превземат
рекламния пазар

Инвестициите в платени реклами в социалните
медии в САЩ ще достигнат 1.3 млрд. USD според
новите данни на eMarketer.
В глобален мащаб платените реклами в социалните медии се очаква да
бъдат 2.2 млрд. USD за

Мерки
Франция ще
субсидира и
телевизиите

изпълнителен директор на
Publicis Groupe. Следващите 12 месеца ще бъдат година на консолидация, тенденция, която може да се превърне в бинго за големите
холдингови компании. Ще
видим множество средни по
големина агенции, които от
независими ще станат част
от по-голяма мрежа, допълва още Леви пред Wallstreet
Journal.

2009 г. и 2.5 млрд. USD за
2010 г. Социалната мрежа
Facebook, сездадена от
Марк Цукърбърг, с нейните 350 милиона глобални
потребители е основната дестинация за маркетинговите специалисти в
САЩ, както и на много
други световни пазари.
Очаква се през тази година
Facebook да привлече една
четвърт от всички реклами в социалните медии,
което е повече от 20% през
2009 г.

Трудности
Радио Франс
ентернасионал
стачкува
Синдикатите в Радио
Франс ентернасионал призоваха за безсрочна стачка
в рамките на преговорите
по социалния план, заради който предаванията на
радиото дълго време бяха
нарушени. Mесеци наред
синдикатите се бориха
срещу социалния план и
условията за напускане на
служители, предложени
първоначално от ръководството. Сега те настояват
от тези условия да могат
да се възползват всички
желаещи да напуснат - а
те са повече от предвиденото. Около 270 служители от обществената медия
са изразили желание да се
оттеглят от радиото като
част от обявения преди
година социален план. Той
предвижда съкращаването на 201 работни места от
общо 1000. Синдикатите
настояват тези допълнителни 69 доброволно напускащи да могат да си отидат и
ръководството да назначи
на тяхно място нови служители като компенсация
за допълнителните оставки, поясни Мария Афонсо,
секретар на ведомствения
комитет.

Френското правителство ще отпусне
бюджет от 60 млн.
EUR за период от три
години, за да субсидира не само печатната
преса, но и електрон-

ните медии, пише
парижкият ежедневник
Либерасион. Чрез тези
мерки се насърчава
разпространението на
печатните издания, като
се осигурят нови абонати, а не се наливат
средства директно във
вестниците. Първите 20
млн. от субсидиите ще
бъдат предоставени до
края на януари. Досега

са били подадени 64
заявления за помощи.
Преди една година
френският президент
Никола Саркози декларира желание да помогне на цифровите медии.
Интернет медиите
също искат намаляване на данък добавена
стойност (ДДС) от 19.6
до 2.1%, както е при
печатните издания.

Олимпийските игри ще
донесат загуби на NBC
Прогнозата е
прецедент
в историята
на телевизията
Американската телевизия
NBC очаква да понесе загуби при отразяването на
зимните олимпийски игри
във Ванкувър следващия
месец заради прекомерно
високи такси за правата
за излъчване. Спортният
директор на телевизията
Дик Еберсол посочи, че
приходите от реклама са били слаби през по-голямата
част от миналата година, но
са започнали да се покачват
с наближаването на олимпийските игри.
Причина

Загубата, която предвиждат от медията, се дължи
основно на високите такси за права на излъчване.
NBC е платила 820 млн.
USD, докато за излъчването на Олимпиадата в
Торино през 2006 г. тази
сума е била 613 млн. USD.
Еберсол посочва, че това
е първият път, когато телевизията ще загуби пари от олимпийските игри.
Джефри Имелт, директор
на компанията майка на
NBC - Дженерал електрик,
заяви пред инвеститори,
че очаква NBC да загуби
неколкостотин милиона
долара от игрите. Въпреки
всичко телевизията няма да
ограничава броя на репортажите заради финансовите проблеми.
В историята

Летните игри в Пекин са

▶▶Летните игри в Пекин са най-гледаното телевизионно събитие в историята

най-гледаното телевизионно събитие в историята.
Над 206 млн. зрители са
проследили програмата
на NBC Universal. До този момент повече зрители пред екрана са отчели
единствено Летните игри
в Атланта през 1996 г. Кабелните мрежи на NBC
също отбелязаха големи

рейтингови стойности със
своята олимпийска програма, а интернет сайтът
NBC е регистрирал над 46
млн. уникални посещения.
Телевизията спечели над 1
млрд. USD от отразяването
на игрите в Пекин. Много преди закриването на
олимпиадата инвестицията
от 894 млн. USD, която

NBC направи, за да отрази събитието на различни
платформи, се възвърна в
неочаквани размери. Според данните на организационния комитет на игрите
близо 4.4 млрд. зрители
са станали свидетели на
спортните състезания пред
телевизионния екран.
Боряна Николаева

Безплатната телевизия в САЩ може да умре
Създаването на добри
програми е скъпо
и вече не може да
се финансира единствено с приходи от
реклами

▶▶Промените ще засегнат домакинствата в цялата
страна

Безплатната телевизия в
САЩ е на път да изчезне. Причината е липсата
на достатъчно приходи
от реклама, чрез които да
се издържат телевизиите.
Повече от 60 години телевизионните компании
в Америка излъчват новини, спортни събития и

развлекателни програми
безплатно, като печелят от
реклами. Този модел обаче
може би няма да работи
още дълго. Бизнес моделът
се оспорва от Ей Би Си
(ABC), Си Би Ес (CBS), Ен
Би Си (NBS), Фокс (Fox)
и местните телевизионни
станции.
Потърпевши

