Инвеститор ▶ 12
Средствата от
увеличения на
капитала с 66% спад

Интервю ▶ 8-9

Новини ▶ 6

Южен поток
може да загуби
смисъл

Фирмите
временно без
осигуровки
Проучваме опита на Белгия
за разширени кредитни
линии, заяви министърът
на труда Тотю Младенов

Възстановяването на БФБ
ще провокира компаниите
да издават нови акции през
2010 г.

▶▶Виктор Калник,
посланик на Украйна в България

Новини ▶ 16
Европейската
централна банка
остави лихвата 1%
Заради забавянето на
възстановяването централният трезор задържа
рекордно ниското ниво на
лихвения процент

News in English ▶ 11

Петък

USD/BGN: 1.35015

+0.53%

EUR/USD: 1.44860

-0.53%

Sofix: 436.42

+0.71%

цена 1.50 лева

BG40: 116.97

-0.26%

Фармацевтичният
пазар ще се свие
два пъти
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Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Очакваното увеличение на фармацевтичния пазар тази година ще е 6%, но два
пъти по-ниско от 2009 г., прогнозира Зоя
Паунова, изп. директор на АстраЗенекаБългария ▶ 4-5

857

млн.
EUR

са реализирали
фармацевтичните компании в
България през 2009 г.

Коментар ▶ 2
Превозвачите ни
пак ще патят от
гръцките фермери

Новини ▶ 7
София е на път
да остане без
автобуси

Януарските неволи от
2009 г. може да се повторят, но с още по-големи
загуби за автомобилните
фирми у нас, след като
се разбра, че гръцките
фермери пак ще затворят
границата

Столичният общински
съвет отложи приемането
на нови, по-ниски месечни
такси, които автобусите и
маршрутките плащат на
общината. Някои от фирмите за автобусни превози
ще спрат да возят

Свят ▶ 10

Weekend ▶ 20-21

Банките в Източна
Най-добрите места
Европа още са в опасност за шопинг в света
Банките в Източна Европа
все още не са в безопасност, посочват от Capital
Economics. Банките у нас
са с добра защита срещу
външната заплаха, каза
Петър Андронов

Голямото пазаруване
започна. Коледните и
новогодишните празници отминаха и сега е
моментът за най-големите намаления за цялата година
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Мнения

Печеливш
Калина Илиева

Губещ
Тайгър Уудс

Изпълнителният директор на ДФ Земеделие Калина Илиева
успя да се справи с чиновници, които дълги години са изнудвали бенефициенти по програма САПАРД. Тя е поискала разработката срещу шестима служители на фонда. Според
прокуратурата има подозрение, че са действали като организирана престъпна група. Единият е уволнен, а другите са
излезли в болнични.

General Motors са преустановили споразумението си с Тайгър
Уудс, според което голфърът е получавал безплатно автомобили от компанията. GM и Уудс прекратиха договор за реклама на марката Buick през 2008 г., но продължиха друго споразумение. То му даваше право да задържи безплатни автомобили, сред които и Cadillac Escalade. Тази кола той е шофирал при
катастрофата, която доведе до срив в деловия му живот.

Коментар

▶▶ Прекалено много станаха ветрогенераторите
и соларните паркове в
държавата. Това безспорно е добре за бизнеса, но
пък и цените на тока се
покачват. Освен това ние
не сме нито най- слънчевата, нито най-ветровитата държава. По-добре
ще е заетите от метал
площи да се използват за
земеделие.
Недялко Петров

▶▶Съгласна съм с мнението
на работодателските
организации, че трябва да
се забрани използването
на земеделски земи и гори
за нуждите на соларните
и ветровите ВЕИ. Вместо тях да се ползват
урбанизирани територии
и покривите на административните и индустриалните сгради.
Величка Петкова
Новини ▶ 7

Премиерът даде
ултиматум на
Мапа Дженгиз
Бойко Борисов поиска от
турския консорциум ясен
график за строежа на магистрала Люлин

Инвеститор ▶ 12
банките са
най-ликвидните
дружества на бФб

Новини ▶ 8-9

Летище София
платило 2 млн. лв.
нахалост

Възможно е трезори
с български капитали да
привлекат интереса на
чужди портфейлни инвеститори

▶ Александър Цветков,
министър на транспорта

Инвеститор ▶ 12
Вливанията
в групата на
Софарма започнаха
Софарма логистика се
влива в Софарма
трейдинг, съобщиха от
публичните компании.
Българска роза
Севтополис влиза в синия
чип до края на 2010 г.

Четвъртък

USD/BGN: 1.34301

-0.56%

EUR/USD: 1.45630

+0.57%

Sofix: 433.34

+0.05%

Лесни пари
от вятъра
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цена 1.50 лева

BG40: 117.28

+0.53%

Българска фондова борса

Новини ▶ 8
Парите за
пътните фирми
под въпрос

Липсата на единен софтуер
за Националната агенция
за приходите и статистиката създава огромни проблеми на фирмите, алармира
Аднан Лидиянов от
Съюза за стопанска инициатива

Финансовото министерство нямало готовност да
отпусне обещаните
40 млн. лв. Държавата дължи между 1 и 1.5 млрд. лв.
на строителните компании
по данни на Камарата на
строителите

Свят ▶ 10

МВФ ще съветва Гърция
за бюджетните разходи

Много от българските транспортни фирми може да се окажат пред фалит заради нови протести на земеделски стопани от Гърция
Снимка Боби Тошев

Достъпът до пари от еврофондовете доведе до
бум на проектите за използване на възобновяеми
енергийни източници. Хаосът в сектора обаче
сблъска интересите на инвеститорите и държавата. За да не загубим милиарди от Брюксел, ще
се търси разумен компромис ▶ 4-5

Новини ▶ 6
Подаването на
отчетите онлайн
не улесни бизнеса

▶▶

Моят бизнес ▶ 23

Нов живот за старите
сгради в Града на липите

От МВФ ще помагат на Георгиос Папандреу да преодолее финансовата криза.
Брюксел смъмри Гърция
за ненадеждност на публикуваните икономически
данни

Бягам от сезонността в
туризма и затова не започвам бизнес на морето. Автентичният български стил носи успех
в предприемачеството,
казва Пламен Русев
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България е единствената страна в ЕС,
в която не действа
наредба за директни
продажби. Затова потребителите няма как и
откъде законно да си купят
домашна храна.

2
3

Автомобил втора
ръка не означава
стар и че на пазара у нас може да се
намерят коли в отлично
състояние.
Ще можем да се
отказваме от сключения договор за потребителски кредит
и да го връщаме предсрочно,
без да дължим наказателни
такси.

Гръцките фермери пак биха
спирачките на BG превозвачи
Сагата от миналия януари с
огромните колони тежкотоварни
автомобили, блокирани на трите
гранични пункта с Гърция, може
да се повтори, но в още по-тежък
вариант. Земеделски стопани от
южната ни съседка подготвят
нов протест. И ни показаха, че за
тях няма значение кой управлява
страната, а дали са засегнати техните интереси. Без да се съобразяват с последствията за съседни
държави и икономики.
Независимо че Гърция също
като нас е член на Европейския
съюз и се нарушават правата на
граждани от общността. А щетите
за нашите превозвачи, производители и спедитори от престоя
на гръцката граница повече от
две седмици през януари 2009
г. наистина бяха огромни. Само
транспортните фирми загубиха
над 10 млн. EUR.
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Януарските неволи
от 2009 г.
може да се
повторят, но с още
по-големи загуби
за автомобилните
фирми
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И тогава, както и сега, нашите
власти протестираха пред гръцките и пред Европейската комисия.
Оказа се без резултат. Не само
защото Гърция отдавна е член
на общността и със сигурност
има по-голямо влияние и лоби в
Брюксел. Миналата година стана
ясно, че за да търсим правата и да
защитим интересите на нашите
фирми, трябва да имаме отделно
споразумение с гръцката държава
за решаване на подобни казуси.
Такова нямаше през 2009 г., няма и
сега. Просто защото някой от предишните управляващи трябваше да
доведе нещата докрай, да подготви
и да настоява пред южната ни съседка да се сключи такава спогодба. Тогава загубите бяха 10 млн.
EUR, сега ще бъдат много повече,
защото сме в криза.
Настоящото правителство също
се сблъска с този проблем и ако не
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погледне сериозно на него, следващия януари пак ще се вият колони
от тирове, разбира се, колкото са
останали, на границата с Гърция.
Въпрос на политическа воля и
на дипломатически усилия е да
се постигне съгласие със съседите
ни. В противен случай търпението
на нашите превозвачи може да се
изчерпа и те да преминат в контрапротест. Едва ли това ще ни донесе
дивиденти пред Брюксел. Най-много да дадем още един повод на ЕК
да започне проверки дали докрай
сме синхронизирали законодателството си с това на общността. А
ние си знаем, че не сме толкова
изрядни в това отношение. Така
че по-добре да се замислим какво
можем да подобрим в наредбите,
за да не берем отново плодовете на
безхаберието. Без да жалим усилия
и без да се оправдаваме с предишни неуредици.
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Заради дефицита на
Гърция еврото ще е изправено пред сериозни трудности през следващите години

▶▶заявления са подадени в агроведомството за промяна на
статута на земеделска земя за изграждане на обекти за
производство на зелена енергия (ВЕИ)

Ангела Меркел, канцлер на Германия

Коментар

Протест

2010 май е 1984 или
поне така искаме
Годината е 1984.
Държавата следи
всичко и всички посредством организация
от анонимни наблюдатели с двупосочни
видеоекрани на публични места и в частните домове, наречена
Големият брат. Така си
е представял света през
1949 г. британският писател Джордж Оруел.
Годината е 2010.
Държавата следи
всичко и всички след
промените в Закона за
електронните съобщения, чрез които МВР
разполага непрекъснато
с данните на всички
българи, използващи
мобилни телефони и
интернет. Знае кой с
кого си говори и пише,
кои с кого са приятели във Facebook, чии
коментари следят в

Христо Ласков
hlaskov@pari.bg

Само 300
българи
ли се интересуват дали ще
бъдем следени
непрекъснато

Twitter. Знаят всичко, независимо дали
получават информация
чрез пасивен интерфейс
или чрез разпечатки
директно от оператори-

Отзиви

Силни
политически
страсти в ЕС
Силни политически
страсти разпалиха изслушванията на кандидатите за еврокомисари
пред ЕП, след като в
сряда десноцентристката Европейска народна
партия застана зад един
от най-оспорваните и
критикувани кандидати. Депутатите от ЕНП
обаче нападнаха друг
номиниран еврокомисар,
приписвайки му расистки изказвания.
В центъра на
разигралата се драма
попадна българският
кандидат за място в ЕК
Румяна Желева с ресор
хуманитарни въпроси.
Желева бе изправена
пред тричасов враждебен разпит, ръководен
най-вече от Зелените
и либералите в Европарламента, който бе

те. Въпреки масовата
вълна от недоволство,
което се изля по медиите в последните седмици след приемането
на промените в закона,
вчера пред Народното
събрание в София се
събраха само около 300
души. Да, те огласиха
площада с викове: България не е Биг Брадър
и 2010 не е 1984. Или
пък е?
И може би в
България живеят 7.2
млн. терористи, които
трябва да бъдат следени изкъсо всеки ден,
всеки час. И навсякъде да има материал.
Надали. Човешката
свобода е елементарно
право, което би трябвало да бъде спазвано.
А с приемането на тези
промени свобода няма
да има. Защото освен

да следи разговори,
чрез мобилния телефон
някой в МВР може да
знае кой къде е и колко
време пребивава там.
Някой в МВР знае колко си говориш и с кого.
Може би и за какво, въпреки че официално не
се следи съдържанието
на разговорите, а само
между кои хора са.
А интернет? Има ли
нещо,което вече не е
онлайн - снимки, приятелства, коментари,
комуникация. Всичко
това е събрано на едно
място и идва наготово.
Затова преди приемането на такъв закон
трябва сериозно да се
помисли с каква власт
ще разполагат хората,
които ще имат тази информация. И най-вече
за какво ще я използват.
Иначе знае ли човек...

pari.bg реплики
▶▶Крайно време е РИОКОЗ
наистина да започнат проверки на пазара за качеството на храните. Оказва
се, че колбасите са пълни с
генномодифицирани
продукти, а това е престъпление към нацията. Всеки
си прави упражнение на
гърба на хората и после се
чудим защо сме на едно от
първите места по сърдечносъдови заболявания.
Между другото има съмнения, че ГМО са причина за
ракови заболявания, също

Румяна Желева била
жертва на лов на вещици

съсредоточен най-вече
около предполагаемите
й „съмнителни бизнес
сделки”.

Десноцентристката
група в Европейския
парламент започна офанзива срещу един от левите
кандидат-комисари, като
успоредно с това защити
собствения си спорен
кандидат от България.
Лидерът на социалистите

Още преди изслушването председателят на
ЕК Жозе Мануел Дурао
Барозу бе запитан дали
вярва, че кандидатурата
на българката съвпада
с европейските закони
и дали е подходяща за
еврокомисар.

В центъра сме
на галактически
скандал

От ЕНП обаче
контрираха, че обвиненията към Желева
са „неоснователни и
дребнави”. Това стана
повод да бъде обърнато
внимание към изказване
на словашкия кандидат
за еврокомисар Маруш,
в което според консерваторите има „расистки
забележки”.

Европейският
парламент поиска от
председателя на Европейската комисия
Жозе Мануел Барозу да
преразгледа финансовата
декларация на българския
кандидат за еврокомисар
Румяна Желева. Това
всъщност означава, че
Барозу може да промени
мнението си за кандидатурата.

Financial Times

▶▶
Само 300 души се събраха на протеста България не
е Биг Брадър, 2010 не е 1984 г. срещу подслушането на
интернет и мобилните телефони пред Народното
събрание вчера
снимка марина ангелова

Мартин Шулц е изпратил
писмо до председателя
на Европейската комисия
Жозе Мануел Барозу, „за
да го информира за много
сериозните съмнения на
групата относно българския кандидат”.
Въпреки това Европейска-

След изслушването в
ЕП обвиненията срещу
Желева станаха център на
„галактически скандал”,
чийто размер не може да
бъде обхванат. До голяма
степен те са свързани с
вътрешната политика в
България и с репутацията
на нейния съпруг, бизнесмен, който има съмнителни връзки.
ABC

та народна партия (ЕНП)
яростно защитава Желева,
бивш член на партията,
който според тях е жертва
на „лов на вещици” и „несправедливо отношение”
от страна на противникови
партии.
EU Observer

Бившият
телохранител
на бившия комунистически диктатор
на България няма
никакво право да
ни напада по подобен начин. Госпожа
Желева и нейната
некомпетентност
представляват
олицетворение на
правителството на
Бойко Борисов
Мартин Шулц,

лидер на Групата на социалистите
и демократите в ЕП

така и за затлъстявания.
Честно казано, това обяснява защо американците
дебелеят с часове. Храната
им е пълна не само с хормони на растежа, но и с ГМО
царевица.
Тодор Косев

▶▶Освен ограниченията за
допустимия процент на
ГМО в храните ще трябва
да се осъществи и стриктен контрол в търговската мрежа.
Иванинка Додова

Българката
не бе
подготвена
добре
Новата Европейска
комисия може да
не започне работа
по план. В момент,
когато изслушванията
на кандидатите за
нови еврокомисари
са в разгара си,
социалдемократите в
Европейския парламент
заплашиха, че няма
да одобрят новия
състав на комисията,
ако председателят й
Жозе Мануел Барозу
продължи да подкрепя
българския кандидат
Румяна Желева.
Председателят на
ПЕС Мартин Шулц е
казал на Барозу, че смята
Желева за политически
и професионално
неквалифицирана.
Зелените и либералите
също няма да подкрепят
Желева.
Die Welt
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Фармацевтичният пазар
Потреблението е за
857 млн. EUR, аптечният пазар е 710
млн. EUR, 147 млн.
EUR са в болниците

Двойно по-малък ръст на
фармацевтичния пазар се
очаква през 2010 г. спрямо
изминалата година. Ще продължи навлизането на много генерични медикаменти
с по-ниски цени. За разлика
от предходни години ще
има сериозен темп на нарастване на междуфирмената
задлъжнялост. Сериозно се
забавят плащания от НЗОК
и здравното министерство
(МЗ) към търговци на едро.
Това забавя плащанията
към фирмите производители и има вероятност част
от поръчките да се отказват
поради проблеми с ликвидността. Вече касата и
МЗ плащат задължения по
договори доста след уговорените за това срокове.
Досега сериозно забавяне
имаше само в болничния
сектор. Това коментира за
в. Пари д-р Мария Трифонова, генерален мениджър
на ЛаРош България.
За и против

За България не очаквам
криза на този пазар, докато
здравеопазването се управлява прозрачно и професионално, смята Стюарт
Мерифийлд, регионален
мениджър на Новартис
Фарма-България. Според
него основният въпрос е
начинът за формиране на
цените на лекарствата тук.
Сегашната система на рефериране позволява сравняването ни със страни, където еврото не е фиксирано
към локалната валута, което
превръща ценообразуването в лотария. В резултат
на това някои иновативни
лекарства бяха изтеглени
от българския пазар. Тази тенденция може да се
задълбочи, ако не се предприемат адекватни мерки,
предупреди Мерифийлд.
Вдигат цените

В момента цените на лекарствата се образуват, така
както и на строителните
материали. Когато определя стойността на медикаментите, България да се
сравнява само със страни
с фиксиран курс на еврото.
При преизчисляване на цената на лекарствените продукти да се приема средноаритметичната стойност
от трите най-ниски нива,
но не и най-ниската цена
в ЕС, предложи неотдавна
зам.-министърът по лекарствената политика проф.
Мила Власковска. След като се приема средната, а не
най-ниската стойност на
медикаментите, със сигурност ще се стигне до повишаване на цените. От джоба

Болничен

Прогнозен пазар за ‘09
в стойност, лв.

261 млн.

0%

Прогнозен пазар за ‘09
в обем, опаковки

49 млн.

0%

Аптечен

Прогнозен пазар за ‘09
в стойност, лв.

1421 млн.

+7%

Прогнозен пазар за ‘09
в обем, опаковки

222 млн.

+4%

Светлана Желева
szheleva@pari.bg

Общ фармацевтичен пазар
Прогнозен пазар за ‘09
в стойност, лв.

1688 млн.

+5%

Прогнозен пазар за ‘09
в обем, опаковки

268 млн.