Кабелните телевизии и интернет привлякоха част от
аудиторията на безплатната телевизия и значително намалиха приходите й.
Рецесията доведе до още
по-силно понижаване на

постъпленията от реклами. Промените ще засегнат домакинствата в цялата
страна и вероятно ще означават по-високи сметки
за кабелна или сателитна
телевизия. Причината е, че
телевизионните компании
и местните станции искат
от платените телевизионни
оператори като Комкаст
(Comcast) и Дайрект Ти Ви
(Direct TV) по-високи такси за правото да показват
медийните продукти.
Промени

Може би още през следващите години телевизион-

ните компании ще ограничат предаваните безплатни
емисии. Вместо това те
биха могли да се превърнат
в кабелни канали, което ще
доведе до края на безплатната телевизия - такава,
каквато американците я
познават от 40-те години
на XX век. Създаването на
добри програми е скъпо
и вече не може да се финансира единствено чрез
приходи от реклами, заяви
Рупърт Мърдок, собственик на телевизия Фокс.
Това стана на събрание на
акционерите през есента на
миналата година.
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Ченгене скеле отново на
Премахват несъществуващо селище
край Бургас
Акцията по премахване на
незаконните постройки в
рибарското селище южно от
Бургас, известно като Ченгене скеле, ще продължи в
началото на тази година, научихме от РДНСК-Бургас.
Тя стартира на 8 декември
т.г., когато булдозерите на
фирмата изпълнител Благоустройствени строежи,
придружени от жандармерия и представители на
ангажираните институции,
разрушиха първите 4 незаконни къщи в селището.
Предвидено е в първите
месеци на 2010 г. да бъдат
премахнати още 253 масивни постройки. Всички
собственици са уведомени
колко ще струва събарянето, а средствата ще бъдат
събирани по надлежен ред
от Агенцията за държавни
вземания, каза инж. Милен Ненчев, директор на
РДНСК-Бургас.
Процедура

Процедурата по премахването на нерегламентираното селище започва през
2005 г., когато община Бургас предава на РДНСК списък на незаконно построените сгради. Проверката
установява, че сградите са
издигнати без строителни
разрешения, прилежащите
комуникации до всяка от
къщите - ВиК и електроснабдяване, а са построени
и без съответните книжа.
След обследване са издадени заповеди за доброволно
премахване, които са обжалвани от собствениците
във ВАС. Съдът отхвърля
жалбите. Собствениците
получават предписание за
доброволно премахване в
едномесечен срок. След
като не извършват това,
РДНСК предприема мерки
за принудително събаряне.
Ще бъдат разрушавани само монолитните постройки
в селището, въпреки че броят на къщите там е много
по-голям, коментира инж.
Ненчев. За премахването
на останалите решение ще

вземе общинската администрация.
Акции

Общо три съвместни акции
по премахване на незаконни селища организираха
през 2009 г. РДНСК и община Бургас. В средата на
годината бяха разрушени
27 от общо 32 незаконни
постройки, оформящи незаконно гето в бургаския
квартал Горно Езерово. Заповедите за премахването
им са мотивирани от липса
на собственост върху имота, върху който са изградени - строени са безразборно
върху заграбени частни и
общински парцели. Липсват каквито и да е строителни книжа, включително и за
ВиК и елзахранване. Голямата част от обитателите на
незаконните конструкции
са придошли в Бургас от
различни населени места от
вътрешността на страната и
са се самонастанили върху
заграбена земя в квартала.
По време на акцията по
премахването част от обитателите бяха решили да
окажат съдействие и сами
разрушиха частично или
напълно 10 от постройките.
Други реагираха агресивно
и трябваше да се включат
над 100 полицаи и жандармеристи.
През есента на 2009 г.
стартира и акция по премахването на незаконни
постройки в кв. Меден рудник. Всички действия по
изнасяне, транспортиране
и съхранение на движимото
имущество на обитателите
е поето от община Бургас.
Създадени са няколко депа,
където вещите ще се охраняват, докато бъдат прибрани от собствениците им.
Процедурата по констатиране на незаконно построените гета в Бургас е започнала през 2005 г. През това
време общината и РДНСК
многократно са уведомявали техните обитатели за
незаконността на действията им. Вместо доброволно

▶▶

Кметът на Бургас Димитър Николов (в средата) започна акция по събаряне на незаконните постройки в

напускане обаче е отчетена
засилена миграция на нови
маси от хора и продължаващо застрояване на околните
земи. Позицията на администрацията е категорично
за премахването им и завръщането на обитателите

Планове

В селището и край него има
общо над 500 постройки.
Принудително ще бъдат
премахнати само сградите

извън зоната на каналите. Подробен устройствен
план ще узакони рибарското селище. Предвидено е да
има паркоместа, пречиствателен модул с канализация,
нормално подаване на вода,
място за изграждане на ма-

газини и аптека, за да живеят рибарите в нормални
условия. След като влязат
в сила подробният устройствен план и решението за
селищно образование, от
общината се надяват държавата да прехвърли част

История

От 35 г. са проблемите с рибарските къщи
На мястото на някогашните рибарски
колиби и около тях
сега се издига квартал
с луксозни вили
Всъщност такова селище
Ченгене скеле няма. То не
фигурира на картата като
населено място, въпреки
че си има постоянни жители с адресна регистрация:
Рибарско селище Ченгене
скеле. На практика те обаче
нямат адрес, затова и тук
поща не се получава.
Селището

▶▶
Багери разрушиха първите 4 незаконни къщи в
селището

им на местата, където са
адресно регистрирани.

Историята на несъществуващото селище e от 1974
г., когато заради разширяването на пристанището
на тогавашния Океански
риболов рибарите са принудени да преместят лодките
на специално прокопаните
за целта канали в залива
Ченгене скеле, при устието
на блатиста река на 10 км
от Бургас. Според заповед

от 1990 г. на Областния
народен съвет е трябвало
да се проектира и изгради
рибарско селище, но са направени само каналите за
лодките.
През 1991 г. започва раздаването на парцелите „за
самозадоволяване”, повечето без документи и без
да е плащан наем. Това е записано в доклад на Министерството на земеделието и
горите през 2002 г.
Лодки

Около 300 са регистрираните тук рибарски лодки.
По неписани правила, за
да имаш парцел в селището, трябва да притежаваш
лодка и документ за управлението й. Това обаче
невинаги се спазва. Сега
селището се е разраснало
до неподозирани размери,
тясното пространство между каналите е изпълнено,
огромни къщи се извисяват
и по протежение на брега.
Незаконните строежи са

възникнали и луксът на
повечето от тях измества
романтичните представи
за рибарско селище върху
заграбени държавни и общински парцели, част от
строежите са издигнати
направо върху бреговата
ивица, която е изключителна държавна собственост.
Население

Според Стоян Боев, неформален кмет на Ченгене скеле и председател на
сдружение Морски сговор
- обединение на рибарите, присъстващи със свои
бази в селището, тук сега
постоянно живеят около
200 души.
През лятото обаче броят на пребиваващите значително нараства. Това е
и причината често да се
повдига въпросът за статута на селището и негови
противници да искат разрушаването му. За незаконните постройки главните
архитекти на Бургас по-

следователно са отказвали
да издават разрешителни
за строеж, а на по-късен
етап са издавали и мотивирани откази за узаконяване на всеки от строежите.
Въпреки това на мястото
на някогашните рибарски
колиби и около тях сега се
издига квартал с луксозни
вили. Привържениците на
премахването им срещат
сериозен отпор - всеизвестна тайна е, че на това място
къщи са построили и много
от властимащите.
Узаконяване

Периодично в годините ту
рибарите предявяват исканията си за уточняване
статута на селището, ту
местни и държавни власти
декларират желанието си
да го направят. За 35 години това не е станало. Сега
се счита, че със събарянето
на монолитните многоетажни сгради се поставя
началото на процедурата
по узаконяването му.

Вторник 12 януари 2010 pari.bg

мушката

строителство 21

В Пловдив незаконните
гаражи носят пари
126 клетки за коли са
премахнати миналата
година

Пловдивската община трудно и тромаво се бори срещу незаконни строежи. Не
можем да се борим срещу
неспазващите закона с незаконни средства, е казвал
неведнъж кметът на града
Славчо Атанасов. А това
изисква време. Затова найтарикатите са наясно, че
могат да гризнат парче земя за къща в Столипиново
или за гараж в междублоковите пространства, без
да бъдат притеснявани от
общинската администрация
с години. Нещо повече - в
квартал Столипиново, а и в
другите квартали с ромско
население е трудно да се
каже какъв е процентът на
законните строежи. Оптимистите казват 50%, песимистите - 20%.
Знаковите

рибарското селище Ченгене скеле

от земите за самото селище.
На парцелите е предвидено
да бъдат изградени малки
двуетажни къщички - на
около 30-40 квадратни мет
ра, чрез отстъпено право на
строеж. В момента обаче
малка част от настоящите

постройки и къщи на рибарите около каналите отговарят на тези параметри.
Затова общината ще предприеме мерки и за тяхното
събаряне или редуциране
до параметрите, предвидени от закона.

В Пловдив има сгради, които са толкова знакови, че когато хората искат да кажат,
че някой строи незаконно,
смига: И тоя вдига хотел
като Цар Киро. Прословутата сграда до Понеделник
пазара в Пловдив ще трак
не скоро две десетилетия,
без да може да бъде нито
узаконена, нито срутена.
Историята е мътна като
първите години на прехода. Двама предприемачи
построяват нещо като офис
сграда. Толкова незаконно
и толкова нагло, че даже в
онези времена не успяват
да я узаконят. После я продават на Цар Киро, който
решава да направи хотел.
И го прави. Също толкова
незаконно. И също толкова неуспешни са опитите
му да се сдобие с Акт 16.

▶▶

Хотелът на Ванко 1 е една от знаковите незаконни сгради в Пловдив

Мисля, че днес циганският
монарх вече го е отписал от
активите си като сграда, от
която някога ще печели. Но
земята е на хубаво място и
струва доста пари.
Втората знакова сграда
е хотелът на Ванко 1 със
статуята на разпънатия
Христос на покрива. Попаметливите се сещат, че
това е свързано със съдебна
конфискация на имуществото по предложение на
парламентарната комисия
"Кушлев". Освен че хотелът
е построен с мръсни пари
от проституция, се оказа, че той също нито има,
нито може да се сдобие с
Акт 16 заради навлизане в
чужда собственост и липса
на основни строителни до-

кументи.
Премахване

В края на 2009 г. наведнъж
бяха премахнати 126 „нередовни” обекта. Терминът е
чисто административен и
означава, че въпросните
гаражи в кв. Столипиново
не само са незаконни, но
дори не плащат наем на
общината, която е приела
да затвори едното си око и
все пак да взема по някой
лев от тях. Търпението на
администрацията се е изчерпало, когато в касата са
влезли 31 хил. лв. по-малко
от очакваните. Изглежда
все пак, че 126-те притежатели на въпросните гаражи
имат чувство за срам или
поне чувство за респект