+3%

Източник: IMS

си пациентът ще трябва да
плаща повече пари само за
лекарства, които частично
се заплащат от здравната
каса.
Проблеми

През 2009 г. имаше голям
натиск от страна на институциите за намаляване цените на лекарствата у нас.
Това доведе до най-ниските
цени на лекарства в Европа,
което се почувства най-вече
от юни миналата година.
Въпреки това пазарът на
лекарствата по рецепта, и
то оригиналните, се увеличи. Така той достигна до
857 млн. EUR, което представлява ръст спрямо 2008
г. и така бяха опровергани
опасенията, че ще има драстичен спад като резултат
от кризата, каза д-р Мария
Трифонова. Аптечният пазар възлиза на 710 млн.
EUR, като 147 млн. EUR са
парите, които болниците са
похарчили за медикаменти,
сочат данни на IMS Health.
Както се вижда, болничният пазар в България е
изключително ограничен и
недостатъчно развит, смята
още д-р Трифонова. Новият
реимбурсен списък доведе
до намаляване разходите на
здравната каса за лекарства
през 2009 г. Доплащането
от пациентите за медикаменти, реимбурсирани от
НЗОК, е намаляло от 218
млн. лв. през 2008 г. до 193
млн. лв. през 2009 г., посочи
още тя.
Фактите

Цените на лекарствата у нас
на производител са най-ниски в сравнение с другите
европейски страни, но българинът вади най-много пари от джоба си, за да си ги
купи. В българската агенция по лекарствата (ИАЛ)
са постъпили 35 заявления
за експорт на медикаменти,
което потвърждава тази теза, заяви Деян Денев, изп.
директор на Асоциацията
на научноизследователските фармацевтични производители в България. ДДС
върху лекарствата у нас
продължава да е на едно от
най-високите нива в Евросъюза.

▶▶
Въвеждането на лимити за лекарствата, заплащани от здравната каса, ще доведе до увеличаване в пъти
тежки заболявания. По-леко болните ще преминат на по-скъпо лечение, без това да е необходимо, заявиха от
цевтични производители в България 

Софарма АД с 12% увеличение
на продажбите през 2009 г.
През март ни предстои да преразгледаме
проекта за изграждане
на нов таблетен завод,
за който спечелихме награда Инвеститор първи
клас, и да решим дали
да възобновим инвестициите си в дъщерните
ни предприятия, отложени заради кризата. Очакваме да запазим ръста на
продажбите, като и през
2010 г. ще водим по-консервативна политика по
отношение на разходите.
Продължава и работата
по регистрациите на
нови продукти в региона
и държави от ЕС.
В края на миналата

Пелагия Виачева,

директор Връзка с инвеститорите в Софарма АД

Продажбите
за 2009 г.
са с 12%
ръст спрямо
предходната
година - с 4% за
вътрешния пазар
и с 16% за износа

година с придобиването
на 51% от капитала на
Бриз АД-Латвия дадохме
сигнал, че вече можем
бавно да се връщаме към
осъществяване на плановете си отпреди кризата
и намерението си за
регионална експанзия.
За Софарма АД 2009
г. беше изключително
успешна. В период на
световна криза успяхме
да постигнем двуцифрен ръст на продажбите - 12%, и да удвоим
печалбата си - за деветмесечието на 2009 г. тя
достигна 30.9 млн. лв. За
аналогичния период на

2008 г. тя е 15 млн. лв. За
единадесетте месеца на
2009 г. продажбите ни в
17 държави надвишават
постигнатото през цялата
2008 г., като износът
за Балканския регион
бележи ръст 2.3 пъти.
Повишението в износа
за други страни от ЕС е
21% спрямо цялата 2008
г. За декември 2009 г.
компанията реализира
ръст в продажбите с 29%
спрямо същия месец
на предходната година,
включително с 22%
намаление на продажбите за вътрешния пазар
и с 95% увеличение на
продажбите за износ.
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р ще се свие два пъти
Държавно-финансиран пазар

557
560

Резултат ‘08
Прогноза ‘09

Свободен пазар

1031
1087
Дял на държавно-финансирания пазар

35%
34%
Дял на свободния пазар

65%
66%

на доплащането на пациентите, страдащи от
Асоциацията на научноизследователските фарма-

ЕС
Бум на
фалшивите
медикаменти
▶▶Само за 35% от онкоболните ще има осигурени
публични разходи за лечение.
▶▶Едва 301 EUR на човек за
година са обществените
разходи за един диабетик
у нас. За сравнение Франция отделя 14 пъти повече, Германия - 13 пъти,
Гърция - 9 пъти, Чехия и
Унгария - 3 пъти.
▶▶От 1 април пациентите ще трябва да минат
на по-евтини лекарства,
ако искат те изцяло да се
покриват от здравната
каса. Ако държат на помодерни и по-скъпи медикаменти, ще доплащат
за тях повече, отколкото досега, съобщиха от
НЗОК.
▶▶За рязък скок в продажбата на фалшиви медикаменти в ЕС предупреди
зам.-шефът на Еврокомисията Гюнтер Ферхойген. Само за последните
2 месеца в общността са
заловени 34 млн. таблетки фалшиви медикаменти, сред които антибиотици, лекарства за болни
от рак и виагра. В доклад
на комисията от юли се
посочва, че повечето от
фалшивите лекарства,
хванати през 2008 г., са
произведени в Индия.
▶▶У нас проблемът с фалшивите лекарства не
стои, твърдят от здравното министерство.
▶▶През 2009 г. ИАЛ е установила в страната три
случая на фалшиви лекарства в аптечната мрежа
- анаболни стероиди и
хранителни добавки със
съдържание на лекарствени вещества.
▶▶У нас най-много нелегални продукти се продават
през интернет и на блистери, предназначени за
руския пазар.

снимка боби тошев

Интервю Зоя Паунова, изп. директор на АстраЗенека-България

Очакваният ръст ще е 6%,
наполовина на този през 2009 г.
▶▶Госпожо Паунова, как
оценявате българския
фармацевтичен пазар
през 2009 г.?

- Има отрасли, в които
кризата не се усети така,
както в банковия сектор,
строителството и тежката
индустрия. Един от тях е
фармацевтичният сектор,
който продължава да расте. Според данни от IMS
Health към ноември пазарът
бележи ръст 12%. Фармацевтичният пазар се характеризира с голяма динамика
и конкуренция. Цените на
медикаментите през 2009 г.
се понижиха след влизането в сила на новата ценова
наредба поради въвеждане
правилото за регистриране
на най-ниска цена измежду
8-те референтни държави.
▶▶Кои тенденции бихте
откроили?

- В България е налице
един от най-ниските ангажименти на държавата
в сравнение с останалите
страни членки на Европейския съюз. До 40% от
общата стойност на медикаментите у нас се поемат
от публичните фондове,
като по-голямата част се
заплаща от пациентите.
През последните години
средствата, заделяни за
здравеопазване от БВП на
страната, останаха непроменени и са едни от найниските в Европа - 4.3%.
За сравнение по данни на
EFPIA Франция и Германия
заделят по 11%, Унгария
- 8%, Словакия и Чехия
- 7%. Средно заделените за
здравеопазване средства в
Европа са 8%.
Въпреки влиянието на финансовата криза и дълговете
в болничния сектор дистрибуцията на медикаментите
се запази устойчива.

▶▶Въвеждането на новия
Позитивен лекарствен
списък как се отрази на
работата на фармацевтичните компании?

- Позитивният лекарствен
списък доведе до по-бърз
достъп на пациентите до
нови и качествени лекарствени продукти. Създадени бяха ясни критерии
- лекарствата се включват
в позитивния списък само
ако се заплащат с публични средства в поне 3 от
8-те референти държави.
Въвеждането на принципа
на най-ниската цена доведе
до намаляване на цените
на медикаментите средно

Акценти
АстраЗенекаБългария
в Топ 10
▶▶АстраЗeнека-България
заема осма позиция сред
научноизследователските компании и е една от
най-бързо растящите,
сочат данни на IMS Health
за ноември 2009 г. За втора
поредна година компани-

с 16% по данни на IMS.
В същото време увеличи
риска от паралелен експорт
от страната, което би могло
да доведе до оттегляне на
лекарства от фармацевтичния пазар.
▶▶Бихте ли се ангажирали
с прогнози за българския
фармацевтичен пазар
през тази година?

- Влиянието на кризата
ще продължи да се усеща
и през 2010 г. Очакваният
ръст на фармацевтичния
пазар според IMS ще бъде
около 6%, т.е. два пъти понисък от този през 2009 г.
Светлана Желева

ята беше отличена като
най-добър работодател в
България в проучването на
Hewitt Associates.
▶▶В световен мащаб придобиването на 2 биотехнологични компании
- MedImmune и САТ - от
АстраЗенека дава възможност на компанията да
обогати портфолиото си
с най-съвременните достижения на медицинската
наука в ускорени срокове.

78% от продуктите у нас се внасят Актавис-България е сред най-големите
Фармацевтичният пазар
у нас се оценява на 849
млн. USD, което означава средно по 113 USD
на човек за лекарства.
Очаква се това развитие
да продължи с ръст от
8.5% на година. Прогнозите са фармацевтичният
пазар у нас да достигне
1.275 млрд. USD до 2014 г.
според данни на Espicom
Business Inteligence. Факт
е също, че 78% от продук
тите на фармацевтичния
пазар у нас се внасят, като
Германия е най-големият
вносител. Не всички компании са доволни от това
развитие на нещата.
Положителна тенденция
е, че законодателството
във фармацевтичната
индустрия се хармонизира с това в ЕС, а произ-

Ренато Келер,

мениджър на Байер-България

водителите работят по
изискванията за добра
производствена практика. Строгият контрол
върху дистрибуцията на
лекарствата и търсенето
на разумна цена също са
положителна тенденция,
но трябва да работим
върху това и да не пречим
на пациентите да получат
най-доброто възможно ле-

чение. Такава е посоката,
в която трябва да се развива българската здравна
политика. Администрацията е доста голяма и
не може да се сравнява с
държавите от Западна и
Централна Европа.
Създадохме първия
електронен портал в
България, който съдържа
база данни за лекари от
различни области на медицината. Смисълът на сайта
www.doctori.bg е да улесни
връзката между лекари и
пациент. В България всяка
година Байер-България
инвестира повече от 400
хил. лв. за проекти, които
повишават квалификацията на лекари. Компанията ни прави дарения
за болници и пациентски
организации.

кредитори на здравеопазването
През 2009 г. ние останахме един от най-големите
кредитори на държавата,
което допълнително затруднява нашата дейност.
Сега задълженията на
болниците към компанията ни са за близо 17 млн.
лв., а сумата на платените
от нас данъци към държавния бюджет и осигуровки
за сметка на работодателя
е близо 38 млн. лв.
Ситуацията в страната
остава нелека по отношение на финансов ресурс,
който се отделя за здраве
опазването, и правителството трябва да вземе
мерки. Тук можем и сме
готови да помогнем. Актавис е генерична компания,
която има най-богатото

Илия Пашов,

изп. директор на Актавис-България

продуктово портфолио на
българския пазар. Нашите
медикаменти са с доказано качество на достъпни
цени. Именно на базата
на богатото ни портфолио
присъстваме в списъка на
здравната каса с над 150
позиции, за болнично ле-

чение със 130 позиции и
в търговете на здравното
министерство за скъпоструващи медикаменти с
близо 50 позиции.
Предстои ни да представим 13 нови продукта на
нашия пазар, с които да
осигурим на пациентите
качествено лечение на
достъпна цена. Годината
отново ще бъде трудна, но
вярвам, че тя ще ни донесе очакваните позитивни
реформи в здравеопазването, които да осигурят
на българския гражданин
възможността за адекватно лечение с качествени
медикаменти и стабилна
перспектива за развитието
на генеричните фармацевтични производители.

pari.bg Петък 15 януари 2010

6 Новини У нас

Заради кризата фирмите
временно без осигуровки

Проучваме опита на
Белгия за разширени
кредитни линии, заяви
министърът на труда
Българското правителство
проучва опита на Белгия
временно заради кризата
затруднените фирми да не
плащат осигурителни вноски, съобщи министърът на
труда Тотю Младенов след
среща с работодателските
и синдикалните организации.
За целта в Белгия са осигурени разширени кредитни линии за фирмите за
поемане на осигурителните
им плащания, обясни Младенов. От министерството
на труда обаче не пожелаха да разяснят как точно
ще действа тази схема с
мотива, че всичко е още в
процес на проучване.
По данни от инспекцията
по труда, агенцията за приходите и осигурителния
институт все повече фирми изпитват затруднения
да плащат заплати и осигуровки, заяви министър
Младенов.
Дългове

В същото време работодателите са поставили
пред социалния министър
проблема със забавените

плащания на държавата
към частния сектор. Няма
точна статистика, защото
бюджетът има най-различни забавяния към множество сектори, но сумата е
над 1 млрд. лв. и може да
стигне до 2 млрд. лв., заяви председателят на КРИБ
Иво Прокопиев. Само невърнатият в срок ДДС е
за 440 млн. лв., заяви Божидар Данев, председател
на Българската стопанска
камара. Отделно най-малко
за още 400 млн. лв. има нефактурирани, но извършени от фирмите дейности,
поръчани от държавата. Те
не са фактурирани, защото
няма пари да се плати за
тях ДДС, обясни Данев.
Държавата не връща и десетки милиони левове за
акцизи. Министерството
на здравеопазването пък
има отложени плащания по
доставка на консумативи и
лекарства. Общините също
са с огромни задължения
към бизнеса - за горива,
строителство, транспорт.
Санкции

Заради задълженията на

▶▶
Министърът на труда Тотю Младенов (в средата) обсъди със синдикати и работодатели какви мерки
трябва да предприемат тази година за излизане от кризата
Снимка Боби Тошев

държавата работодателите
предлагат фирмите да не
бъдат санкционирани, ако
не плащат в срок социални
вноски и данъци. Наказателната лихва при забавени
социални вноски е ОЛП
плюс 20 процентни пункта,
а за данъци е ОЛП плюс 10
процентни пункта. Защо
държавата не подлежи на
никакви санкции, когато не
се разплаща навреме, попитаха работодателите.
Има логика в това предложение, но тепърва ще
трябва да мислят по него експертите, заяви Тотю

Младенов. Министерството на труда и социалната
политика има общо неразплатени 32 млн. лв. към
фирми. От тях 24 млн. лв.
са за извършени проекти по програмата Красива
България, а 8 млн. лв. - по
Социалноинвестиционния
фонд. В понеделник ще
се проведе среща между
Българската строителна
камара, Министерството
на финансите и нашето
министерство, за да видим
как може да се изплатим на
фирмите, каза Младенов.

Годишната инфлация за 2009
г. е 0.6%, което е рекордно
ниско ниво от 10 години
насам, отчетe Националният статистически институт
(НСИ). Причината е, че цените на хранителните стоки,
които формират значителен
дял в потребителската кошница на българина, трайно
намаляват от юни, коментират статистиците. По-евтините храни бяха причина
през октомври и ноември
да имаме дефлация. Средногодишната инфлация за
изминалата година е 2.8%,
което пък е най-ниското й
ниво от шест години.
Тенденции

Месечната инфлация през
декември м.г. е била 0.5%.
Увеличението на месечна
база се дължи основно на
ръста в цените на разходите
за свободно време (3.3%)

и на хранителните стоки
(1.1%). Увеличаването на
цените в края на годината
не е показателно, за да говорим за нова тенденция,
коментира Мариана Коцева,
председател на НСИ. Според нея трябва да се изчака
да минат поне 3-4 месеца
на инфлация, за да говорим
за обръщане на тренда. По
нейна оценка през октомври
и ноември вече са засечени
първите симптоми на увеличаване на промишленото
производство.
Коментар

Дефлационният натиск след
кризата до голяма степен
вече е изчерпан, коментира
за в. Пари икономистът Лъчезар Богданов от Industry
Watch. Според него правителствените политики по
света, свързани с печатане
на пари като антикризисна
мярка, е нормално да “избият” в инфлация. С новите акцизи инфлацията през
2010 г. ще върви нагоре,
коментира Богданов.
Дарина Черкезова

Не е върнат ДДС
за октомври

Инфлация на годишна база, %
Януари ‘09

7.1

Февруари ‘09

6

Март ‘09

4.9

Април ‘09

3.9

Юни ‘09

3.7

Юли ‘09
Август ‘09
Септември ‘09

1.6
1.3

0.2

-0.3
-0.1

Октомври ‘09
Ноември ‘09
Декември ‘09

0.6

Калкулатор
Изчисляваме
личната си
инфлация
▶▶Калкулатор за изчисляване на личната
инфлация има вече на
сайта на НСИ.
▶▶Като въведат месечните и годишните
си разходи, разделени съответно в 15 и 8

Приключваме
2009 с 498 млн. лв.
дефицит
Бюджетът за 2009 г. приключва с дупка от 498.9
млн. лв., показват оперативните данни на финансовото
министерство. Окончателните резултати ще бъдат
публикувани в края на март.
На месечна база през декември бюджетното салдо
е балансирано.

4.8

Май ‘09

▶▶Още в началото на
октомври 2009 г. Камарата по машиностроене
предложи на финансовия
министър Симеон Дянков
и Съвета за тристранно сътрудничество да се
обсъди вариантът държавата да поеме за 6 месеца
осигурителните вноски
на работещите в екс-

портно ориентираните
от отрасъла фирми с над
50 души персонал.
▶▶Това е спасителен вариант фирмите да задържат работниците си.
▶▶ Българското машиностроене работи над 60%
за износ на европейските пазари, които заради рецесията са почти
затворени.
▶▶ По сметки на браншовата камара за изпълнението на тази мярка ще са
необходими около 2 млн.
лв. месечно.

Мила Кисьова

Рекордно ниска инфлация
от десет години насам
След дефлацията
през октомври и
ноември цените пак
тръгнаха нагоре

Машиностроене
Браншът
отдавна предлага
мярката

Източник: НСИ

групи стоки и услуги,
потребителите ще
могат да изчислят
личната си месечна и
годишна инфлация.
▶ ▶Калкулаторът ще
помогне на потребителите да следят и
оптимизират личния
си бюджет - къде да
правят повече разходи и къде да пренасочат спестяванията
си.

Плащания

Очаква се първите месеци
на тази година да бъдат
трудни, тъй като правителството има да връща на
бизнеса около 440 млн. лв.
На повечето големи български фирми не е върнат
ДДС за октомври, научи
в. Пари. Очаква се да бъде
преведен на фирмите през
следващите два месеца.
Финансовото министерство може да забави някои
разплащания, то има това
право, коментираха икономисти.