от общината, защото нито
един не протестира, че с
ъглошлайф му режат ламаринените клетки и ги
вдигат. Който не може да
плаща по 30 лв. за гараж, да ползва паркинга
отвън, обобщи зам.-кметът
на район Източен Златин
Велев и посочи току-що
изградената стоянка пред
ЦДГ Маргарита. В същото
време район Източен е рекордьор по събрани наеми
от незаконни гаражи. При
годишен план от 620 000 лв.
в хазната вече са постъпили
близо 800 хил. лв., казаха
от администрацията. Средствата се влагат в ремонт
на улици, тротоари, улично
осветление и паркинги.
Михаил Ванчев

Инж. Ангел Стоманярски, началник-отдел в община Стара Загора:

Трябват законови промени и облекчени процедури
През 2009 г. специалистите
в община Стара Загора са
обследвали 134 сгради. За
тях има сигнали на граждани или на техническите
лица в общината, че това са
сгради, опасни за живота и
здравето на хората. От тези
134 сгради 30 са постоянно
наблюдавани от специалистите.

на тези хора, като ги настаним в други жилища, казва
инж. Ангел Стоманярски,
началник-отдел Контрол по
ЗУТ и регистрация на строежите към община Стара
Загора.
Предстоящо

Планове

Направен е протокол от
комисия, създадена със заповед на кмета на община
Стара Загора проф. Светлин
Танчев, в който е описано
какво трябва да бъде извършено, за да бъдат обезопасени постройките. Част от
сградите предстои да бъдат
укрепени, да се оправят
покривите им, а 4 от тях,
които са общинска собственост, подлежат на събаряне.
В четирите опасни сгради
са настанени хора от малцинствата. Предстои първо
да решим битовия проблем

▶▶

Инж. Ангел Стоманярски

Незаконните сгради, които
предстои да бъдат съборени в община Стара Загора
през 2010 г., са 7, като 3 от
тях са в кв. Кольо Ганчево,
а останалите в кв. Лозенец, където е съсредоточено ромското население.
Събарянето на сградите по
принцип става доброволно
от страна на хората, които
обитават незаконните постройки. При положение че
те не извършат сами това,
общината провежда конкурс и назначава фирма,
която извършва събарянето
на сградата, като по съдебен
ред се търсят разноските от
лицето, извършило незаконния строеж. Имаме законо-

ва процедура по отношение
на незаконните постройки,
която стриктно следваме,
казва инж. Стоманярски.
Според него обаче тази
процедура е много дълга и
тромава. Всеки един акт, изготвен от комисията, която
се занимава с конкретния
случай, е административен
и по закон може да бъде
обжалван. Бих препоръчал законодателството по
отношение на незаконните постройки да даде възможност процедурата по
събаряне на сградите да
бъде ускорена, казва той.
В момента тази процедура
продължава 5-6 месеца от заповедта на кмета за
доброволно изпълнение, изготвяне на протоколи и други процедури до започване
на изпълнението. Всички
незаконни сгради, които
подлежи да бъдат съборени
в община Стара Загора, са
жилищни сгради.
Сашка Панайотова
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счетоводство

Какво се променя в
корпоративното
подоходно облагане
В ЗКПО са направени следните промени:
Данък при източника
за доходи на чуждестранни лица от ЕС

Съгласно действащия ЗКПО
чуждестранните юридически лица се облагат с данък
при източника върху брутния размер на получените
доходи (без да се приспадат
разходите, свързани с тези
доходи), докато местните
юридически лица се облагат с данък след приспадане
на разходите, свързани с
тези доходи. Европейската
комисия счита, че с различното данъчно третиране
на местни и чуждестранни
лица от Европейския съюз/
Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП)
Република България не е
изпълнила задълженията си
по чл. 49 и 56 от Договора
за Европейската общност
(ЕО) и по чл. 36 и 40 от
Споразумението за ЕИП,
т.е. че е нарушено свободното предоставяне на услуги и свободното движение
на капитали.
С цел да бъде отстранено различието в данъчното третиране на местни
и чуждестранни лица от
ЕС/ЕИП е направено изменение чуждестранните
юридически лица от ЕС/
ЕИП да имат право на избор за преизчисляване и
последващо възстановяване
на част от удържания данък при източника. Преизчисляването на данък цели
данъчното задължение на
чуждестранното лице да
бъде определено така, че
да се отчитат извършените
разходи от лицето, свързани с получените от него
доходи. Размерът на данъка
за възстановяване се определя като разлика между
размера на внесения данък
при източника и размера на
корпоративния данък, който
би бил дължим, в случай че
доходите са реализирани от
местни юридически лица.
След промяната данъчната
тежест, понесена от чуждестранните лица от ЕС/

ЕИП, които се възползват
от правото на възстановяване на данък, ще бъде равна
на тази при местните лица,
с което съществуващата в
момента неравнопоставеност ще бъде премахната.
Преизчисляване и
възстановяване
на данък при
източника

Досега чуждестранните
юридически лица се облагаха с данък при източника
върху брутния размер на
получените доходи, без да
се приспадат разходите,
свързани с тези доходи, за
разлика от местните юридически лица. Във връзка
с изпратено становище на
Европейската комисия по
нарушение №2007/4881 е
направена промяна в закона, за да бъде отстранено
различието в данъчното
третиране на местни и
чуждестранни лица от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, което нарушава
свободното предоставяне
на услуги и свободното
движение на капитали съгласно Договора за ЕО и
Споразумението за ЕИП.
Това става чрез създаването на нов член 202а Преизчисляване на данък
при източника, съгласно
който чуждестранното лице има право да избере да
преизчисли данъка при източника, така както е регламентирано в алинеи 1 и 2 на
този член.
Съгласно алинея 3, когато
размерът на внесения данък
при източника по чл. 195,
ал. 1 превишава размера на
така преизчисления данък,
разликата подлежи на възстановяване до размера на
данъка при източника по
чл. 195, ал. 1, който чуждестранното лице не може
да приспадне от дължимия
данък в държавата, където
то е местно лице.
Важно е да се знае, че
изборът за преизчисляване
на данъка при източника се
упражнява чрез подаване
на годишна данъчна декла-

рация по образец. Данъчната декларация се подава
от чуждестранното лице
в НАП-София в срок до
31 декември на годината,
следваща годината на начисляване на доходите.
Тези разпоредби не се
прилагат, когато чуждестранното лице е местно
лице за данъчни цели на
държава страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, която не е държава
членка на Европейския
съюз, с която Република
България:

1
2

няма влязла в сила
спогодба за избягване
на двойното данъчно
облагане или
има влязла в сила
спогодба за избягване
на двойното данъчно облагане, в която не е
предвидено:
а) обмен на информация
или
б) сътрудничество при
събирането на данъци.
В тази връзка в § 1 от ДР
на закона е създадена нова
точка 58, която определя за
целите на определяне на
корпоративния данък по чл.
202, ал. 2 счетоводните приходи, счетоводните разходи, счетоводния финансов
резултат, активите, пасивите и собствения капитал на
чуждестранно юридическо
лице от държава членка на
ЕС или от друга държава
страна по Споразумението за ЕИО като такива по
смисъла на Международните счетоводни стандарти,
приложими в страната за
съответната година.
От 1.01.2009 г. влезе в
сила разпоредба (чл. 194,
ал. 3, т. 3), съгласно която не
се облагат с данък, удържан
при източника, доходи от
дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени от
местни юридически лица
в полза на чуждестранно
юридическо лице, което
е местно лице за данъчни
цели на държава членка

на ЕС или на друга държава страна по Споразумението за ЕИО. Сега с цел
премахване различието в
данъчното третиране на
чуждестранните и българските юридически лица в
случаите на скрито разпределение на печалба в тази
разпоредба е добавено, че
това освобождаване от данък не се отнася за случаите
на скрито разпределение на
печалба.
С цел отстраняване на
нарушение № 2007/4614 са
предприети законодателни
промени в няколко закона
по отношение на чуждестранните лица от ЕС/ЕИП,
осъществяващи дейност в
България при условията на
свободно предоставяне на
услуги (съгласно общностното право тези лица не
следва да водят счетоводство и да се регистрират в
регистър БУЛСТАТ). Тези
промени са отразени в ПЗР
на ЗИДЗКПО:
- чуждестранните лица
от ЕС/ЕИП, осъществяващи дейност в България
при условията на свободно
предоставяне на услуги, се
изключват от обхвата на
предприятията, за които се
прилага Законът за счетоводството, чрез промяна в
чл. 1, ал. 2 от ЗСч;
- чуждестранните лица от
ЕС/ЕИП, осъществяващи
дейност в България при
условията на свободно предоставяне на услуги, няма
да се вписват в регистър
БУЛСТАТ (чл. 3, ал. 4 от
Закона за регистър БУЛСТАТ).
За да се определи корпоративният данък на тези
лица, в ЗКПО е регламентирано, че счетоводните им
приходи и разходи се определят съгласно изискванията на Международните
счетоводни стандарти (§1,
точка 57 - нова от ЗКПО).
В §1 от ДР има допълнение
в точка 8, което дефинира понятията промишлено,
търговско или научно оборудване. Необходимостта от
дефиниране произтича от
обстоятелството, че те често
се интерпретират неправил-

▶ От тази година отпадат данъчните облекчения за
твателната индустрия

но и че интерпретацията им
трябва да съответства на
Спогодбите за избягване на
двойното данъчно облагане.
Практиката в България за
неправилна интерпретация
на тези понятия, различна
от международната, води до
отклонение на приходи за
бюджета.
Отклонение от данъчно облагане

В ЗКПО е предвидено разпоредбите за отклонение
от данъчно облагане да се
прилагат за всички видове
данъци, а не само за корпоративния данък. Логично е,
когато сделка води до отклонение от данъчно облагане,
тя да бъде регулирана за
данъчни цели независимо
дали отклонението от облагане касае корпоративен
данък, данък при източника, данък върху разходите,
алтернативен данък или
друг данък. Чрез промяната всички данъкоплатци
(местни и чуждестранни),
предприемащи сделки,

водещи до отклонение от
данъчно облагане, ще бъдат третирани за данъчни
цели по един и същ начин,
което е справедливо и ще
доведе до възстановяване
на липсващата в момента
равнопоставеност на данъкоплатците.
Отмяна на данъчно
облекчение

Отменени са данъчните
облекчения за предприятия, извършващи големи
инвестиции в определени
отрасли - селско стопанство, преработвателна промишленост, производство,
високи технологии и инфраструктура (чл. 189а от
ЗКПО).
По соченото данъчно
облекчение се изразява в
невнасяне на корпоративен данък за период от 5
години от предприятия,
инвестирали поне 10 млн.
лв. в следните отрасли:
селско стопанство, преработвателна промишленост,
производство, високи тех-
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31.03
▶ е срокът за съставянето на годишния отчет

10%
▶ остава корпоративният данък и през 2010 г.