Цел

За 2010 г. правителството
е заявило, че ще приключим годината с балансиран бюджет. Според анализаторите на УниКредит
Груп тази година дупката
в хазната ще се увеличи от
0.7%, както завърши през
2009 г., до 1.7%. Според
българските икономисти
обаче очакванията на финансовото ни министерство
за балансиран бюджет са
напълно реалистични. Все
пак е много важно какво ще
предприеме кабинетът през
идните месеци, посочват
анализаторите.
Сравнение

За разлика от другите европейски страни България е
отличникът по показателя
бюджетен дефицит. Ако
погледнем съседна Гърция,
свръхдефицитът й е 12%
и тя сериозно притеснява
европейските лидери. По
тази причина в момента
в южната ни съседка има
мисия на МФВ.
Биляна Вачева
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София може да остане без автобуси
Общинските съветници не приеха да
намалят таксите на
превозвачите
Столичният общински съвет
отложи приемането на нови,
по-ниски месечни такси, които автобусите и маршрутките плащат на общината.
Облекчените условия трябваше да подпомогнат оцеляването на около 38 линии
в София и над 250 линии в
междуградските превози в
кризата.
Близо 90% от частните
автобусни фирми, които
обслужват градския и междуградския транспорт в
столицата, са губещи. Ако
не бъде намалена или дори
премахната таксата, някои
фирми ще спрат дейността
си. Не изключвам и цялостно спиране на автобусните превози от частните
фирми, заяви за в. Пари
председателят на УС на
Националното сдружение
на автобусните превозвачи
Ивайло Константинов.
Предложение

Заради тежкото състояние
на превозвачите работна
група в Столичната община предложи за автобуси от
междуградския транспорт
месечната вноска да бъде
намалена драстично от 140
на 20 лв. за возила с категория М2 и М3 от втори и
трети клас. За автобуси от
категория М1 и М2 предложението бе за намаление на
месечната такса от 70 на 10
лв., а за маршрутките - от 50
на 10 лв. Освен това неустойките трябваше да бъдат
понижени от 50% дневно

Факти
180 хил.
пътуват всеки
ден

▶ Близо 90% от частните автобусни фирми, които обслужват градския и междуградския транспорт в столицата, са губещи.
Снимка Боби Тошев

на 0.5%. Новите по-ниски
тарифи трябваше да важат
една година. В предложението се предвиждаше още
разсрочване на задълженията и плащане на сумите по
договорите без лихви за една
година. Върли противници
на тези мерки се оказаха общинските съветници от ДСБ
и СДС, а предложението не
събра достатъчна подкрепа
и от ГЕРБ.
Позиция

Подобни такси съществуват
само в София, твърдят от
сдружението на автомобилните превозвачи. Те при-

помнят, че преди години
от кметството им е било
обещано таксата да отпадне. В другите общини дори
има субсидии за автобусните
превозвачи, а в София през
последните 3 година нямаме
актуализация на цените, а
горивата поскъпнаха драстично, обясни Константинов. Не мога да си обясня защо решението бе отложено,
водили сме неколкомесечни
преговори с превозвачите,
за да стигнем до решение
на проблема, призна пред
в. Пари председателят на
работната група и шеф на
транспортната комисия в

Настояваме Гърция да даде
коридор за нашите камиони
Фермерите от южната съседка отново
се канят да блокират
границата

Транспортният министър
Александър Цветков е поискал чрез писмо до Министерството на външните
работи Гърция да осигури
коридор за българските автомобилни компании, ако
се стигне до блокиране на
трите гранични пункта с
България.
Заплаха

Земеделски стопани от южната ни съседка заплашиха,
че ще затворят трите ГКПП
с България от 15 януари, ако
гръцкото правителство не
гарантира цените на продукцията им и не замрази
дълговете им. По същото
време миналата година нашите транспортни фирми
бяха блокирани почти две
седмици на гръцката граница. Това донесе над 10 млн.
EUR загуби за транспортните фирми и техните контрагенти. Ако ситуацията
се повтори, сега загубите
ще бъдат още по-големи
заради икономическата и

▶▶

АлександърЦветков

финансовата криза, коментира за в. Пари Красимир
Лалов, зам.-председател на
Националното сдружение
на българските превозвачи.
Според него фирмите нямат
възможност да използват
друг транспорт за Южна
Европа освен автомобилен
и воден. Водният, който се
осъществява през Словения,
е много по-скъп, твърди Лалов. Повечето от транспортните компании са теглили
кредити и не може да си
позволят да губят допълнителни средства заради очертаващия се престой. Същият
проблем имат и българските
производители.
Намеса

Ако правителството на Гър-

ция не гарантира коридор
за българските превозвачи,
нашата страна ще се обърне
към Европейската комисия с
молба да се намеси, заявиха
от транспортното министерство. Брюксел трябва да
вземе отношение, защото
са нарушени правата на
гражданите в ЕС и основните принципи и правила на
единния европейски пазар.
През 2009 г. предишният екип на транспортното
министерство също сезира
ЕК за проблема, но оттам
отговориха, че между България и Гърция трябва да
има споразумение за взаимна защита на интересите при подобни казуси.
Такова споразумение и досега липсва. Заради това и
браншовите организации на
превозвачите не можеха да
търсят колективно правата
си пред гръцката държава.
През миналата година тогавашният гръцки министър
на транспорта посъветва
нашите превозвачи да водят
частни дела срещу южната
ни съседка, ако смятат, че
са нарушени техните права.
Такива искове обаче не бяха
заведени.
Илиана Тончева

СОС Радослав Тошев. Според него докладът ще бъде
внесен отново за разглеждане на следващото заседание
на съвета на 28 януари.
Дългове

Задълженията от неизплатени такси за автобуси и
маршрутки са в размер на
600 хил. лв., обяви заместник-кметът по транспорта
Любомир Христов. Фирмите са престанали да внасят
парите от март - април миналата година.
Едно от неприетите от
общинските съветници
предложение бе за разсроч-

▶ Откакто метрото се
движи от Обеля до Младост 1, около 180 000
души пътуват с него в
работните дни. Това
съобщи за в. Пари инж.
Стоян Братоев, изпълнителен директор на
Метрополитен ЕАД.
▶ Когато подземната
железница се е движела
само от Обеля до площад Света Неделя, пътниците са били 75 000-80
000 в работните дни.
▶ Тези 100 000 души са
дошли от маршрутките и от градския
транспорт, смята
Братоев. Той допълни,
че в пиковите часове с
подземната железница
се возят около 25 000
души.

ването на тези задължения
в рамките на една година.
Прави се нов маршрут на
маршрутките в столицата, а договорите на някои
фирми изтичат тази година,
а на други - през следващата, заяви Радослав Тошев.
Според него пътниците в
маршрутките са намалели
основно заради кризата, а
не толкова заради разширението на метрото от Обеля
до Младост 1. В една посока горивото на една маршрутка е 7 лв., ако пътниците
са под 5, работим на загуба,
обясняват шофьори.
Красимира Янева

По пътя
Извънгабаритни
камиони само
с разрешение
Пътните превозни средства
с параметри извън допустимите размери, маса и натоварване на ос ще се пропускат на територията на страната само ако притежават
необходимите разрешителни. Облекченият режим за
издаване на разрешително,
предвиден в наредбата за
движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни
средства, вече не се прилага
от началото на новата година. Всички заинтересовани
трябва да се снабдят с разрешителни от териториалните
пътни дирекции или АПИ.

София
Хаосът с
рекламата
продължава
Фирмите, които ще поставят рекламни билбордове на общинските терени
в София, ще станат ясни
до 30 юни. Срокът за обявяване на нови конкурси
изтече на 31 декември 2009
г., но предстои да обявим
конкурса за поставяне на
реклами, тъй като новата
наредба започна да работи
едва през октомври, каза
главният архитект на София
Петър Диков. Ако конкурсите се обжалват, е възможно въвеждането на новия
ред в рекламата да се забави
и след 30 юни, коментира
Диков. Обмисляме идеята за смесено дружество,
контролирано от общината
да изгради нови спирки на
градския транспорт, каза
Диков.
Б. Николаева | pari.bg

Съдиите искат сградата на
Полиграфическия комбинат

ВСС натиска правителството да я купи с
пари от бюджета

Висшият съдебен съвет
(ВСС) предлага правителството да купи сградата на
бившия Полиграфически
комбинат Димитър Благоев
на бул. Цариградско шосе
47, за да я предостави на
Софийския районен съд
(СРС) и на Софийската районна прокуратура (СРП).
Това беше съобщено след
вчерашното заседание на
ВСС. На 8 януари министър-председателят Бойко
Борисов е разпоредил да
бъде сформирана междуведомствена работна група,
която оглежда обекти за
двете институции. Според
ВСС Вестникарска група
България, собственост на
германската WAZ, била
склонна на преговори.
Варианти

Два били вариантите за нова сграда на районния съд
и районната прокуратура.
Първият е Полиграфически
комбинат, а вторият - имотът
на бившите казарми на Цариградско шосе между 4-ти

▶▶
До 18 януари ще е ясно колко ще струва придобиването на Полиграфическия комбинат

и 6-и км. Той е с площ от
600 дка. Там се планираше
изграждането на правителствено сити.
Нужди

Работната група е подготвила становище, че сградата на
Полиграфическия комбинат
е подходяща за нуждите на
СРС и СРП, но при условие, че бъде предоставена и
частта от имота, собственост
на WAZ. Там са редакциите
на вестниците 24 часа, Труд
и 168 часа, както и печатницата, също собственост
на WAZ.
Главният секретар на ВСС
Славка Каменова предлага
на правителството да закупи целия комплекс от
сгради на бул. Цариградско
шосе 47 за съда и прокура-

турата. До 18 януари трябва
да бъде направен анализ
колко ще струва придобиването на сградата. Паркингът бил достатъчен за
около 350 автомобила, което удовлетворява нуждите
на магистратите.
Средства

Съдебната власт иска купуването на тази сграда да
стане с пари от държавния
бюджет. Сградите на магистратурата се управляват от
Министерството на правосъдието. За имота, собственост
на МО, няма регулационен
план и въпросът с предоставянето на част от него за
нуждите на съдебната власт
трябва да се отложи поне с
5 години.
Красимира Янева
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Пикадили ще открие
30 нови магазина
през 2010 г.

Интервю Виктор Калник, посланик на Украйна в България

Южен поток
може да
загуби смисъл
Надявам се през тази година
да няма нова газова криза
▶▶Ваше Превъзходителство, как кризата се
отрази на двустранните
ни икономически отношения?

▶▶
града

В момента Пикадили разполага с 24 обекта в десет

Търговската верига
планира първия си
хипермаркет Темпо
Търговската верига за бързооборотни стоки Пикадили ще открие 30 нови магазина през 2010 г. От тях
шест ще са големи супермаркети, а останалите от
типа малки квартални магазини с марката Пикадили
Експрес. Само в София от
тях ще има 20. Обектите в
страната ще бъдат развивани на франчайз.
В края на годината
компанията ще открие и
първия си хипермаркет с
марката Темпо - смесица
от cash&carry (с голямо
разнообразие от хранителни и нехранителни стоки)
и дискаунтър, в който има
голям брой стоки с намаление, обясняват от компанията.
Откриване

Първият франчайзингов
обект Пикадили Експрес
ще бъде в Габрово, но все
още не е насрочена конкретна дата на откриването
му, съобщиха за в. Пари
от компанията. Първото

Снимка Боби Тошев

откриване на супермаркет
Пикадили е планирано за
март, когато се очаква да
отвори врати столичният
мол Сердика. Към септември се очаква да отвори
врати и първият хипермаркет Темпо в България. Той
ще се намира зад Централна гара-София и ще заема
площ от 18 хил. кв. м.
Разширяване

В момента Пикадили разполага с 24 обекта в десет
града. През 2009 г. веригата разшири присъствието си в България с два
супермаркета в Пловдив
и един в Ямбол. Веригата
откри и два обекта от типа corner shop с марката
Пикадили Експрес в столицата и един във Варна.
Новооткритите работни
места в тези обекти са 215,
като се очаква през 2010 г.
компанията да осигури над
750 нови работни позиции.
През 2009 г. оборотът на
Пикадили е нараснал с
36% на годишна база, а
броят на клиентите се е
увеличил с 41%, съобщават оттам.
Дарина Черкезова

Изложение
Наши храни се
представят в
Берлин

НАП
Здравни
осигуровки и за
безработните

Тринадесет български
производители на храни
ще представят страната ни на най-голямото
изложение за хранителна
промишленост, земеделие, горско стопанство
и градинарство Зелена
седмица в Берлин. То ще
се проведе между 15 и
24 януари, а организатор на българското участие е Министерството на
земеделието и храните.
Българският щанд е разположен на площ от 100
кв. м, на които ще бъдат
представени традиционни
напитки, храни, продукти
и суровини.

Трайно безработните и българите, които не са здравноосигурени от държавата,
от началото на тази година
трябва да подават в НАП
нова декларация за здравните им вноски. Самоосигуряващите се, ЕТ, собствениците и съдружниците в търговски дружества, занаятчиите и земеделските стопани
не са задължени да подават
тази декларация. 16.80 лв.
е месечната здравна осигуровка на безработните лица.
След последните промени
в законодателството права
се губят за четири невнесени здравни осигуровки през
последните три години.

Р. Димитрова | pari.bg

Б. Вачева | pari.bg

- Украйна си загуби основните пазари за металургичната и химическата продукция. Освен това
на пазара на недвижими
имоти има също сериозни
изменения, свързани с намаленото търсене. Заради
кризата обемът на търговия
между България и Украйна
намаля два пъти - от над 1
млрд. USD през 2008 до 500
хил. USD през 2009 г.
▶▶Една от причините
е спирането на Кремиковци.

- И в България също падна
производството. Потребността от метал, от химическа
продукция, машиностроителна техника намаля. Въпреки всичко някои сектори
действат много добре, например Ай Ти технологиите.
Кировградското обединение
Радий осигурява основно
системите за безопасност на
АЕЦ Козлодуй. За прогрес
може да се говори и при
модернизацията на газокомпресорните станции Кардам и
Лозенец. Много добре работи
завод Промет стийл в Бургас,
украинска собственост. Спадът там е само 15%, докато
при украинските заводи той
стига до 60%.
▶▶Как може да се активизират икономическите
ни отношения в ситуацията на криза?

- Много зависи доколко
България може да привлече
инвестиции. От това ще
зависи ръстът на БВП. Доколкото знам, за 2010 г. се
планира понижение на БВП
на 4.5%. А Украйна излиза
от кризата и прогнозният
темп е плюс 3.5%.
▶▶Значи вярвате, че излизате от кризата?

- Да. У нас много интересно се развиха валутните отношения между
долара и националната
валута гривна. Това обаче
не е само негатив, но и
позитив. Така се намали
търговският дефицит три
пъти. Имахме много голям
търговски дефицит с други
страни и сега цифрата е
доста скромна. През 2009 г.
дефицитът е около 5 млрд.
USD, а по-рано беше три
пъти повече.

▶▶Но как може да се катализира търговията, ние
сме доста малък пазар за
Украйна?

- Главната задача е да
има заседание на междуправителствената смесена
комисия. Последната беше
през юни 2004 г. и вече 5 години не е имало заседание.
Основното е да се увеличи
обемът на инвестициите. В
съвременната икономика
най-важна не е търговията,
а инвестициите. Като икономист искам да подчертая, че комисията трябва
да разгледа стратегически
въпроси, свързани със снемане на бариерите между
двете страни и съдействие
за инвестициите.
▶▶Колко са инвестициите
в момента?

- Числото абсолютно
нищо не говори, защото
много украински и български фирми работят чрез
офшорки и чрез международни компании. Цифрата
е много скромна, но това
не е реална цифра, известно
е, че те са много повече.
Ще кажа директно - украинските инвеститори биха
могли да бъдат повече на
пазара на недвижими имоти и на пазара на сериозните технологии. Например
украинци искаха да купят
Кремиковци. Ако го бяха
купили, сега металургичният комбинат щеше да
работи.
▶▶Защо това не се случи?

- Защото решенията не
бяха достатъчно прозрачни,
не бяха достатъчно привлекателни за инвеститора.
Именно заради това основният въпрос на заседанието
на междуведомствената комисия трябва да е за решаване на проблемите пред
инвеститорите. И Украйна,
и България се интересуват от сътрудничество при
проекти в сферата на енергетиката. Имаме икономически ресурс да участваме
в тези проекти. Украйна
има мощна система от производство на генератори,
турбини както за ядрени,
така и за топло- и водни
централи. Днес страната
ни е сериозно представена
на пазара на съвременни
технологии - космически,
самолетостроене. Например проектът ни за Козлодуй - ние спечелихме търга,
а бяхме конкуренти с най-

Украинците искат
да бъдат в
Европейския
съюз, затова
българите
трябва да ни
подкрепят
сериозните компании Сименс, Уестингхауз, руските
компании. Но и по качество,
и по цени нашият проект беше достатъчно сериозен.
▶▶С какво Украйна е
интересна за български
бизнесмени?

- Български компании винаги може да се закрепят на
пазара в Украйна в туристическата сфера, в хотелиерството, в инфраструктурата, в технологии, свързани
с тютюна, хранителната
промишленост. Вие сте ни
интересни с това, че имате
сертификация на продуктите в рамките на ЕС. Освен
това имате достъп до пазари. Украинците искат да
бъдат в Европейския съюз.
До май трябва да подпишем
споразумение за асоцииране с ЕС. Ще подпишем и за
зона за свободна търговия с
Евросъюза. Затова българите трябва да ни подкрепят.
▶▶Възможна ли е нова газова криза тази зима?

- Ще кажа откровено - Украйна добросъвестно разчита да няма такава криза.
Страната ни подписа всички споразумения с Русия,
договорихме транзитната
тарифа. Както се оказа, не
Украйна беше причината
за този спор. Председателят на Сметната палата на
Руската федерация Степашин в доклада си от края
на миналата година отбеляза: Проверката показа,
че Украйна не е крала газ.
Поканили сме руснаци да
участват в реализацията
на газотранспортните ни
проекти в Украйна. И още
една причина да няма кри-

за. И руснаци, и украинци
разбраха, че този спор не
беше в полза на нито една
от държавите. Украинците
загубиха пари за транзит
на газа, руснаците загубиха
пари за обем на производството и доставките му в
Западна Европа.
▶▶Обидена ли е Украйна, че
Русия ще строи Южен поток с цел да я заобиколи?

- Украйна може да увеличи още обема на транзита
- до 60 млрд. при реконструкция на своята система.
Това е много по-евтино от
строеж по дъното на морето
или океана. Ще е по-евтино
за Европа и по транзитните
ставки, и по размера на инвестиции. 15-20 млрд. USD
е минималната инвестиция
за газопровод по дъното на
морето, докато ако се вложат пари в реконструкция
на газотранспортната система, ще е само 2-3 млрд.
USD. Южен поток имаше
смисъл преди 2009 г., когато
Русия още не беше получи-
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Наплив от македонски и
сръбски скиори в Банско
Кризата прави
хотелиерите
по-гъвкави

Падането на визите за сърбите и македонците предизвика силен наплив на
туристи от тези държави в
зимния курорт Банско.
Въпреки това традиционни туристи в курорта са
гърците и румънците, заяви
Анна Борисова, маркетинг
мениджър на Aparthotel
Lucky Bansko. През този
сезон обаче се наблюдава
сериозен отлив на англичани, каза тя. До момента се
отбелязва ръст на туристи
от Русия и Украйна, които
празнуваха православната
Коледа и Нова година в
този период, допълва Анна

▶▶
Тази зима в Банско има значителен спад на туристите от Великобритания

Борисова. По думите на
мениджърката на хотела
въпреки икономическата
криза миналогодишните
нива на заетост са запазени. Според нея прогнозите,
че печеливши ще са всички, които предлагат добър

продукт, се сбъднаха. Тази криза е оздравителна за
бранша, тя ни кара да бъдем
по-гъвкави и ще ни даде добър урок как да устояваме в
тежки ситуации, коментира
Борисова.
Дарина Черкезова

Авиопревозвачи свалят
цените на билетите
България Ер пуска
билети за 129 EUR до
15 града в Европа

Традиционните авиокомпании, които летят от и до
нашата страна, започнаха
да свалят цените на самолетните билети от началото
на тази година. От 15 януари
България Ер пуска в продажба двупосочни билети до
15 европейски дестинации
на промоционална цена от
129 EUR с включeни всички
такси.

Дестинации

Промоцията важи за Виена, Рим, Париж, Милано,
Мадрид, Барселона, Малага, Палма де Майорка,
Лондон, Франкфурт, Берлин, Цюрих, Амстердам,
Брюксел и Атина. Билетите
може да бъдат закупени на
тази цена от 15 до 21 януари включително, а периодът на заминаване трябва
да се реализира до 31 март
2010 г. Авиокомпанията
извършва редовни полети
от Варна и София до 28

основни града в Европа и
Близкия изток, а също така
чартърни и бизнес полети
по заявка до над 100 дестинации.
Намаление

Преди седмица нискотарифната авиокомпания easyJet
също обяви 25% по-ниски
тарифи за полетите си в
своята европейска мрежа.
Промоцията важи за периода между 3 февруари и 14
юли.
Илиана Тончева

Снимка Емилия Костадинова

ла удар от икономическата
криза и не беше изчерпала
валутните си резерви.
Сега повечето страни имат
проблеми с инвестициите,
със свободните средства
по реализацията на такива
амбициозни проекти, не
се отнася само до Русия,
а до всички страни, които
по-рано планираха крупни
проекти. Трудно може да се
намерят инвеститори за реализацията им. Реалността
поставя нови задачи.
▶▶Вашето правителство
предложило ли е тази
възможност на руските
власти?

- Не само на руските, а и
на ЕС. Ние не поставяме
въпроса, че проектът не е
икономически изгоден, а
че има по-прост, по-евтин и
реален начин за нарастване
на обема на транзит на газ
за Европа. Но те имат друга
стратегия - да заобиколят
Украйна. Страната ни е
готова да приеме участие
в реализацията на Южен

и Северен поток. Имаме
големи производители на
технологии за поставяне
на тръбите.
▶▶Какви са очакванията
за президентските избори в неделя?

- Предприемачите се
интересуват доколко ще
продължат реформите. В
програмите на кандидатите
се вижда, че те ще направят
реформа в данъчната система, в либерализацията на
режима за правене на бизнес. Искам да отбележа, че
тези избори не приличат на
предишните. Украинците не
знаят кой ще е президентът.
Преди някак си беше ясно,
но за първи път не знаем.
Имаме 18 кандидати. Сред
тях има президент, днешен
премиер, бивш премиер,
бивш шеф на национална
банка, бивши министри,
целият елит. Затрудняваме
се на кого да отдадем симпатиите си, много е труден
изборът. Мнозина още не
са се определили и това е

признак на демокрация.
▶▶Интересно какво ще се
случи с идеята за влизане
на Украйна в НАТО, ако
Янукович бъде избран за
президент?

- Всички кандидати изповядват проевропейски ценности. Нито един не воюва
с Европа, точно обратното.
Затова не е важно желанието или нежеланието на
конкретен кандидат, а желанието или нежеланието на
народа, а той иска ЕС.

▶▶Добре, но това е за ЕС, а
за НАТО?

- Украинците знаят, че
пътят към ЕС минава през
европейската сигурност.
Инвеститорите, включително и българските, ще
знаят, че сме под чадъра на
европейската сигурност.
Но не става въпрос само за
военна сигурност, а за адаптация на законодателство и
отчитане на европейските
ценности.
Галя Кларк

Медиен партньор:

pari.bg Петък 15 януари 2010

10 Новини свят
Автомобили
Renault очаква
8-10% спад
на пазара

Европейският автомобилен пазар ще се свие
с 8-10% тази година,
прогнозират от Renault
SA. Основна причина за
спада ще бъде спирането на правителствените
мерки за стимулиране
покупката на нова кола.
През миналата година
продажбите на леки и
лекотоварни автомобили
на Renault SA са паднали
с 3.1% въпреки отчетения 40% ръст в края на
годината, когато купувачите са се възползвали от правителствената
схема за подпомагане.
Вторият по големина
производител на автомобили във Франция е
продал 2.31 млн. возила
през 2009 г. спрямо 2.38
млн. предишната година.
Спадът е рязко разграничен по райони и марки.
Докато Renault отбелязва
спад от 7.8%, продажбите на румънския клон
Dacia нарастват с 20.5%.
В Европа понижението
е с 1.5%, но на другите
пазари стигна 10.9% повлече ги надолу крахът
на продажбите в страни
като Русия.

Производство
Индустрията
в еврозоната
върви нагоре

Индустриалното производство на еврозоната се
качи с 1% през ноември,
компенсирайки спада
през октомври след тенденцията на растеж от
май насам. На годишна база обаче показателят отчита 7.1% спад.
Данните за всички 27
страни от ЕС, като се
включи и Великобритания, която все още е в
рецесия, и икономически
силната Полша, сочат, че
нарастването за месеца
е 0.9% и има 6.4% годишен спад. Според данните производството на
трайни стоки (като хладилници и телевизори)
в страните, въвели единната валута, е нараснало
с 1.8% през ноември, но
производството на енергия е спаднало с 2.2%.
На месечна база производството се е увеличило
в 16 от 20-те страни, за
които има данни, но на
годишна база е намаляло в 16 от 20-те страни с
изключение на Полша,
която бележи ръст от
7.3%.

14.5
▶ процента са
необслужваните заеми в
Латвия

▶▶Високият дял на кредитите в чужда валута е
сред причините за ръста
на лошите кредити в
региона

Банките в Източна
Европа са в опасност
Свиването на икономиките
в региона ще продължи
и през тази година
Банките в Източна Европа
все още не са в безопасност,
а притесненията за финансовия сектор в страните от
региона, които по всяка вероятност няма да излязат
от рецесията и тази година,
остават, посочват от независимата макроикономическа
консултантска компания
Capital Economics. Финансирането все още е слабо в
Унгария, Румъния, България
и балтийските страни, казва
Нейл Шиъринг, старши икономист за развиващите се
пазари в Capital. Условията
за кредитиране ще останат
затегнати.
Свиването на шестте икономики в региона, наблюдавани от Capital Economics,
ще продължи и през 2010 г.,
а търсенето на потребителски и ипoтечни кредити ще

остане ограничено, смята
Шиъринг.
Риск

Пазарите преоткриват апетита към риск, след като
централните банки свалиха
лихвите до рекордно ниски
нива и правителствата дадоха помощ за спасяване
на банковите системи. Евтиното финансиране, което
е на разположение на банките, е плодоносна почва
за поемане на риск, смятат
финансисти и банкери.
Лоши кредити

Източноевропейските банки
и техните компании майки в Австрия, Италия, Германия и Швеция отчитат
ръст на лошите кредити в
резултат на обезценяването
на националните валути в

тези страни, което оскъпи
обслужването на заемите в
чуждестранна валута. Унгария, Румъния, Латвия и
Украйна не успяха да обслужат външните си дългове и
се наложи Международният
валутен фонд да ги спасява. Според Шиъринг не е
изключено нова вълна от
банкови проблеми да залее
региона.
Латвия, Естония, Румъния
и България имат най-висок
дял на необслужваните кредити в региона, възлизащ
съответно на 14.5, 12, 11.2
и 10.1%, посочва Capital
Economics. В Унгария този
процент е 9.5, а в Латвия 8.2. Голям е и делът на кредити в чужда валута в тези държави, като лидер по
този показател е Латвия с
91%, следвана от Естония с

87.1% и Литва със 71.8%. В
другите три страни - Унгария, Румъния и България,
отпуснатите заеми в различна от националната валута,
представляват около 2/3 от
общия обем кредити.
Стабилни

Стабилни изглеждат обаче
руските банки по отношение
на финансиране, а лошите
кредити са малко. Според
официалните данни едва 6%
от всички отпуснати заеми
са необслужвани, действителната стойност обаче
вероятно е около 20%, посочва Шиъринг. Четирите

Притеснения
ЕЦБ алармира
за големи
рискове
▶▶По-рано този месец
членове на ЕЦБ и директорите на банки се
срещнаха в Базел,
където бяха изразени
опасения, че банките

най-големи банки в страната са държавни и като
такива получават стабилна
подкрепа от правителството.
Останалите над 110 малки трезора обаче ще бъдат
силно засегнати от спада в
цените на петрола.
Поносимо

Според Шиъринг полските,
чешките и турските банки
са в поносимо добро състояние. Делът на кредити в
чужда валута в тези страни
е нисък, а достъпът до кредити на домакинствата и
бизнеса е най-добър в целия
регион.
разхлабват контрола и поемат по-големи
рискове с намаляване
на напрежението. Пазарите са твърде оптимистични за възстановяването от кризата,
стана ясно на срещата. Банкерите обаче
трябва да осъзнаят
нестабилността на
системата.

Трезорите в България не са изложени на риск

Според банкерите
системата има достатъчно резерви, за да се
справи с кризата

Българската банкова система не е застрашена. Около
това мнение се обединиха
банкери от водещите трезори у нас. Според тях анализаторите трябва да спрат да
се занимават с България и да
се обърнат към другите европейски държави, защото
ние сме се справили добре
в кризата и е некоректно да
ни критикуват по всички
въпроси.

обясни пред в. Пари главният изпълнителен директор на
СИБАНК Петър Андронов,
може би с изключение на
ликвидния дефицит, който
изглежда преодолян поне в
началото на 2010 г. Запазва
се обаче негативният тренд
при качеството на кредитите, обясни той. По думите му по-късно през тази
година може да се очаква
влошаването на кредитите
да спре. Невъзможно е да се
направи надеждна прогноза
кога страната ще излезе от
рецесията, въпреки че се
правят много опити, допълни той.

Заплахи

Успех

Заплахите за банките са същите, каквито бяха и досега,

От началото на кризата капиталът на банковата систе-

ма в България се е повишил
с около 2 млрд. лв., обясни
Андронов. В ЕС българската
банкова система отчита едно
от най-високите равнища
на капиталова адекватност близо 18%, допълни той.
Според него банките у нас
са влезли с добра защита
срещу външната заплаха, но
ако кризата продължи прекалено дълго, техните доходи
ще се свият съществено.
Позиция

В сравнение с други страни,
с които често ни съпоставят,
сме застрашени в по-малка
степен, защото разполагаме
в банките със сериозни капиталови резерви от миналото,
имаме фиксиран валутен
курс, подкрепен с качестве-

▶▶Петър Андронов, гл.
изп. директор на СИБАНК
снимка марина ангелова

ни международни резерви
на БНБ, продължаваме да
спазваме висока фискална

дисциплина. Стабилизирането на банките майки също
е много позитивен фактор на
пазар като нашия, който е
доминиран от чуждестранни кредитни институции.
Въпреки това банките не
са изолиран от кризата остров, обясни Андронов. Те
също плащат нейната цена,
ограничават разходите си за
издръжка, провизират лошите си кредити, оптимизират
структурата и мрежата си за
дистрибуция.
По думите на главния
изпълнителен директор на
УниКредит Булбанк Левон
Хампарцумян поведението
на банките у нас е отговорно към икономиката и
клиентите.
Радослава Димитрова
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Medicine market growth
to shrink by half in 2010
Hospitals account
for less than a fifth
of pharmaceutical sales
in 2009

Pharmaceutical market
growth in 2010 may shrink by
half compared with last year.
Cheaper generic medicines
will continue to be placed
on the market. Intercompany
debts will increase at a quick
pace. The National Health
Insurance Fund (NHIF) and
the health ministry will delay
payments to drug wholesalers.
Companies may start turning
down orders because of liquidity problems, LaRoche
Bulgaria’s general manager
Maria Trifonova commented
for the Pari daily.
Pros & cons

As long as healthcare is managed in a transparent and professional manner, I do not expect a crisis on this market in
Bulgaria, Novartis Pharma’s
regional manager Stuart Merrifield said. According to him
the main issue is medicine
pricing. The current reference system allows comparing Bulgaria with countries
where the local currency is
not pegged to the euro, which
turns pricing into a lottery.
As a result, some innovative
drugs were pulled out of the
Bulgarian market and that

may continue if no adequate
measures are taken.
Problems

In 2009 medicine prices in
Bulgaria were cut to the lowest levels in Europe under
the pressure of institutions.
Nevertheless, the market of
prescription drugs grew to
EUR 857 million, which dispelled the concerns about a
drastic slump as a result of
the crisis, Maria Trifonova
pointed out. The pharmacy
market amounted to EUR
710 million, hospitals spent
another EUR 147 million
on medications, IMS Health
data show. It is seen from the
data that the hospital market in Bulgaria is extremely
limited and insufficiently
developed, Trifonova said.
The new reimbursement list
reduced NHIF’s spending
on medicines in 2009. The
difference paid by patients
for NHIF-reimbursed drugs
fell from BGN 218 million
in 2008 to BGN 193 million
last year.

Figures
Market expected
to increase
just 6%
▶▶Pharmaceuticals are a
very dynamic and competi-

The recovery of the Bulgarian capital market and the
restoring of the upward trend
will boost interest in raising
capital on the stock exchange,
market analysts told the Pari
daily. The interest in floating
new share issues will depend
on the restoration of confidence, Karoll’s Angel Rabadzhiyski said. The likelihood
for new issues is connected
with reducing the negative
effects of the crisis and the re-

covery of the equity markets,
BenchMark Asset Management’s Petko Valkov pointed
out. Tsvetoslav Tsachev of
Elana Trading believes there
will not be sensible capital
increases before the end of
the year.
Issues

In 2009 public companies
abstained from raising capital
by placing new shares on the
stock exchanged. Only 12
companies ventured to make
such a step, raising a total of
BGN 153.8 million, down
66.5% year on year. In 2008
new issues amounted to BGN

▶▶If intercompany debts continue rising, producers may
start turning down orders because of liquidity problems

Photo Bobi Toshev

tive market, AstraZeneca
Bulgaria’s CEO Zoya Paunova told the Pari daily in an
interview.
▶▶ In 2009 the market
increased 12%, according to
IMS Health data.
▶▶ In 2010 growth is projected

458.53 million. The main
reason for the slump was the
withdrawal of capitals from
the stock exchange, according to Rabadzhiyski.
Almost half of the raised
capital (48.7%) came from
flotations in the first quarter
of the year, mainly thanks to
Holding Varna’s issue. The
company raised nearly BGN
69 million, or 44.9% of the
year’s total volume. Real estate investment trusts topped
the list in the second and
third quarters. Balkan and Sea
Properties REIT and CCB
Real Estate Fund REIT issued
shares for BGN 24.35 million
each. In the last quarter of
2009 Bulstrad was the leader
with BGN 173,800 shares for
BGN 9.7 million.
The year saw only one IPO,
that of Orpheus Club Wellness. Other memorable issues
were Chimimport’s privileged
shares. Investors subscribed
nearly 90 million new shares
at BGN 2.22 apiece, thus
providing BGN 200 million
capital to the company.
Transformation

▶▶The restoration of confidence in the market is key to
increasing interest in new issues, Angel Rabadzhiyski of
Karoll believes

The Sofia municipal council
postponed the approval of
lower monthly fees for buses
and share taxis. The move
was supposed to help some
38 lines of the public transport in the capital city and
over 250 intercity lines survive the crisis. About 90%
of the private transport companies work at a loss. If the
fees are not reduced or even
abolished, a lot of them will
go bankrupt, Ivaylo Konstantinov of the National
Association of Bus Carriers
said. Such fees are paid only
in Sofia, elsewhere municipalities subsidise carriers,
the association said. The
issue will be discussed again
on January 28.

Idea
Social security
payments may
be suspended

at about 6%, i.e. twice less
than last year.
▶▶Bulgaria’s budget for healthcare remained unchanged in
the past few years.
▶▶It stands at 4.3% of GDP,
compared with an average of
8% in Europe.

Bulgarian Stock exchange recovery
to boost capital raise operations
New share issues
generate 66.5% less for
companies in 2009

Fees
Sofia to remain
without private
urban transport

Only four companies issued
free shares to stockholders
in 2009, compared with 19
companies in 2008. The volume of new shares issued as a

result of profit transformation
or asset revaluation slumped
95.4%. Only 13.7 million
shares were issued with own
funds, down from nearly
BGN 300 million in 2008.
Saedinenie Technologies
and Innovations Corporation (TIC) issued free shares
in both 2008 and 2009. The
capital was initially increased
three-fold and was doubled
again last year. The allocation
of free shares in 2008 was due
to revaluation of assets; the
funds in 2009 came from subsidiaries’ profits, Saedinenie
TIC CEO Asen Konarev told
the Pari daily. If subsidiaries
report sufficient profits for
2009, we will again issue free
shares, he added.
Similar intentions were
recently voiced by Monbat
management board chairman
Atanas Bobokov. In an interview for the Pari daily he said
the company will increase its
capital with own funds again
this year.

153.8

▶ million leva capital was
raised by 12 companies on
the stock exchange in 2009

The cabinet is studying the
experience of Belgium,
where financially troubled
companies temporarily do
not pay social security contributions, minister of labour
Totyu Mladenov said at a
meeting with employers’ and
trade-union organisations.
However, he declined to
give further details. Data of
the General Labour Inspectorate, the National Revenue
Agency and the National
Social Security Institute
show that companies are
finding it increasingly difficult to pay security installments and wages. At the
meeting, employers raised
the question about the state’s
delayed payments to the
private sector. The sum is
over BGN 1 billion, close to
BGN 2 billion, according to
the Employers and Industrialists in Bulgaria.