инвестиции в прерабо-

нологии и инфраструктура.
След като предприятието
е направило посочената
инвестиция, за да се възползва от облекчението, е
необходимо преотстъпеният данък да се инвестира в
райони с висока безработица при спазване на редица
условия.
Посоченото облекчение
беше прието в края на 2008
г., но още не може да се
приложи, защото прилагането на подобно облекчение
става след постановяване на
положително решение от
ЕК за съответствие с изискванията на европейското
законодателство в областта
на държавните помощи. Република България е подала
нотификация за облекчението пред ЕК, но решение на
ЕК към настоящия момент
няма.
Подаване в НАП на
годишен отчет за
дейността вместо
годишен финансов
отчет

В ЗКПО и ЗДДФЛ е предвидено премахване на изискването за подаване в НАП
на годишния финансов отчет. Вместо него предприятията следва да подават
в НАП годишен отчет за
дейността (екземпляра за
статистиката).
С изменението на чл. 92
от ЗКПО отпада задължението на данъчно задължените лица да прилагат към
годишната данъчна декларация годишен финансов
отчет, респ. с § 9 от ПЗР
на ЗКПО тази промяна е в
сила и за отчетите за 2009 г.
Вместо това предприятията
ще представят на органите
на НАП годишен отчет за
дейността съгласно чл. 20,
ал. 4 от Закона за статистиката, т.е. статистическия
отчет. Приходната администрация ще получава тези
отчети като пощенска кутия
и ще ги изпраща на НСИ,
който ще ги обнародва и
ще представя на НАП необходимите й данни. Това е
революционна мярка, която
отдавна следваше да бъде
въведена.
С премахването на изискването ГФО да се прилага
към годишната данъчна декларация по ЗКПО и заменянето му с представяне на
статистическия отчет далеч
не се намалява значението
на финансовите отчети на
предприятието.
Официалният годишен
финансов отчет си остава
този, съставян в съответствие със Закона за счетоводството. Той се заверява от регистриран одитор
по Закона за независимия
финансов одит (доколкото
подлежи на одит) и се публикува чрез представяне в
Търговския регистър.
Търговците, които през
2010 г. все още не са регистрирани в Търговския регистър, публикуват годишните си финансови отчети
по досегашния ред, доколкото подлежат на независим финансов одит, но това
не отменя задължението им
да представят в Търговския
регистър отчетите си за
2007, 2008 и 2009 г., когато
се пререгистрират.
Отмяната на реда за представяне на финансовите отчети на приходната администрация наред с многото
положителни страни има и
един недостатък - отпада и
задължението на предприятията да прилагат към данъчната декларация одиторския доклад. По този начин
администрацията се лишава
от текуща информация във
връзка с приложението на
чл. 48 от Закона за счетоводството, който възлага на
НАП да установява административните нарушения
по този закон. Не че НАП е
била много активна досега,
но все пак това беше признак
на контрол.
Вярно е, че чл. 48 от Закона за счетоводството не
е отменен и неговата превантивна роля си остава, но
само толкова.
Освен това ще ни липсва
възможността за коригиране на финансовия резултат
вследствие извършен одит
след срока на годишната
данъчна декларация и за
подаване на коригираща
декларация. Тази процедура беше много полезна

за предприятията и беше
съобразена както с крайния срок за съставянето на
годишния финансов отчет
- 31 март, така и със срока
за провеждане на общите
събрания на акционерните
дружества, на които годишният финансов отчет
се приема - до 30 юни.
Процедурата можеше да
бъде запазена, без да се
представят на приходната
администрация годишни
финансови отчети, а само
одиторският доклад, въз
основа на който е направена корекция на данъчния
финансов резултат.
Във връзка с тази промяна са извършени промени и
в Закона за Националната
агенция за приходите и Закона за статистиката.
Предприятия без
дейност

Данъчно задължените лица,
които не са извършвали
дейност и не са отчели приходи или разходи, не следва
да подават годишен отчет
за дейността. Предлаганата
промяна цели намаляване
на административната тежест за предприятията без
дейност, както и облекчаване на НАП при събирането
и съхранението на информация.

Дивидентите се приспадат от
данъчния финансов резултат
Данъчно третиране
на контролиращ съдружник в съвместно
контролирано предприятие

Създадена е нова разпоредба, регламентираща
данъчното третиране на
приходи и разходи, печалби и загуби, отчетени от
контролиращ съдружник
в съвместно контролирано предприятие. Съгласно действащия МСС 31
Дялове в съвместни предприятия в случаите, когато
контролиращ съдружник в
съвместно контролирано
предприятие (консорциум)
осчетоводява участието си
чрез метода на пропорционална консолидация, той
трябва да отчете в своите
отчети тази част от печал-

метода на собствения капитал, в сила от 1.01.2009 г.
С цел уеднаквяване на данъчната тежест за предприятията, прилагащи метода
на собствения капитал за
отчитане на инвестициите си в асоциирани предприятия съгласно МСС 28
Инвестиции в асоциирани предприятия, с тази на
предприятията, използващи
себестойностния метод за
отчитане на инвестиции,
се регламентира данъчното
третиране за предприятията, прилагащи метода на
собствения капитал чрез
създаване на нов член 47а.
Съгласно алинея 1 на този
член при определяне на данъчния финансов резултат
на акционери или съдружници счетоводният им фи-