Budget
VAT refund
for October still
pending

Bulgaria’s 2009 budget
showed a BGN 498.9 million gap, operative data of
the finance ministry show.
The final results will be published at the end of March.
On a monthly basis, the
books for December were
balanced. The first few
months of 2010 are likely to
be tough, because the government has some BGN 440
million outstanding payments to businesses. Most
big Bulgarian companies
have not received a VAT
refund for October, the Pari
daily found out. The money
is expected to be transferred

to companies next month.
UniCredit Group analysts
forecast a 1.7-percent deficit for 2010, compared with
0.7% for 2009. The government projects a balanced
budget.

Comment
Bulgarian
banking system
not at risk

The banking system in Bulgaria is stable, though the
dangers all banks are facing
have not changed, EIBank’s
CEO Petar Andronov told
the Pari daily. The only
exception is the liquidity deficit, which seems to
have been overcome at the
beginning of 2010. Nonperforming loans still pose
a problem but late in 2010
the tendency will decline, he
commented. It is difficult to
forecast when this country
will emerge from the recession. The capital of the banking system has risen some
BGN 2 billion since the start
of the downturn. Adnronov
commented data of Capital
Economics, which pointed
out the financial institutions
in Eastern Europe are not yet
out of the woods. The countries will probably stay in
recession this year.

Statistics
Bulgaria reports
record low
inflation in 2009

Annual inflation in Bulgaria
was 0.6% in 2009, which is
a ten-year record low rate,
the National Statistical Institute (NSI) said. The reason is
the drop in food prices since
June, which accounted also
for the deflation in October
and November. The average year-on-year inflation
reached a six-year low of
2.8%. Monthly inflation in
December stood at 0.5%.
NSI will monitor 568 goods
and services in 2010 to calculate inflation.

BSE
BGN 1.5m
turnover
in tepid trade

Thursday’s trade on the
Bulgarian Stock Exchange
(BSE) was not active, nevertheless total turnover exceeded BGN 1.5 million. The
bulk of it was generated by a
single deal in Haskovo-based
Forucom Imoti REIT. The
transfer of 500,100 shares
dragged the price down
20.56% to BGN 0.85 apiece.
BGREIT fell 0.15% to 47.51
points. BG40 dropped 0.26%
to 116.97 points. Sofix gained
0.71% and reached 436.42
points. BGTR30 closed at
335.06 points, up 0.43%.
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Трета сделка за 15.8%
от акциите на Булленд
Същият брой дялове
на същата цена минаха на 16 декември и на
15 октомври 2009 г.
Засиленото прехвърляне
на големи пакети акции
на Булленд инвестмънтс
АДСИЦ продължи и през
новата 2010 г. На извънрегулирания пазар в две сделки
бяха прехвърлени 2 056 620
книжа, които представляват
15.8% от капитала на фонда
за имоти. Акциите минаха
на цени 0.373 и 0.37 лв. за
дял. Това е отстъпка от над
45% спрямо цената в редовната сесия. За книжата
на Булленд бяха изхарчени
малко над 764 хил. лв., което
донесе 54.3% от оборота на
извънрегулирания пазар.
Последната сделка с книжата на фонда на регулирания пазар е от 28 декември
2009 г., когато 8065 лота
смениха собственика си на
цена 0.68 лв. за акция.
Пакети от по 2 056 620
акции на Булленд бяха прехвърляни на извънрегулирания пазар на 15 октомври и
на 16 декември 2009 г. И при
двата трансфера механизмът

Булленд инвестмънтс
Лева

0.68
+7.14%

0,700

Шуменската тютюнева фабрика Шумен-Табак стана
поредното дружество от групата на Булгартабак холдинг,
в което влизат нови шефове.
Компанията информира, че
новите члeнове на съвета на
директорите са Владимир
Христов, Павлин Крумов и
Генчо Гатев. Мястото си загубиха Илина Николова и
Ирфан Реджебов. Шуменското публично дружество става
четвъртата компания на Булгартабак, която сменя хора от
управителния си орган.
На общи събрания на акционерите смени в съвета на
директорите вече гласуваха
София БТ, Плевен БТ и Благоевград БТ. Промените идват, след като мажоритарният собственик във всичките
компании Булгартабак реши

Едва ли ще има
интересни IPO през
първото полугодие, защото
коефициентите за оценка на
компаниите са ниски и соб-

ствениците няма да бързат
да продават на такива цени.
Интересът към привилегированите акции на Енемона
в края на месеца ще покаже
дали в пазара няма скрит
потенциал, но едва ли
атрактивна емисия с висок
фиксиран дивидент ще бъде
показателна за интерес към
нови дружества.

Набраните сре
капитала през

Възстановяването на борсата ще нак

0,525

Набрани средства, в лв.
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е абсолютно еднакъв с търговията вчера. След сделката
на 16 декември в. Пари потърси изпълнителния директор Валентин Карабашев,
който заяви, че няма как да
има информация за страните
по сделката. Информация
може да се види в книгата
на акционерите в ЦД след
отразяването на прехвърлянето или при постъпване
на уведомление от страните по сделката, каза още
Карабашев. Все още не е
представено уведомление на
сделките, показва справка в
x3news. Когато получим уведомление за тази сделка, то

9.10.09

28.12.09

ще бъде публикувано, увери
при последното прехвърляне
Валентин Карабашев.
Последното уведомление
за разкриване на дялово
участие в капитала на Булленд е публикувано в началото на август миналата година. То е за сделка с
938 хил. акции на Булленд,
сключена на регулирания
пазар на 27 юли 2009 г. Тогава Еврохолд България АД
продаде 7.20% от капитала
на дъщерното си дружество
Евроинс Румъния АД. След
сделката прякото участие на
холдинга намаля до 7.90%.
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Увеличение на капитала със собствени средства,
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Нови шефове влязоха
в управата на Шумен-Табак
Компанията има над
492 хил. лв. дългове към Булгартабак
холдинг

по значение е трудният капиталов пазар, защото инвеститорите не са склонни да
участват в проекти с ниска
норма на възвръщаемост.

да намали членовете на управителния орган във всяка от
дъщерните компании.
Шумен-Табак има задължения към Булгартабак холдинг за малко над 492 хил.
лв. По-голямата част от тях 356.9 хил. лв., са неизплатени
дивиденти към холдинга. За
да ги изплати, компанията
обяви, че ще учреди обезпечение в полза на Булгартабак
върху цех Ферментация чрез
ипотека.

Нямаме налични финансови средства, за да покрием дълговете си, каза за в.
Пари Маргарита Тодорова,
директор за връзки с инвеститорите в Шумен-Табак.
Тя припомни, че от 2004 г.
компанията няма приходи от
продажби на цигари. Според
Тодорова ипотеката ще даде
възможност на Шумен-Табак
да използва наличните си
оборотни финансови средства за текущата дейност.

Булгартабак холдинг
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-0.96%
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Възстановяването на капиталовия ни пазар и връщане
на възходящото движение
ще доведе и до засилване на
интереса към набиране на
средства чрез последващи
увеличения на капитала.
Около това мнение се обединиха пазарни анализатори, които в. Пари потърси
за прогноза.
Интересът към издаване
на нови акции през 2010 г.
ще зависи от връщането на
доверието към фондовата
борса, каза Ангел Рабаджийски от Карол. Според
Петко Вълков от БенчМарк
Асет Мениджмънт вероятността да се появят нови
емисии е свързана с намаляването на негативните
ефекти от кризата и възстановяването на пазарите
на акции.

Едва ли ще има много
осезаемо увеличение на капитала на компаниите, тъй
като негативните фактори
ще продължат да тежат на
пазара, твърди Цветослав
Цачев от Елана Трейдинг.
По думите му към края на
годината ще започне да се
говори за нови инвестиционни проекти и намерения
на фирмите да набират капитал, но раздвижване ще
има едва през 2011 г.
Постъпления

През миналата година публичните дружества избягваха да набират пари от
борсата чрез издаване на
нови акции. За 2009 г. едва
12 компании се решиха на
подобна стъпка, като набраха общо 153.8 млн. лв.
Спадът на годишна база е

66.5%. През 2008 г. бяха
пласирани нови емисии за
458.53 млн. лв. Силно влошените условия на капиталовите пазари ограничиха
процесите на финансиране на публични компании,
коментира Петко Вълков.
Според Ангел Рабаджийски основната причина за
спада в набраните средства
е отливът на капитали от
фондовата борса.
Най-много средства през
2009 г. бяха набрани през
първото тримесечие, показва сравнение на регистрираните за търговия емисии
след увеличения на капитал
през миналата година. За
периода януари - март 2009
г. бяха събрани 48.7% от
всички средства за цялата
година. С основна заслуга
беше емисията на Холдинг
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инвеститор
Цветослав Цачев,
Елана Трейдинг

Мнение
Играчите търсят
качествени
проекти

Основната причина за
спада в набраните средства е отливът на капитали
от борсата. Инвеститорите
вече търсят качествени
проекти от компаниите, за
да инвестират в тях.
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Ангел Рабаджийски,
Карол

Интересът към
издаване на нови акции
през 2010 г. ще зависи от
връщането на доверието
към пазара. Ако трендът е
нагоре, дружествата може
да се възползват от оптимизма. В момента привилегированите акции дават
стимули за инвеститорите
и затова се прибягва до то-

зи инструмент. Когато има
трудно набиране, се прибягва именно до стимули
като гарантиран дивидент.
При сегашните ценови
нива се наблюдава по-скоро изкупуване от големи
собственици. Мажоритари,
които имат свободни пари,
се стремят да окрупняват
на сравнително добри нива

според тях.
IPO са функция от
възхода на пазара и ако
нагласите са положителни, ще ги има. В момента
компаниите са по-скоро
в позиция на изчакване,
защото искат да получат
по-добра цена за акциите
си и по-висока оценка.

едства от увеличения на
з 2009 г. са намалели с 66%

кара дружествата да издават нови акции

Спадът на БФБ спря
компаниите от търсене
на финансиране

Набрани средства, в лв.

Силно влошените
условия на капиталовите пазари ограничиха
процесите на финансиране
на публични компании.
Спадът на котировките
на Българската фондова
борса през последните две
години спря редица компании да търсят финансиране. През същия период
кредитните пазари по света също отбелязаха чувствително свиване. От друга
страна, самите дружества
ограничиха инвестициите
си в отговор на кризата с
цел съхранение на кеш и
кредитни линии. Все пак с
намаляването на негативните ефекти от кризата и с
евентуалното възстановяване на пазарите на акции
вероятността от поява на
нови емисии нараства.
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-66.47%
2008 г.

Увеличение на капитала със собствени средства,
брой акции
2009 г.

-95.40%

Варна АД. Компанията набра близо 69 млн. лв., което
е 44.9% от всички средства
за годината. Подписката за
новите книжа на холдинга
приключи в края на 2008
г., но акциите се качиха за
търговия на борсата на 4
февруари 2009 г.
Челото през второто и
третото тримесечие окупираха фондове за имоти Болкан енд Сий Пропъртис
АДСИЦ и ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ. Двете
дружества емитираха акции
за по 24.35 млн. лв. През
последните три месеца на
миналата година най-много средства от нови акции
набра Булстрад. За 173.8
хил. книжа на застрахователя бяха платени 9.7 млн.
лв. През 2009 г. в повечето
увеличения на капитала

Повишаването на
пазарните оценки има
като незабавен ефект
намаляване на спреда
между това, което търсят
инвеститорите, и това,
което предлагат емитентите. Българският капиталов
пазар отчита изоставане
спрямо динамиката на
борсите в региона. Това
показва, че той все още не
може да предостави добри
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миноритарните акционери отказваха да записват
акции. Понижението в
цените на акциите е сред
основните причини за неуспешните подписки при
някои компании, причина
може да е и записването на
част от емисиите, твърдят
наблюдатели.
За 2009 г. на БФБ беше осъществено само едно IPO на Орфей клуб уелнес АД.
Сред запомнящите се емисии през миналата година
бяха привилегированите
акции на Химимпорт АД.
Инвеститори записаха близо 90 млн. нови книжа на
цена 2.22 лв. за акция, с което в касата на компанията
влязоха близо 200 млн. лв.
Преобразуване

През миналата година силно

намаляха и увеличенията
на капитала със собствени
средства. За 2009 г. едва
4 дружества раздадоха по
една безплатна акция на инвеститорите в тях, а през
2008 г. към подобни бонуси
прибегнаха 19 компании.
Спадът на емитираните нови акции чрез преобразуване
на печалба или преоценка на
активи намаля с 95.4%. Така
през 2009 г. в резултат на
увеличение със собствени
средства бяха издадени едва 13.7 млн. книжа, докато
манията за бонуси за акционерите през 2008 г. доведе до
емитиране на близо 300 млн.
нови акции.
Прави впечатление, че
КТИ Съединение АД раздаде безплатни акции през
2008 и 2009 г. Първо капиталът беше увеличен

три пъти, а през миналата
година нарасна още два
пъти. Първата година раздадохме безплатните акции
след преоценка на активите, а през 2009 г. средствата
дойдоха от печалбата на
дъщерните дружества, каза
за в. Пари Асен Конарев,
изпълнителен директор на
КТИ Съединение. Ако и за
миналата година дъщерните дружества отчетат достатъчно печалба, допълни
той, компанията отново ще
раздаде безплатни книжа.
Подобно намерение изрази
преди време пред в. Пари
и председателят на УС на
Монбат АД Атанас Бобоков, според когото през тази
година дружеството отново
ще увеличи капитала си със
собствени средства.
Атанас Христов

Петко Вълков,

БенчМарк Асет Мениджмънт

С намаляването на негативните ефекти от
кризата и с евентуалното възстановяване на пазарите на
акции вероятността
от поява на нови
емисии нараства
условия за финансиране и
неслучайно все по-често
се чуват намерения на
емитенти да осъществят
листване и на чуждестранна борса. Все пак евентуално предлагане на акции
на големите национални
енергийни компании може
да подобри условията в
краткосрочен план и това
да бъде катализаторът,
който да отвори пътя пред
дебюта на други частни
компании.

Коментарът не е препоръка за покупка или продажба на акции.
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14 инвеститор Валути
Промяна

EUR/USD

USD/BGN

Долара за евро

Лева за долар

CHF

1,5500

1,6

1.35
+0.11%

1,4

GBP

1,3750

+0.46%

Лирата с актив за деня

RUB
1,2000

1,2
14.01.09

3.04.09

15.06.09

25.08.09

4.11.09

14.01.09

14.01.10

91.4

Франкът загуби позиции

1,2875

1,3

-0.11%

1.45
-0.12%

1,4625

1,5

Валута на деня

2.04.09

12.06.09

24.08.09

3.11.09

14.01.10

▶▶йени достигна курсът на
американския долар след
поскъпването на щатската валута

+0.86%

Рублата мина на зелено

▶ Валути спрямо евро

коментар

Валутната търговия застина
след заседанието на ЕЦБ

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

Иво Георгиев,
Елана Трейдинг

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

Купува
Buy
1,45
0,89
132,79
1,48
8,16
10,18
1,49
1,56
267,2
26
42,69
4,05

Продава
Sell
1,45
0,89
132,83
1,48
8,16
10,19
1,5
1,56
267,51
26,05
42,72
4,06

Hай-висока
High
1,46
0,89
133,64
1,48
8,2
10,21
1,5
1,58
267,56
26,21
43,08
4,07

Hай-ниска
Low
1,45
0,89
132,41
1,48
8,15
10,16
1,49
1,56
266,08
25,97
42,61
4,04

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 14.01.2010 г.

▶ Kурсове на чуждестранни валути
Британският
паунд продължи да поскъпва за
четвърти пореден
ден спрямо долара

САЩ
Ръст в отнетите
жилища
▶▶Кредиторите в САЩ ще
отнемат принудително
рекордния брой от 3 млн.
жилища в страната от
собствениците им според прогноза на RealtyTra.
Причината са високата
безработица и по-ниските цени на имотите.
Така собствениците
няма да са в състояние
да покриват вноските
по ипотеките си. Миналата година в страната
са регистрирани 2.82 млн.
случая на принудително
изземване, най-големият
брой, откакто RealtyTrac
следи данните от 2005 г.

Основните валутни
двойки останаха в
тесни рейнджове през
вчерашната сесия. Найочакваното събитие за
деня бе заседанието на
Европейската централна банка. В унисон
с предварителните
очаквания банкерите
оставиха основната
лихва непроменена на
1%. Реакцията на пазарите бе минимална и
EUR/USD остана да се
търгува на нива около
1.4500. Главна тема
на конференцията на
Трише след заседанието на ЕЦБ, както се и
очакваше, бе кризата в

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)

▶▶
Данните за щатската икономика също не успяха
да раздвижат валутните пазари

Гърция. Председателят
успя да внесе нужното
успокоение, казвайки,
че централната банка
ще подпомогне страната с каквото е необходимо.

ството.
Британският паунд
продължи да поскъпва
за четвърти пореден
ден спрямо долара, но
определено може да се
каже, че забави темпото
и в момента се намира близо до нивото от
1.6350, което може да
окаже съпротива.

Оповестените данни
от САЩ също не успяха да раздвижат валутните пазари. Продажбите на дребно отчетоха
спад с 0.3% в разрез с
очакванията за ръст.
Потреблението продължава да бъде слабо в
САЩ и това се очертава
да бъде големият проблем за решаване тази
година пред правител-

Днес ще бъдат обявени
данните за потребителската инфлация в САЩ
за декември. Очакванията са базовата инфлация да отчете, макар
и слаб, ръст с 0.1% на
месечна и с 1.8% на
годишна база.

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

USD
EUR
CHF
GBP
DKK
USD
EUR
CHF
GBP
BGN

Беларуска
2833
4110,68
4613,82
1,04
Естонска
10,79
15,65
10,57
17,56
2,1
Латвийска
0,49
0,71
0,48
0,8
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
2,38
3,45
2,34
3,86
Молдовска
12,24
17,76
19,94
0,42
Руска
29,43
42,7
28,84
47,92
3,64
1,04

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

Украинска
8,06
11,72
7,92
13,16
0,27
Грузинска
1,71
2,48
1,68
2,78
Полска
2,8
4,05
2,74
4,55
0,16

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
148,08
214,88
1,62
241,18
5,03
Унгарска
184,1
267,05
180,44
299,73
10,27
Чешка
17,98
26,05
17,59
29,24

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

9,74
Азербайджан
0,8
1,17
1,31
Македонска
42,27
61,31
91,47
Хърватска
5,02
7,29
4,93
8,18
1,8
5,49
3,45

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
95,88
138,72
155,69
Румънска
2,85
4,13
2,79
4,63
3,11
Турска
1,46
2,12
1,43
2,37
1,59
0,05

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

▶ Преизчислени курсове за 15.01.2010
JPY

NOK

Разлика
Difference
0,00000
0,01101
-0,07239
0,01069
-0,00143
0,01032
0,03530
0,00007
0,00000
0,01007
0,00876
-0,00111
-0,01590
0,00520
0,00923
0,00000
0,00155
0,01148
0,00000
0,00116
0,00476
0,03250
0,00425
-8,96106
0,02232
-0,00345
-0,01300
0,03909
0,00496
0,05346
0,03901
-0,03379
0,00714
-0,00504
6,30000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 15.01.2010 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

Стойност
Rate
1,95583
1,25446
7,64444
1,30895
1,32115
1,97758
7,50943
2,62870
1,25000
2,19633
1,74059
2,68363
7,31425
1,47309
2,95800
6,74424
1,47188
1,20463
5,66448
2,75974
1,05811
4,04298
2,39568
1,00140
2,95104
4,81826
4,73658
4,58330
1,92285
9,73147
4,10535
9,24786
1,35015
1,81600
1533,05000

За 1

AUD

CAD

CHF

BRL

CZK

DKK

EEK

GBP

HUF

NZD

PLN

SEK

TRY

USD

EUR

AUD

*

1,04344

1,05316

0,60938

0,05986

0,20955

0,09964

1,75082

0,03612

0,01173

0,19097

0,79827

0,38409

0,15328

7,37198

1,07628

1,55910
1,49420

CAD

0,95837

*

1,00932

0,58401

0,05737

0,20083

0,09550

1,67793

0,03462

0,01124

0,18302

0,76504

0,36810

0,14690

7,06510

1,03148

CHF

0,94952

0,99077

*

0,57862

0,05684

0,19897

0,09461

1,66244

0,03430

0,01114

0,18133

0,75798

0,36470

0,14554

6,99986

1,02195

1,48040

BRL

1,64101

1,71229

1,72825

*

0,09823

0,34387

0,16352

2,87311

0,05928

0,01925

0,31339

1,30997

0,63030

0,25154

12,09750

1,76619

2,55850

CZK

16,70513

17,43075

17,59321

10,17979

*

3,50053

1,66457

29,24763

0,60345

0,19600

3,19023

13,33523

6,41628

2,56058

123,14996

17,97939

26,04499

DKK

4,77217

4,97946

5,02587

2,90807

0,28567

*

0,47552

8,35519

0,17239

0,05599

0,91136

3,80949

1,83294

0,73148

35,18036

5,13619

7,44029

EEK

10,03568

10,47160

10,56920

6,11555

0,60075

2,10296

*

17,57064

0,36253

0,11775

1,91654

8,01120

3,85461

1,53828

73,98288

10,80120

15,64664

GBP

0,57116

0,59597

0,60153

0,34806

0,03419

0,11969

0,05691

*

0,02063

0,00670

0,10908

0,45594

0,21938

0,08755

4,21060

0,61473

0,89050

RUB 276,82618

288,85069

291,54291

168,69260

16,57133

58,00847

27,58420

484,67201

*

3,24805

52,86633

220,98253

106,32627

42,43222

2040,75841

297,94244

431,60002

16,27633

JPY

85,22842

88,93048

89,75936

51,93657

5,10193

17,85947

8,49254

149,21937

3,07877

*

68,03544

32,73541

13,06390

628,30258

91,72962

132,87972

NOK

5,23634

5,46379

5,51472

3,19093

0,31346

1,09727

0,52177

9,16788

0,18916

0,06144

*

4,18002

2,01123

0,80263

38,60223

5,63577

8,16399

NZD

1,25271

1,30712

1,31930

0,76338

0,07499

0,26250

0,12483

2,19326

0,04525

0,01470

0,23923

*

0,48115

0,19202

9,23493

1,34826

1,95310

PLN

2,60355

2,71664

2,74196

1,58656

0,15585

0,54557

0,25943

4,55835

0,09405

0,03055

0,49721

2,07834

*

0,39908

19,19336

2,80215

4,05920

SEK

6,52396

6,80734

6,87079

3,97558

0,39054

1,36709

0,65008

11,42226

0,23567

0,07655

1,24590

5,20789

2,50579

*

48,09455

7,02161

10,17152

TRY

0,13565

0,14154

0,14286

0,08266

0,00812

0,02842

0,01352

0,23750

0,00490

0,00159

0,02591

0,10828

0,05210

0,02079

*

0,14600

0,21149

USD

0,92913

0,96948

0,97852

0,56619

0,05562

0,19470

0,09258

1,62673

0,03356

0,01090

0,17744

0,74170

0,35687

0,14242

6,84951

*

1,44860

EUR

0,64140

0,66926

0,67549

0,39085

0,03840

0,13440

0,06391

1,12297

0,02317

0,00753

0,12249

0,51201

0,24635

0,09831

4,72836

0,69032

*

▶ 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
1,25000
2,18602
1,76682
2,68142
7,14589
1,44082
2,92583
6,74424
1,49357
1,15733
5,66448
2,76169
1,06450
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

ЦКБ АД

Пунктове

Лева

550

1,4500

475

436.42
+0.71%

Нагоре

Надолу

Обем

Пазарджик БТ АД: 214

Св. св. Константин и Елена: 211

Форуком Фонд Имоти: 500 100

Винзавод АД: 200

Форуком Фонд Имоти: 500 100

Фаворит Холд: 25

Видахим АД: 110

+479.32%

1,3375

400

1.34
+0.75%

1,2250

325

14.01.09

14.04.09

14.07.09

9.10.09

1,0000
14.12.09

14.01.10

4.01.10

-26.14%

+28.17%

1,1125

250

BGREIT

Пунктове

mivanov@pari.bg

55

50

47.51
-0.15%

Секторният индекс отчете
пореден дневен спад

45

Хасковско
АДСИЦ донесе
почти 30% от
оборота на борсата

Цената на акциите
се понижи с 20.56%
до 0.85 лв. за брой.
Имотните компании
бяха най-активни на
борсата. По позицията
на ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя АДСИЦ
преминаха 87 772
акции без изменение
в цената им. Инвеститорите изтъргуваха и
66 825 лота от Фонд за
недвижими имоти България АДСИЦ. Активността сред фондовете
за имоти донесе ново

понижение за индекса
BGREIT. В края на
сесията той застана на
нивото от 47.51 пункта,
което е понижение с
0.15%.
Другият губещ за
деня беше широкият
измерител BG40. Той
се раздели с 0.26%
до 11.97 пункта. ЦКБ
беше с най-търгуваните акции сред сините
чипове. На борсата
минаха 53 672 акции на
трезора при минимално

40

3535
14.01.09

14.04.09

14.07.09

поскъпване от 0.75% до
1.34 лв. за брой. Почти
толкова беше изменението и при индекса на
най-ликвидните акции
Sоfix. Бенчмаркът се
оскъпи с 0.71% до
436.42 пункта. Другият
представителен индекс
BGTR30 приключи
с ръст от 0.43% до
335.06 пункта. Седем
компании, листвани на
неофициалния пазар

9.10.09

0.00%

ФНИ България: 66 825

+1.34%

Обрат
Балкан АД
остава
на борсата

Лежерното темпо на
борсата продължава
Мирослав Иванов

Елана ФЗЗ: 87 772

-10.00%

+10.34%

14.01.10

-20.56%

-20.56%

Борсов коментар

Поредната сесия
на БФБ показа, че
инвеститорите нямат
намерение да излязат
от лежерното темпо,
в което влязоха след
празниците. Общият
оборот на борсата все
пак надхвърли 1.5 млн.
лв. В голяма степен това се дължеше на единична сделка с акциите
на хасковското АДСИЦ
Форуком имоти. През
пазара бяха прехвърлени 500 100 лота от
компанията.

15

14.01.10

на акции сегмент Б, се
размърдаха и напомниха, че са борсово
търгувани. С най-много прехвърлени книжа
сред тях беше Велбъжд
АД. От компанията се
изтъргуваха 700 акции.
София БТ АД тества
пазара с една изтъргувана акция.
Написаното не е препоръка за
покупка или продажба на акции.

Ловешкият производител
на велосипеди Балкан АД
засега остава листван на
БФБ. КФН наложи временна забрана на мажоритарния собственик Напредък
холдинг АД за изкупуване
акции на Балкан АД от
останалите инвеститори в
дружеството. Решението
на надзора все още не е
качено на сайта на КФН
и основанията за забраната не са ясни. Напредък
холдинг АД отправи
търгово предложение в
края на 2009 г. Предложената цена беше 11.37 лв.
за акция, а в обявлението
си мажоритарят посочи,
че след изтичане на срока
за приемане на търговото предложение Балкан
АД може да престане да
бъде публично дружество.
Освен това и Напредък
холдинг АД е заявил, че
възнамерява да поиска
отписване на Балкан АД от
регистъра на публичните
дружества, воден от КФН.
Последната сделка с книжа
на ловешкото публично
дружество е от 12 януари
2010 г., когато на БФБ
преминаха 453 лота от него
на цена 9.06 лв. за брой.
Дружеството отчете 49.5%
спад на продажбите за
деветмесечието на 2009 г.,

показва консолидираният
отчет на компанията, предаден на БФБ. Показателят
в края на септември 2009
г. се свива до 4.1 млн. лв., а
година по-рано продажбите бяха 8.2 млн. лв. Общите
приходи на Балкан АД
се понижават с 47.9% на
годишна база и за януари
- септември 2009 г. са
4.3 млн. лв.

Промяна
Акциите на
АДСИЦ излизат
на БФБ
Акциите от увеличението
на капитала в Хелт енд
Уелнес АДСИЦ-София ще
бъдат листвани за търговия на борсата. Това стана
ясно, след като в БФБ е
постъпило заявление от
емитента за допускане до
търговия на емисията. Тя
е за 1.5 млн. лв. Акциите
преди увеличението бяха
за 975 000 лв. Така общата
сума на емисията вече ще
бъде 2.48 млн. лв. Номиналната стойност на една
акция е 10 лв. Компанията
има и регистрирани за
търговия на борсата облигации. Емисията е в размер
на 15 млн. EUR, разпределени в 15 000 облигации с
номинална стойност 1000
EUR всяка, с фиксирана
лихва 8.5% на годишна
база, с 12-месечен период
на лихвени плащания.
М. Иванов | pari.bg

▶ Търговия на БФБ
Код Номинал Име
				

P/S

P/B

4ID		

1.00 BGN

Индустриален Холдинг България АД 10510

Обем Oтваряне Висока
(лотове)
1,66

1,71

1,65

1,66

1,71

3,01%		

0,61

0,36

5ALB

1.00 BGN

Албена Инвест Холдинг АД

5,95

6

5,87

5,99

5,87

-1,43%

14,62

3,83

5SR		

1.00 BGN

Стара планина Холд АД

400

2

2

2

2

2

0,00%

106,60

6S7		

1.00 BGN

Синергон Холдинг АД

7396

2,04

2,05

2,04

2,05

2,04

0,00%

1,75

3JR		

1.00 BGN

Софарма АД

24344

4,04

4,07

4,05

4,05

4,06

0,37%

16,25

1,12

2,15

4BJ		

1.00 BGN

Българска роза-Севтополис АД

38050

1,49

1,5

1,49

1,5

1,5

0,34%

30,83

1,35

0,96

4CF		

1.00 BGN

ЦКБ АД

53672

1,33

1,36

1,34

1,35

1,34

0,75%

5,11

0,58

0,46

5BR		

1.00 BGN

Параходство БРП АД

4610

1,62

1,7

1,7

1,7

1,7

4,81%

10,32

1,02

1,00

230

Ниска

Средна Затваряне Промяна (%)

P/E

Код Номинал Име
				
5MA

1.00 BGN

Медика АД

0,38

5MR

1.00 BGN

0,89

0,83

5MY

0,27

0,33

5MZ

Обем Oтваряне Висока
(лотове)

Ниска

Средна Затваряне Промяна (%)

P/E

P/S

1,61

1,62

1,61

1,61

1,61

0,00%			

0,72

Момина крепост АД

30

1,75

1,71

1,71

1,71

1,71

-2,28%

0,54

1.00 BGN

Мостстрой АД

1571

3,5

3,55

3,3

3,35

3,49

-0,34%			

2,94

1.00 BGN

Метизи АД

450

0,55

0,5

0,5

0,5

0,5

-9,09%

11,54

0,17

2,77

0,12

0,09

5T 3

1.00 BGN

КТИ Съединение АД

25

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

-0,50%

0,03

0,02

0,04

6A 9

1.00 BGN

Фаворит Холд АД

25

2,9

3,2

3,2

3,2

3,2

10,35%

62,85

0,21

0,22

6A B

1.00 BGN

Албена АД

140

42,5

40

40

40

40

-5,88%

5,52

1,81

0,52

6AM

1.00 BGN

Алкомет АД

496

3,05

3,15

3,15

3,15

3,15

3,28%		

0,34

0,81

6389

3,39

3,41

3,39

3,4

3,39

0,00%

39,99

0,89

1,83

22

17,5

18

18

18

18

2,85%

3,91

0,42

2,37

19,53

5F4		

1.00 BGN

ПИБ АД

4915

2,48

2,54

2,5

2,52

2,52

1,49%

6,92

0,65

0,69

5MB

1.00 BGN

Монбат АД

2600

6,6

6,66

6,56

6,61

6,66

0,91%

16,57

2,29

2,18

6D 3

1.00 BGN

Девин АД

5ORG

1.00 BGN

Оргахим АД

12

84

85

85

85

85

1,19%		

0,42

0,72

6EG		

1.00 BGN

Енергоремонт Холдинг АД

5OTZ

1.00 BGN

ОЦК АД

283

14,5

14,62

14,59

14,6

14,62

0,83%		

1,07

2,34

6K 1

1.00 BGN

Каолин АД

16330

5,56

5,64

5,5

5,54

5,64

1,53%

5PET

1.00 BGN

Петрол АД

15

5,61

5,68

5,68

5,68

5,68

1,27%		

0,39

19,20

6SL		

1.00 BGN

Софарма логистика АД

57107

0,75

0,77

0,75

0,76

0,77

3,22%		

5V 2

1.00 BGN

Холдинг Варна АД

1203

9,32

9,5

9,4

9,5

9,5

1,91%

5,28

1,10

0,29

6SO		

1.00 BGN

София Комерс-Заложни къщи АД

538

3,65

3,66

3,65

3,65

3,65

0,03%			

6C 4

1.00 BGN

Химимпорт АД

11130

2,74

2,8

2,77

2,79

2,77

1,13%

3,09

0,44

0,52

AO0

1.00 BGN

БГ Агро АД

510

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

0,00%			

6C4P

1.00 BGN

Химимпорт АД

2121

2,74

2,8

2,77

2,8

2,77

1,24%			

6H 2

1.00 BGN

Холдинг Пътища АД

739

2,44

2,5

2,45

2,49

2,5

2,46%		

0,31

1,82

SL 9

1.00 BGN

Спарки Елтос АД

200

2,17

2,2

2,2

2,2

2,2

1,38%		

1,17

0,39

3N B

1.00 BGN

Неохим АД

62

27,6

27,55

27,2

27,34

27,2

-1,45%		

0,90

0,70

0,66

0,67

0,14

0,21

3NJ		

1.00 BGN

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД 211

12,72

9,4

9,23

9,37

9,4

-26,14%

3TV		

1.00 BGN

Топливо АД

2000

4,89

4,8

4,8

4,8

4,8

-1,82%		

5,58

42T		

1.00 BGN

Трансстрой-АМ АД

5

35,05

31,55

31,55

31,55

31,55

-9,98%			

4BI		

10.00 BGN ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп

4

45,45

41

41

41

41

-9,79%		

42,64

4CK		

1.00 BGN

Химко АД

2315

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

1,08%		

2,04

4EH		

1.00 BGN

Еврохолд България АД

730

1,36

1,42

1,36

1,38

1,42

4,27%			

52E		

1.00 BGN

Елхим Искра АД

734

1,97

1,88

1,87

1,87

1,87

-4,88%

15,85

55B		

1.00 BGN

Благоевград-БТ АД

4995

35,1

38

35,1

35,1

35,1

0,00%

57B		

1.00 BGN

Булгартабак-холдинг АД

7682

17,77

17,77

17,55

17,6

17,6

-0,96%

57E		

1.00 BGN

ЕМКА АД

550

2,82

2,85

2,85

2,85

2,85

1,06%			

59X		

1.00 BGN

Унифарм АД

360

40,98

40,98

39,99

40,82

39,99

-2,41%			

5BA		

1.00 BGN

Българска Холдингова Компания АД 25

2

2

2

2

2

P/B

3958

1,10

1,25

12,42

0,67

E4A		

1.00 BGN

Енемона АД

2250

9,32

9,55

9,32

9,38

9,34

0,20%

6,96

0,58

1,16

SO 5

1.00 BGN

Софарма трейдинг АД

6300

1,42

1,46

1,43

1,44

1,46

2,47%

8,27

0,13

0,89

T4 3

1.00 BGN

Зърнени Храни България АД

8985

0,64

0,65

0,64

0,65

0,65

1,25%

14,43

0,65

0,56

T5 7

1.00 BGN

Трейс груп холд АД

341

62,21

63,55

62

62,59

62,15

-0,10%

35,98

0,92

2,68

3JL		

1.00 BGN

Слънчев бряг АД

10

5,93

5,99

5,99

5,99

5,99

1,17%		

6,88

0,17

3JU		

1.00 BGN

София-БТ АД

1

29,95

30

30

30

30

0,17%		

0,37

0,55

4PZ		

1.00 BGN

Пазарджик-БТ АД

214

1,12

6,5

6

6,23

6,5

4V 6

1.00 BGN

Велбъжд АД

700

1,44

1,44

1,44

1,44

1,44

0,00%			

0,50

4VA		

1.00 BGN

Винзавод АД

200

0,6

0,77

0,77

0,77

0,77

28,17%

1,02

0,56

1,05

1,00

13,56

0,52

0,47

4VD

1.00 BGN

Видахим АД

110

2,35

2,12

2,12

2,12

2,12

-10,00%		

0,09

2,54

10,89

0,40

0,36

AL1		

1.00 BGN

Алфа Ууд България АД

9

5,6

5,57

5,57

5,57

5,57

-0,55%		

0,22

0,19

A31A

571.43 EUR Зърнени Храни България АД

11

105,9

105,9

105,9

105,9

105,9

0,00%			

4EC		

1.00 BGN

ЕЛАРГ ФЗЗ

87772

0,81

0,81

0,8

0,81

0,81

0,00%

5BU		

1.00 BGN

ФНИ България АДСИЦ

66825

0,37

0,38

0,38

0,38

0,38

1,34%			

0,00%		

0,85

1,76

1,64
0,37

479,32%			

12,25

7,41

2,43

5BN		

1.00 BGN

БАКБ АД

250

17,26

17,5

17,4

17,46

17,5

1,39%

6,96

1,96

1,04

6A6		

1.00 BGN

Адванс Терафонд АДСИЦ

4118

1,32

1,33

1,3

1,32

1,33

0,61%

14,76

3,49

5BP		

1.00 BGN

Билборд АД

1900

1,19

1,2

1,11

1,12

1,11

-6,56%

16,94

0,60

0,47

6F3		

1.00 BGN

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

1000

0,48

0,45

0,45

0,45

0,45

-5,64%

2,37

0,68

5IC		

1.00 BGN

ЗД Евро инс АД

720

1,5

1,59

1,55

1,55

1,55

3,33%

2,89		

0,76

6F4		

1.00 BGN

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ

500100

1,07

0,85

0,85

0,85

0,85

-20,56%			

0,68

0,69
0,34
0,99
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Европейската централна банка остави лихвата 1%
Заради забавянето
на възстановяването
централният трезор
задържа рекордно
ниското ниво на лихвения процент
Европейската централна
банка (ЕЦБ) задържа основния лихвен процент на
рекордно ниското ниво от
1%. Според анализатори
банката няма да променя
нивото до четвъртото тримесечие на годината.
Опасения