Данъчните временни разлики, свързани с активите
и пасивите на мястото на
стопанска дейност, се признават за данъчни цели в
годината на прехвърляне
на мястото на стопанска
дейност по общия ред на
закона. При определяне на
данъчния финансов резултат на мястото на стопанска
дейност се прилага чл. 66,
ал. 1 и 2. В случая печалбата и загубата се определят като разлика между
продажната цена на мястото на стопанска дейност
и счетоводната стойност
на активите, намалена със
счетоводната стойност на
пасивите на мястото на стопанска дейност към датата на прехвърлянето. Тези
разпоредби не се прилагат,

Разходи за дарения

Направена е промяна в кръга на лицата, в полза на
които направено дарение
може да служи за данъчно
облекчение по реда на закона. За данъчни цели се признават счетоводни разходи
за дарения в размер до 50 на
сто от счетоводната печалба,
когато разходите за дарения
са направени в полза на
център Фонд за лечение
на деца, като се добавят
център Фонд за асистирана
репродукция и център Фонд
за трансплантация.
Направената промяна цели с предоставяне на данъчно облекчение да бъдат
подпомогнати тези центрове поради голямото им социално значение.
Непризнати приходи
за данъчни цели

Направена е промяна в
случаите на непризнаване
на счетоводни приходи за
данъчни цели, възникнали
по повод на непризнати
за данъчни цели разходи.
Действащата разпоредба на
чл. 27, ал. 1, т. 2 на ЗКПО
създава предпоставки за
злоупотреби. Като пример
може да се посочи необлагането на приходи, свързани с недокументирани
разходи или с разходи,
несвързани с дейността на
предприятието.
Прехвърляне (продажба) на място на
стопанска дейност
на чуждестранно
лице

Към обектите на облагане
с корпоративен данък се
добавя печалбата на чуждестранни юридически лица от прехвърляне (продажба) на място на стопанска
дейност. Чрез промяната
данъчното третиране при
прехвърляне на отделни активи на мястото на стопанска дейност ще се изравни
с това на прехвърляне на
предприятието на мястото
на стопанска дейност.

▶ Дивидентите играят роля при определяне на данъчните задължения на
фирмите

бата/загубата на консорциума, която съответства на
участието му в него.
Промяната се изразява в
непризнаване за данъчни
цели на посочената част от
печалбата/загубата, защото
цялата печалба/загуба на
консорциума е обложена/
призната за данъчни цели
при него. Липсата на данъчно третиране в момента
може да доведе до нарушаване на счетоводното
законодателство от страна
на дружествата, за да не се
стига до двукратно облагане на печалбите.
Съгласно МСС 31 Дялове
в съвместни предприятия, в
случаите когато контролиращ съдружник в съвместно
контролирано предприятие
(консорциум) осчетоводява
участието си чрез метода
на пропорционална консолидация, той трябва да
отчете в своите отчети тази
част от печалбата/загубата
на консорциума, която съответства на участието му
в него. Чрез създаването
на новия член 32а не се
признава за данъчни цели
посочената част от печалбата/загубата, защото цялата
печалба/загуба на консорциума е обложена/призната
за данъчни цели при него.
Целта е една и съща печалба да не се обложи два пъти
или загуба да се признае
два пъти.
Данъчно третиране при
разпределяне на дивиденти
от инвестиции, отчитани по

нансов резултат се намалява
с разпределените дивиденти
от местни юридически лица
или от чуждестранни лица,
които са местни лица за
данъчни цели на държава
членка на ЕС или на друга
държава страна по Споразумението за ЕИО, когато
инвестицията се отчита по
метода на собствения капитал. Когато става въпрос
за финансови институции,
съгласно алинея 2 това намаление е с разпределените
дивиденти през годината и
се извършва в годината на
признаване на разпределените дивиденти в годишния
финансов отчет на финансовата институция.
При останалите данъчнозадължени лица това намаление е с разпределените
дивиденти за периода от
придобиване до отписване
на инвестицията и се извършва в годината на отписване на инвестицията
(ал. 3).
Алинея 4 на този член
регламентира случаите, при
които не се прилага тази
разпоредба.
Създава се и член 47б Прехвърляне на място на
стопанска дейност, съгласно който при определяне
на данъчния финансов резултат на място на стопанска дейност счетоводният
му финансов резултат се
увеличава с печалбата и
се намалява със загубата
от прехвърляне на мястото на стопанска дейност.

когато печалбата и загубата
от прехвърляне на мястото
на стопанска дейност са
участвали при формиране
на счетоводния финансов
резултат на мястото на стопанска дейност.
Данъчно третиране
при разпределяне на
дивиденти от инвестиции, отчитани по
метода на собствения капитал

В действащия ЗКПО
липсва данъчно третиране
за предприятията, прилагащи метода на собствения
капитал за отчитане на инвестициите си в асоциирани
предприятия съгласно МСС
28 Инвестиции в асоциирани предприятия, поради
което в ЗКПО е направено
допълнение. Регламентира
се данъчно третиране за
предприятията, прилагащи метода на собствения
капитал, така че данъчната
им тежест да бъде еднаква
с тази на предприятията,
използващи друг метод за
отчитане на инвестиции
(себестойностния метод).
По този начин се спазва
провежданата политика
през последните години на
неутралност на данъчното законодателство спрямо
различните счетоводни методи за отчитане.
Продължава в следващ брой

Материалите са
подготвени
от Рконсулт ЕООД
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Търг
Рядка монета
продадена
за 2.3 млн. USD

Произход

Аз съм по-черен от Барак
Обама. Лъскал съм обувки.
Израснах в петстаен апартамент.
Баща ми имаше пералня в негърски
квартал близо до дома ни

Aмериканска монета от
1913 г., която някога е
била притежание на египетски крал и след това е
била включена в популярен детективски сериал,
беше продадена за повече от 3.7 млн. USD на

Род Благоевич, бивш губернатор на Илинойс

търг във Флорида в края
на миналата седмица.
Това е една от само пет
такива монети, известни
като Liberty Head. Купувачът е пожелал да остане анонимен. Монетата е
никелова, със стойността
5 цента и е изкована във
Филаделфия. Сменяла е
собствениците си няколко пъти, като цената й
надминала един милион
през 2003 г.