Усилията на президента на
ЕЦБ Жан-Клод Трише да
оздрави икономиката се усложняват от нарастващата
безработица и опасенията,
че дефицитът на Гърция
може да засегне и други
страни от еврозоната. Докато ЕЦБ се опитва да затегне
условията за кредитиране
на банки, икономиката на
Германия отчете стагнация

през четвъртото тримесечие.
Прогноза

Макар да не се връщаме
назад към рецесията, нарастват признаците, че възстановяването забавя ход,
заяви Ник Кунис, главен
икономист за Европа във
Fortis Bank. Това е и причината пазарните наблюдатели да очакват, че централният трезор ще остави
лихвата непроменена през
цялата 2010 г.
Прогнозите са и други
банки да споделят предпазливостта на ЕЦБ, свързана
със затягане на паричната
политика. Федералният резерв и Bank of England ще
изчакат до третото тримесечие, преди да започнат
да вдигат лихвите, прогнозират анализатори.
Ръст

Възстановяването на Европа показва признаци на

забавяне, след като правителствата спират мерките за стимулиране. Това
допълнително ще потисне
потребителските разходи в
еврозоната, тъй като безработицата се качи до 11-годишен връх през ноември.
Продажбите на дребно в
страните от валутния съюз
паднаха през ноември до
най-ниска стойност от 13
месеца насам. Доверието
в икономиката се качи за
първи път от девет месеца,
но не надмина нивото от
средата на 2008 г., когато
рецесията беше вече започнала.

▶▶
Усилията на Жан-Клод Трише да оздрави икономиката се усложняват от опасенията, че дефицитът на Гърция може да засегне и други страни от еврозоната

13.01.2010 г.

156,07
11,39
77,05
99,01
716,89
160,72
77,66
143,30
286,64
170,43
216,00
72,74
220,35

Оптимизъм

Все пак знаците показват, че
най-лошото за Европа вече
е отминало. Индустриалното производство нарасна
през ноември, през декември услугите и индустрията
постигнаха увеличение с
най-бързи темпове от две
години насам.

▶ Котировки на взаимните фондове
Фонд

Аврора Капитал АД
Аврора кепитъл - балансиран
Аврора кепитъл - global commodity fund
ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа
Актива Асет Мениджмънт АД
Дф Актива Високодоходен
ДФ Актива Балансиран
Астра Асет Мениджмънт АД
ДФ Астра Кеш
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Плюс
БенчМарк Асет Мениджмънт АД
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ
БенчМарк Фонд-6 Паричен
Болкан Капитал Мениджмънт АД
ДФ БКМ Балансиран Капитал
ДФ Европа
ДФ Балкани
Варчев Мениджинг Къмпани ЕАД
ДФ Варчев високодоходен фонд
ДФ Варчев Балансиран фонд
ДСК Управление на активи АД
ДФ ДСК Стандарт
ДФ ДСК Баланс
ДФ ДСК Растеж
ДФ ДСК Имоти
ДФ „ДСК Евро Актив”
Елана Фонд Мениджмънт АД
ИД Елана Еврофонд
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд
ИД Елана Високодоходен Фонд
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар
ДФ Елана Долар Фонд
ДФ Еврофонд
Златен Лев Капитал АД
ИД Златен лев
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
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

Тип		
Ем. ст/ст		
ЦОИ 				
Доходност и Риск		
							
От началото
Стандартно
За последните
От началото
							
на годината
отклонение
12 мес.
на публ. предл.
							
(не се анюализира)			
(анюализирана)
за поръчки
за поръчки
за поръчки
след края
преди края 						
над 20000 лв
от 2000 до 20000
под 2000 лв
на 2-та год.
на 2-та год.

балансиран
5.2213
5.2474		5.4302
5.2213
5.1169			
1.40%
13.03%
-12.45%
-27.97%
фонд в акции
7.2721
7.3085		7.5630
7.2721
7.1267			
2.66%
15.38%
12.08%
-14.89%
високодоходен
10.0634
10.2144		10.4659
0.0000
0.0000			
N/A
N/A
N/A
N/A
													
фонд в акции
2.4995				 2.4995				
0.29%
28.70%
0.29%
-60.25%
балансиран
2.9816				 2.9816				
0.24%
24.35%
0.24%
-53.60%
до 249999.99 лв		
над 250 000 лв
до 6 месеца		
над 6 месеца						
паричен пазар
10.7771		
10.7717		 10.7555
10.7663
10.7663
10.7717
0.27%
0.12%
6.27%
6.04%
балансиран
10.7825		
10.7289		 10.6216
10.6753
10.7021
0.0000
0.18%
7.77%
9.33%
5.81%
фонд в акции
10.3068		
10.2555		 10.1017
10.1529
10.2042
0.0000
-0.24%
11.75%
10.05%
2.04%
													
балансиран
13.6545				 13.5193				
0.73%
8.54%
4.62%
7.65%
фонд в акции
8.5517				 8.4670				
1.08%
17.43%
-3.60%
-3.55%
балансиран
5.9544				 5.8954				
0.21%
12.23%
-13.45%
-13.93%
фонд в акции
8.2787				 8.0376				
1.48%
15.92%
18.61%
-10.62%
фонд в акции
10.9076				 10.5899				
3.20%
6.72%
10.00%
2.99%
паричен пазар
11.3865				 11.3865				
0.37%
0.24%
8.94%
8.35%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
фонд в облигаци
83.9975				 83.7035		
83.9975		
1.28%
4.41%
12.65%
-5.08%
фонд в акции
52.9432				 52.6785		
52.9432		
2.02%
2.49%
0.80%
-14.94%
фонд в акции
74.7086				 74.3351		
74.7086		
8.37%
3.94%
20.74%
-11.08%
													
фонд в акции
104.6345				 103.0767				
1.16%
2.41%
5.43%
1.28%
балансиран
84.0340				 82.7828				
0.71%
0.78%
0.63%
-7.19%
													
фонд в облигаци
1.25344				 1.25094				
0.28%
0.95%
5.74%
5.60%
балансиран
1.08377				 1.07729				
0.41%
6.91%
6.46%
1.89%
фонд в акции
0.78513				 0.77347				
0.44%
18.39%
10.77%
-6.29%
фонд в акции
0.73599				 0.73159				
0.27%
5.89%
-2.85%
-15.33%
ниско рисков
1.02760				 1.02452				
N/A
N/A
N/A
N/A
фонд в облигаци
балансиран
балансиран
фонд в акции
паричен пазар
ниско рисков
ниско рисков

0.0000				0.0000				
104.7085				103.6667				
111.4585				110.3495				
92.0946				90.7235				
115.5212				115.5212				
91.0481				90.6842				
102.8040		
102.7013		0.0000		
0.0000		

N/A
1.41%
1.07%
1.67%
0.56%
0.28%
0.28%

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

N/A
3.71%
1.33%
5.47%
5.55%
N/A
N/A

N/A
1.00%
2.71%
1.67%
6.74%
5.04%
5.04%

балансиран
4.9399 				4.9103 				
0.45%
10.59%
5.71%***
5.52%
до 100 000 лв
от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
1.0651
1.0599 		1.0572
1.0520 				
N/A
N/A
N/A***
N/A
										
балансиран
18.8260 				 18.6946 				
0.51%
10.22%
-2.87%
12.74%
фонд в акции
12.2573				 12.0869 				
0.44%
15.55%
-7.62%
5.03%
													
фонд в акции
1.3377 				 1.3179 				
3.24%
15.05%
5.10%
4.08%
фонд в акции
0.7240 				 0.7133				
3.77%
19.06%
43.52%
-9.80%
фонд в акции
0.9124 				 0.8989				
4.05%
14.20%
4.72%
-4.85%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
127.0649		
126.8749		 126.6217				
0.53%
3.49%
3.59%
6.58%
балансиран
15.1468		
15.1468		 14.9968				
0.65%
8.60%
2.97%
3.46%
фонд в акции
0.7631		
0.7556		 0.7481				
1.84%
15.66%
3.56%
-7.54%
													
балансиран
786.5064				 780.6223				
0.85%
9.51%
19.12%
-12.79%
фонд в акции
714.8995				 709.5511				
0.83%
11.65%
22.57%
-17.03%
													
ниско рисков
10.9337				 10.9337				
0.59%
2.74%
3.55%
2.28%
балансиран
119.8549				 119.8549				
-0.14%
9.51%
7.22%
2.47%
фонд в акции
7.0194				 7.0194				
-0.34%
22.11%
15.08%
-8.55%
фонд в акции
10.0897				 10.0897				
N/A
N/A
N/A
0.94%
													
фонд в акции
9.7491				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
за поръчки до 100 000 лв		
за поръчки над 100 000 лв										
фонд в акции
0.5312		
0.5286		 0.5259				
0.91%
8.78%
3.80%
-25.65%
балансиран
0.7517		
0.7491		 0.7464				
0.69%
4.29%
3.03%
-12.57%
ниско рисков
0.9692		
0.9678		 0.9663				
0.50%
2.80%
4.57%
-1.51%
до 50 000 лв		
над 50 000 лв										
консервативен
1.2144		
1.2126		 1.2108				
0.26%
0.66%
7.00%
5.16%
консервативен
1.2218		
1.2181		 1.2144				
-0.32%
1.39%
6.56%
5.28%
балансиран
0.8649		
0.8615		 0.8581				
-0.52%
6.64%
0.91%
-3.81%
фонд в акции
0.6694		
0.6661		 0.6628				
-0.79%
12.85%
-0.08%
-10.06%
балансиран
0.7658		
0.7627		 0.7596				
0.33%
8.24%
3.49%
-13.14%
													
паричен пазар
1.1476			
1.1476				
0.17%
0.22%
3.84%
3.53%
балансиран
1.0152			
до 90 дни		
над 90 дни		
0.08%
4.86%
8.57%
0.12%
				
1.0000		
1.0101						
балансиран
фонд в акции
фонд в акции
консервативен

8.3426			
7.0947			
2.9019			
10.4045			

8.3426				
7.0947				
2.9019				
10.4045				

1.56%
1.20%
3.47%
-0.23%

13.03%
17.89%
15.66%
1.38%

18.46%
20.45%
9.68%
3.80%

-4.57%
-8.47%
-35.91%
3.70%

клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки		клас В
Клас А
Клас В при изпълнена Клас В при прекратена
до 20000 лв над 20000 до 300000 над до 300000				
инв. схема
инв. схема
фонд в акции
0.7673
0.7636
0.7617
0.7560
0.7560
0.7598		
0.7409
4.19%
15.51%
4.28%
-7.37%
фонд в акции
0.4347
0.4326
0.7617
0.4283
0.4283
0.4304		
0.4197
4.21%
27.71%
46.53%
-26.89%
													
фонд в облигаци
313.1728				 312.2346				
0.20%
2.07%
4.83%
7.45%
ниско рисков
13.1673				 12.9078				
0.02%
6.13%
7.32%
6.63%
балансиран
12.2411				 11.8811				
-0.25%
8.46%
8.58%
4.60%
фонд в акции
8.7842				 8.5259				
-0.13%
16.12%
9.62%
-3.42%
балансиран
20.2962				 20.2962				
0.08%
3.91%
8.81%
0.65%
													
фонд в акции
6.7395				 6.7058				
-0.41%
13.69%
8.96%
-13.97%
балансиран
8.1094				 8.0689				
-0.41%
13.45%
11.68%
-7.68%
консервативен
10.8439				 10.8169				
-0.27%
3.34%
8.36%
3.38%
													
фонд в акции
1.2327				 1.2080				
0.76%
6.59%
0.28%
6.49%
балансиран
1.0583				 1.0477				
0.47%
2.95%
4.80%
3.62%

Начало на публ.
предлагане

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

155,31
11,33
76,68
98,53
713,41
159,96
77,28
142,61
285,27
169,61
214,97
72,40
219,30

154,54
11,28
76,31
98,05
709,93
159,19
76,91
141,92
283,91
168,80
213,94
72,05
218,25

154,16
11,25
75,93
97,57
706,45
158,43
76,54
141,23
282,54
167,99
212,91
71,70
217,21

152,26
11,11
74,81
96,13
696,01
153,07
74,67
137,79
272,99
162,31
205,71
69,28
209,86

152,26
11,11
74,81
96,13
696,01
153,07
74,67
137,79
272,99
162,31
205,71
69,28
209,86
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▶ годишен връх достигна
безработицата в
еврозоната през
ноември

▶ месечно дъно достигнаха
продажбите на дребно в
страните от валутния
съюз

12.11.2007
12.11.2007
06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008
14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008
20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007
04.01.2007
25.06.2007

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 14.01.2010 г
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0152 лв.

Сентинел - Рапид

1,1476 лв.

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

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1,0000 лв.

1.0101 лв.

1,1476 лв.

0,08%

8,57%

0,17%

3,84%

За ДФ „Сентинел – Принсипал” разходите по емитирането в размер на 0,5 % и по обратното изкупуване в размер на
1 % от НСА на един дял са включени в емисионната стойност, респективно в цената на обратно изкупуване за дялове,
държани по-малко от 90 дни. За ДФ „Сентинел – Рапид” емисионната стойност и цената на обратно изкупуване са
равни на НСА на един дял.
Цените са валидни за поръчки, подадени на 13 януари 2010 г.

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009
06.12.2002
07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
08.07.1999
01.06.2009
28.09.2004
05.01.2006
10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007
04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 13/01/2010
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,086007
€ 1,107727
€ 1,080577
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,897168
€ 0,915111
€ 0,892682
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,787088
€ 0,802830
€ 0,783153
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 8/01/2010 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 14/01/2010
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,107031 лв.
1,107031 лв.
1,107031 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 14/01/2010 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

09.05.2008
09.05.2008
30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009
9.1349

25.06.2009
19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
15.11.2005
12.09.2005
01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

22.05.2006
02.05.2007
17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007
01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007
18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)

9.0436

0.16%

-8.36%

13 и 14.01.2010 г.

За дата 14.01.2010 г.
Фондове, управлявани от
"Пайъниър Инвестмънтс Австрия"

Клас
Валута
дялови		
единици		
			

Фондове Пайъниър Австрия
Гарантирана кошница 2010

ИР*

EUR

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

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

1094,93

1127,78

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

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 15.01.2010 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
13.1478
12.2231
8.7713
Ти Би Ай Евробонд
313.7982
N/A
12.1811
8.7412
Ти Би Ай Комфорт
315.3617
13.0376
N/A
8.6981
Ти Би Ай Хармония
315.3617
13.0376
12.1211
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.

Петък 15 януари 2010 pari.bg
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Стока на деня

1.52
▶ процента се повиши калаят на борсата в Лондон и
достигна 18 200 USD/т

По време
на борсовата
сесия в четвъртък металът добави 273 USD към
стойността си и
така с една голяма стъпка премина границата от
18 000 USD

Сребро

USD/тр. у.
19,00
18,25
18.56
-0.35%

17,50
16,75
16,00
14.12.09

29.12.09

14.01.10

Цената на
среброто
отбеляза
понижение по време
на вчерашната сесия
в Лондон и достигна 18.6 USD/тр. у.
И вчера основната
причина за това
беше доларът, който
спечели 0.02%

Цифра на деня

1.29

▶▶процента спечели оризът
по време на вчерашната
борсова сесия и достигна
282.9 USD/т

Силният долар отслаби
котировките на златото
Златото отбеляза слабо
понижение на стойността
си, като очакванията са
до затварянето на сесията движението да остане
надолу. Помощ за това
оказа силният долар, който
обърна негативната посока
от сряда и това намали
търсенето на метала като
алтернативна инвестиция.
Доларът се изкачи с 0.2% и
се котираше за 1.4482 EUR/
USD. Това се случва след
изказването на президента
на Федералния резерв на
Ню Йорк Уилям Дъдли,
според когото основният
лихвен процент в САЩ ще
остане непроменен на сегашните си нива от 0.25%.
Европейската централна
банка от своя страна изнесе
информация, че до края на
2010 г. лихвеният процент
може да бъде променен на
1.5%. Вчера банката реши
да го остави на ниво 1%.
Финансовият гигант
Goldman Sachs Group даде своята прогноза за движението на ценния метал,
като очакванията са доста
оптимистични. Според
предвижданията на техните анализатори златото ще

През изминалата 2009 г.
цената на шоколадовата
съставка се повиши с 38%
под непрестанните слухове
за намаляване на добивите
на продукцията. Според

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

ggeorgiev@pari.bg

Последна цена
74,58
78,46
78,46
79,26

Петрол
USD/б.
85,00
81,25

78,59
79,29
78,99
79,7
77,86
77,65
78,38

77,50

79.55
-0.13%

73,75

80,73
79,31
79,98
78,52

70,00
14.12.09

29.12.09

14.01.10

▶ Спот цени на петролни продукти
Златото с
незабавна
доставка, търгувано
на борсата в
Лондон, отбеляза
понижение с 0.01%
и достигна 1138.07
USD/тр.у.