Аплодисменти
за Мишел
Обама

Как приветливата и модерна първа дама
печели американците
Човек
не може
да взима решения от страх
или от притеснение какво
би могло да
се случи. Ние
просто не сме възпитани по този
начин

Излъган
Букмейкър
отказва да плати
7.1 млн. GBP
Букмейкърската къща
Ladbrokes отказа да изплати 7.1 млн. GBP на мъж,
заложил, че ще има сняг
на Коледа, като заяви, че
е станала грешка. Клиф
Браянт направил два залога с натрупване за по 5

GBP, че на Коледа ще вали
сняг в 24 града в Северна
Англия. Ladbrokes обаче
заявила, че приема само
единични залози за такива неща, и предложила да
изплати на Браянт печалбата му по този начин,
което би му донесло едва
31.78 GBP. Той обаче
смята, че фирмата трябва
да плати повече за грешката си, и ще се посъветва
с адвокат.

Малко преди встъпването в
длъжност на Барак Обама
американците се чудеха
каква първа дама ще бъде 45-годишната Мишел
Обама. Една година покъсно те вече имат някои
отговори.
Числата

Социологическо проучване
през декември установи, че
68% от гласоподавателите
одобряват първата дама.
Това мнение се подкрепя
и от повечето републиканци. Високият й рейтинг е
впечатляващ, тъй като по
време на предизборната
кампания през юни 2008
г. Мишел се радваше на
подкрепата на едва 44%,
а 29% не я харесваха. За
пръв път Мишел Обама
изпревари съпруга си по
одобрение в проучване на
Gallup през април 2008 г. и
оттогава насам продължава
да води. Като първа дама
Хилари Клинтън никога
не се е радвала на такава
подкрепа, но Лора Буш е
показвала подобни резултати в отделни периоди от
мандата на съпруга си.
След първите сто дни на
Барак Обама като президент беше проведено проучване за това, което хората
харесват или не харесват в
първото семейство. Деветдесет процента посочиха,

Подкрепа
Роналдо и Зидан
играят заедно
срещу бедността
За пръв път UEFA ще се
присъедини към FIFA и
ще подкрепи ежегодния
мач срещу бедността.
Събитието се организира от 2003 г. насам под
егидата на Програмата на ООН за развитие

че са впечатлени от родителските умения на семейство Обама, а 16% одобряваха Мишел като първа
дама. В допитването през
декември 57% определиха
уменията на Мишел Обама
като първа дама като отлични или добри, 24% като
задоволителни и само 10%
й дадоха слаба оценка.
Причини

Агенция Gallup посочва,
че не е необичайно първата дама да изпреварва
съпруга си по подкрепа.
Лора Буш например поддържаше средно ниво от
около 71% в периода 20012009 г., докато Джордж
Буш имаше 56%. Едно от
обясненията, разбира се,
е, че първите дами са помалко спорни личности
от съпрузите си и не предизвикват толкова крайни
нагласи в обществото. Това
важи и за Мишел Обама
и сегашния президент на
САЩ. Но в случая не само това е причината. Във
време, когато браковете на
много популярни политически двойки са в криза,
семейство Обама изглежда
успешно.
Децата са щастливи, а
Мишел като че ли е решена
да ги предпази от медийното любопитство. При
скорошната им почивка на

(ПРООН) по инициатива
на Кристиано Роналдо
и Зинедин Зидан. Досега благотворителният
мач изправяше отбора
на Роналдо срещу този
на Зидан. Тази година за
пръв път двамата ще излязат заедно срещу звездния
отбор на Бенфика. Мачът
ще се проведе на 25 януари в Лисабон. И двамата
футболисти са посланици
на добра воля на ПРООН.

Хаваите до пресата така
и не стигнаха снимки и
информация. Нещо повече,
Мишел Обама не се състезава със съпруга си и не се
има за съпрезидент. Кой би
могъл да забрави изказването на Бил Клинтън по
време на кампанията през
1992 г., когато той заяви, че
подаденият за него глас е
и глас за умната му жена и
че неговите поддръжници
ще получат две на цената
на едно?
Пример

Мишел Обама не е революционерка, но много хора й
се възхищават. Социологическо проучване през юни
2009 г. я обяви за най-добър пример за първа дама
в историята, поставяйки
я дори пред популярната Джаки Кенеди. Мишел
Обама е и изключително
модерна. Трябва да имаш
силно чувство за личност,
за да носиш масова марка
като J. Crew при срещата
си с британската кралица нещо, което Мишел Обама
направи миналата година.
В деня, когато Барак Обама
встъпи в длъжност, всички надежди бяха насочени към първия чернокож
президент на САЩ. Днес
аплодисментите са за първата дама.
Сп. Forbes