USD/т
Вид
Купува
Продава
			
БУТАН С
0,00
0,00
ПРОПАН
0,00
0,00
БЕНЗИН СУПЕР
723,00
725,00
БЕНЗИН СУПЕР
710,00
712,00
АВИОГОРИВО
638,00
638,00
НАФТА
709,00
709,00
ГАЗЬОЛ
640,5
638
ДИЗЕЛ F
654,00
656,00
МАЗУТ
480,00
482,00
МАЗУТ
464,00
479,50

▶▶
Златото продължава да се влияе силно от движението на щатската валута

достигне 1275 USD/тр.у.
до края на полугодието,
а до края на годината
прогнозите са още подобри, като се говори за
1365 USD/тр.у. Те взимат
предвид инфлацията, която се очаква да нараства
заради огромните количества финансови ресурси,
които правителствата на
развитите държави наляха

в икономиките си.
По време на сесията в
четвъртък златото с незабавна доставка, търгувано
на борсата в Лондон,
отбеляза понижение с
0.01% и достигна 1138.07
USD/тр.у. Останалите благородни метали с изключение на среброто също
отбелязаха повишение. На
борсата за метали в Лон-

дон най-печеливш беше
паладият, чиято цена се
покачи с 3.86% до 441.125
USD/тр.у.
Платината също се
повиши до 1602.75 USD,
което е ръст с 1.52%, а
единственият губещ беше
среброто, което се срина
с 0.13% и се котираше за
18.6 USD/тр.у.

▶ Срочни цени на пшеница

Сушата качи цената на
какаото до 3400 USD/т

Друга причина за увеличаването на цената е
твърдението на южноамериканските производители,
че добивите от новата реколта ще бъдат значително
по-малко заради голямата
суша. Според изчисленията
износът през 2010 г. ще намалее с 4% и ще достигне
35.5 хил. т.

▶ Спот цени на суров петрол

Георги Георгиев

Обзор

Цената на какаото, търгувано в Лондон, се повиши
за втори пореден ден и
достигна най-високата
си стойност за последния
месец. Основен двигател
за това повишение бяха
спекулациите, че търсенето
на суровината все повече
ще нараства заради добрата
макроикономическа ситуация.

Цената
на
агрокултурата добави
3.6 USD към
стойността
си на фона на
засиленото
търсене и
редуцираното
предлагане

Георги Георгиев
ggeorgiev@pari.bg

Според
изчисленията
износът от
Латинска Америка
ще намалее с 4%
и ще достигне 35.5
хил. т

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

Фючърсите на какаото
за февруари, търгувани
на борсата в Ню Йорк,
добавиха към стойността
си 0.3% и достигнаха 3400
USD/т.

РУСИЯ
50PPM
1.0%HSFO
3.5%HSFO

▶ Цени на цветни метали
USD/т
Метал
МЕД
КАЛАЙ
ОЛОВО
ЦИНК
АЛУМИНИЙ
НИКЕЛ
АЛУМИНИЕВА СПЛАВ

Цена на разплащане
7454
18200
2451
2492,5
2293
18350
1930

Купува 3 м.
7533
18300
2490,25
2543
2341
18535
2010

Продава 3 м.
7538,75
18370
2494,75
2547
2343,25
18569
2030

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

Купува
1139,6
18,56
1600
437

Продава
1140,4
18,59
1605
438,25

Най-висока
1145,65
18,74
1605,5
439

Най-ниска
1133,3
18,43
1560,25
420

Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/
гр. София 1051, ул.”Триадица №2

193,25
533,23
189,18
201,35
212,02
145,64

ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ
НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител,
във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на
конкурсите за държавни служители

Вид

Борса

Единица

Царевица

CBOT

USd/bu.

379,25

Ечемик

ASE

USD/MT

133,94

Памук

NYBOT

USd/lb.

73,66

Какао

NYBOT

USD/MT

3400

Кафе

NYBOT

USd/lb.

144,5

Февруари

372,99

ASE

USD/MT

Ориз

CBOT

USD/cwt

14,06

Овес

CBOT

USd/bu.

249,5

Соя CBOT

Спецификации

ОБЯВЛЕНИЕ
Януари

▶ Срочни цени на агрокултури

Рапица

анализаторите на Macquarie
Bank цената и през тази година ще продължи да расте
и се очаква да премине
нивото от 3500 USD/т.

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

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

USd/bu.

990

▶ Срочни цени на агропродукти
Вид

Борса

Единица

Захар

NYBOT

USd/lb.

Февруари

Соево масло

CBOT

USd/lb.

38,74

Портокалов сок

NYBOT

USd/lb.

134,45

Мляко

CME

USD/cwt

13,9

Обезмаслено мляко

CME

USD/cwt

126

Масло

CME

USd/lb.

150

Денатуриран етанол

CBOT

USD/gal.

1,8

27,94

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

В отдел “Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” на Дирекция “Административно-правно и финансово-стопанско
обслужване”– 1 старши счетоводител.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните
актове и други изисквания за заемане на длъжността:
минимална степен на завършено образование: висше – бакалавър;
минимален ранг: ІV младши или 2 години професионален опит – в
областта на счетоводството; предпочитана специалност – счетоводство и контрол, финанси, икономика;
умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
много добри компютърни умения, работа със счетоводен софтуер;
знания в областта на: нормативната уредба, свързана с финансовосчетоводната дейност в бюджетните предприятия; умения: за работа
в екип, комуникативност.
Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния
служител.
кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
осчетоводява и осъществява всички видове плащания, начислява възнагражденията на служителите, изготвя справки до НОИ, НАП и др.
2. Конкурсът ще се проведе чрез тест и интервю.
3. Необходими документи: заявление по образец, съгласно Приложение
№2 към чл. 17 ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни
служители /НПКДС/; декларация по чл. 17 ал. 2 т. 1 от НПКДС; копия от
документи за придобитата образователна степен, за допълнителни
квалификации; копие от документи за професионален опит.
4. Документите се подават в деловодството на ДАЗД в срок от 10
календарни дни от публикуването; лице за контакт: Цанка Пенкова,
тел.(02)933-90-30.
5. Списъците или съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят в
интернет страница на ДАЗД – www.sacp.government.bg и на информационното табло на агенцията на ул.”Триадица” 2.
6. Минималният размер на основната заплата: 343 лв.

pari.bg Петък 15 януари 2010
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Пестим пари за деца и черни дни
Малка част от населението би вложило
парите си в акции,
облигации или инвестиционни фондове,
предпочитат имоти
Българите спестяват пари за
спешни случаи и за образование и дом на децата си.
Това показва анализ на компанията за маркетингови
проучвания GFK на склонността към спестявания и
инвестиции в Централна
и Източна Европа. Интересното е, че и останалите
страни в Европа отделят
средства основно за тези
две неща. По отношение
на инвестициите българите
предпочитат сигурността
пред риска. Ако трябва да
избират между вложения в
имоти, акции, облигации,
инвестиционни фондове,
средносрочни облигации
и фючърси, те залагат на
недвижимо имущество.
У нас и в Румъния между
0 и 3% от населението биха

вложили спестяванията си
в акции, дългови книжа или
инвестиционни фондове. В
същото време 10% от латвийците, литовците, руснаците и унгарците влагат
част от спестяванията си в
ценни книги.
Нагласи

Основно българите държат парите си по спестовни влогове, става ясно от
анализа на маркетинговата
компания. В някои държави
обаче, като Сърбия, Русия,
Украйна и Босна, хората
предпочитат да си държат
спестяванията вкъщи. Те
нямат особено доверие във
финансовите институции.
Дали това се дължи на кризата, или е народопсихология - не е ясно.
Спестявания

Рецесията, която обхвана
глобалната икономика, се
отразява и на склонността
към спестявания. Скокът
на безработните в Европа и
закриването на някои ком-

пании намаляват доходите
на европейците. На въпрос
дали има възможност да
спестяват през следващите
12 дни, над 90% от българите са посочили, че нямат
такава възможност. Само
6% от населението може
да успеят да заделят някой
лев. В останалите държави
тенденциите са сходни, като единствено в Австрия и
Словакия хората посочват,
че ще изхарчат 50% от получения доход, а останалата част ще спестят.
Където има пари, те поскоро ще бъдат изхарчени, отколкото спестени и
инвестирани, коментира
Александър Цее, анализатор от GFK.
Тенденция

В много държави от Централна и Източна Европа
днес склонността към спестяване клони към нула, тъй
като хората едва имат възможност да спестят някакви
пари и почти целият им
доход отива за покриване на

Стъпка
Технологиите
улесняват
банкирането

▶▶
У нас ПОС терминалите се използват основно за
теглене на пари в брой

различни разходи. Поради
това оценката на различни
спестовни и застрахователни продукти е отражение на
тази тенденция, посочват
от GFK.
Използване

В най-голяма степен банковите продукти са проникнали в Словения. Там
100% от населението над
15-годишна възраст ползват

банкови услуги. След това
се нареждат Словакия, Чехия, Хърватия, Украйна и
Унгария с над 80%, Босна и
Херцеговина, Русия и Сърбия - с над 70%. У нас едва
13% от българите ползват
банковите продукти. В края
на класацията са Естония,
Сърбия и Полша. В тези
страни между 4 и 6% ползват услугите на банките.

▶▶Благодарение на
навлизането на
информационните
технологии като
мобилни телефони и
интернет все повече
европейци ползват
електронно банкиране, се посочва в анализа на GFK.
▶▶Процентът на
интернет потребителите в някои страни от ЕС е дори повисок, отколкото в
Южна Европа.
▶▶Хората, които имат
спестовни сметки и
инвестиции в различни активи, са онези,
които се се възползват в най-голяма степен от новите технологии.

Биляна Вачева

▶ Инвестиционните нагласи в страните от Централна и Източна Европа
	Естония

Латвия

Литва

Словакия	Полша	България	Румъния

Сърбия

Хърватия	Босна и Херцеговина	Русия	Украйна	Австрия

Акции/облигации

4-6%

7-9%

7-9%

0-3 %

7-9%

0-3 %

0-3 %

7-9%

4-6%

4-6%

4-6%

4-6%

4-6%

Инвестиционни фондове

0-3 %

4-6%

4-6%

7-9%

4-6%

0-3 %

0-3 %

0-3 %

4-6%

4-6%

0-3 %

0-3 %

4-6%

Ипотечни книжа, Средносрочни облигации

0-3 %

4-6%

0-3 %

0-3 %

7-9%

0-3 %

0-3 %

0-3 %

0-3 %

0-3 %

0-3 %		

Съвместни сметки/дял от ценни книжа

0-3 %

0-3 %

0-3 %

0-3 %

0-3 %

0-3 %

0-3 %

0-3 %

0-3 %

0-3 %

0-3 %		

Фючърси/опции

0-3 %

0-3 %		

0-3 %

0-3 %

0-3 %

0-3 %

0-3 %

0-3 %

0-3 %

0-3 %

0-3 %

0-3 %

0-3 %
Източник: GFK

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

ОБЯВЛЕНИЕ

обявява конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ”
в Дирекция “Административно и правно обслужване”
отдел “Правно-нормативно обслужване”

Община Търговище съобщава, че със заповед №322/19.12.2009 г.
на Областния управител на област Търговище, обнародвана в ДВ
бр.3/12..01.2010 г., са одобрени Помощен план и План на новообразуваните имоти за масив 525, 526, 527 и 529 за с.Разбойна. Плановете са изложени в Община Търговище.
Жалби срещу одобрените планове могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Търговище пред
Административен съд – Търговище, в 14 дневен срок от обнародването
на заповедта.
ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГИ
Българската Национална лозаро-винарска камара кани
заинтересованите лица да участват в конкурс за избор на Изпълнителен
орган на проекта „Вкусете традицията”, който ще проведе серия от
синергични промоционални и информационни мерки с цел: а) Да информира
и образова потребителите и бранша за разнообразието, качеството
и условията на производство на вината от Европейската общност и
тяхната богата история и традиции, и б) Да популяризира не по-малко
от десет малко известни досега по-скъпи качествени български вина с цел
да се дефинира тяхната ниша на пазарите на Великобритания и Ирландия
и така количествено да се увеличат експортните им обеми.
Това предложение за 3-годишен проект до Европейската комисия е част
от програмата на ЕС за промоция на европейски селскостопански продукти на вътрешния пазар на ЕС в рамките на схемата за финансиране на
промоционални програми, съфинансирани от ЕС (Регламент (ЕО) № 3/2008
на Съвета и Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията).
„Вкусете традицията” е много интерактивен проект, който се стреми
да предизвика интереса на потребителите, хората, формиращи общественото мнение, търговците и образователите, които вече участват в
пазара на виното във Великобритания и Ирландия, да научат повече за,
както и да се научат да се наслаждават отговорно на, качествените
нишови ЗГУ, ЗНП и сортови вина от България в контекста на техния
европейски произход и традиции.
Документите за конкурса, включващи спесификация на договора, условия за участие, предварителен график, критерии за избор и информация
за начина на кандидатстване, ще бъдат изпратени на всички кандидати
по тази Покана за подаване на оферти. Офертите трябва да бъдат
предадени (само на английски език) до 15.00 ч. в петък, 12 февруари 2010 г.
на долупосочения адрес.
За документите на конкурса и предаване на офертите, моля свържете
се с:
Рада Виденова – Главен секретар
Национална лозаро-винарска камара
ул. „Леге” 10, София 1000, БЪЛГАРИЯ
GSM: +359 888 792700
E-mail: Rada.videnova@bulgarianwines.org

Минимални и специфични изисквания, определени в нормативен акт:
1. Минимална образователна степен за заемане на длъжността
– магистър, специалност «Право»;
2. Професионален опит: 5 години;
3. Ранг – ІІ младши.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство
за кандидатите:
- професионален опит в областта на правото и държавната
администрация;
- познаване и ползване на нормативната уредба касаеща физическото възпитание и спорта;
- компютърни умения - работа с продуктите на MS Office /Word,
Excel/, Internet.
- комуникативни и организационни умения.
Цел на длъжността “Главен юрисконсулт”:
Осъществява дейности във връзка с процесуалното представителство на министъра на физическото възпитание и спорта и изготвя правни становища и юридическа консултация по проблеми,
касаещи законосъобразното функциониране на МФВС.
Размер на основната заплата за длъжността - 725 лева.
Начинът за провеждане на конкурса е:
1. Решаване на тест.
2. Интервю.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсите са:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към
чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни
служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на
конкурсите за държавни служители;
3. Копиe от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност,
които се изискват за длъжността;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит.
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10 – дневен срок от публикуване на обявата на адреса
на Министерство на физическото възпитание и спорта - гр. София,
бул.”Васил Левски” № 75, стая 310, от 10.00 ч. до 12.00 ч., от 13.30 ч.
до 16.30 ч.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационните табла във фоайето на партера на Министерство на физическото възпитание и спорта.

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.154б и чл.227 от КСО заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”, съобщава:
С решение №739-ПОД/26.08.2009 г. КФН даде разрешение за преобразуване чрез
вливане на ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ–БЪЛГАРИЯ” АД в ПОАД „ЦКБ-СИЛА” АД. Съгласно чл.318, ал.3 от КСО при вливане на дружества за допълнително пенсионно осигуряване управляваните от преобразуващото се дружество пенсионни фондове
се вливат в съответните по вид фондове, управлявани от приемащото дружество, като по този начин се прекратяват.
Предвид това, на основание чл.322, ал.6, т.2 от КСО във връзка с чл.17, ал.1, т.2
от ЗКФН:
1. с решение №745-УПФ/01.09.2009 г. на заместник-председателя е отнето
разрешението за управление на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ–БЪЛГАРИЯ - УНИВЕРСАЛЕН
ПЕНСИОНЕН ФОНД”, ЕИК: 130490664, издадено с решение №355-УПФ/25.08.2003 г.,
считано от датата на вписване на вливането на този фонд в „УНИВЕРСАЛЕН
ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА” в съдебния регистър на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Вливането е вписано в съдебния
регистър с решение на СГС №11/08.01.2010 г. по ф.д. №1820/2001 г.
2. с решение №746-ППФ/01.09.2009 г. на заместник-председателя е отнето
разрешението за управление на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ–БЪЛГАРИЯ – ПРОФЕСИОНАЛЕН
ПЕНСИОНЕН ФОНД”, ЕИК: 130442527, издадено с решение №354-ППФ/25.08.2003 г.,
считано от датата на вписване на вливането на този фонд в „ПРОФЕСИОНАЛЕН
ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ - СИЛА” в съдебния регистър на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Вливането е вписано в съдебния
регистър с решение на СГС №12/08.01.2010 г. по ф.д. №14531/2000 г.
3. с решение №747-ДПФ/01.09.2009 г. на заместник-председателя е отнето
разрешението за управление на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ–БЪЛГАРИЯ - ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД”, ЕИК: 130462582, издадено с решение №353-ДПФ/25.08.2003 г., считано от датата на вписване на вливането на този фонд в „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ - СИЛА” в съдебния регистър на фондовете за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване. Вливането е вписано в съдебния регистър с
решение на СГС №12/08.01.2010 г. по ф.д. №13906/2000 г.
Заместник-председател на КФН: проф. дин Н. Павлов

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

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

Петък 15 януари 2010 pari.bg

19

АвтоПАРИ
Журналист:

Реклама:

Константин Томов

Мария Секулова
msekulova@pari.bg
tel. 4395-872

MINI John Cooper Works
Макс. скорост: 238 км/ч
Среден разход на 100 км (комбиниран): 6.9 л
Макс. въртящ момент: 260 Нм (1850-5600 об/мин)
Работен обем: 1.6 л
Двигател: 4-цилиндров бензинов, 16V
Тегло: 1205 кг
Макс. мощност: 211 к.с. (155 кВт)
Ускорение 0-100 км/ч: 6.5 сек
Трансмисия: шестстепенна ръчна
Емисии СО2, на км: 165 г
Цена на тестовия автомобил: 60 400 лева

Необузданият John Cooper Works
Новото MINI е изненада и за най-верните фенове на марката

Откакто бе възродено през
2001, MINI се размножава
с темповете на средностатистическо индийско семейство. След пестеливия
базов One (в три версии)
се появи класическият
за марката Cooper, след
това негов по-мощен вариант (Cooper S), комби
(Clubman), кабриолет и
дори електромобил (MINI
E). В тази пъстра фамилна
фотография на MINI John
Cooper Works се пада ролята на лошия чичо, току-що
пуснат от затвора - малко
опасен, но пък неустоим.
Ако не броим някои дребни
отлики - като всмукателния
отвор за турбокомпресора,
централно разположения

двоен ауспух и дискретната
табелка John Cooper Works
на задния капак - този автомобил слабо се отличава от
всяко друго MINI, слязло
от конвейера в Коули, недалеч от Оксфорд.
Нововъведения
Докато предишните проекти на ателието John Cooper
Works за MINI бяха просто
тунинг пакети, тук вече става дума за изцяло преобразен автомобил под вещото
ръководство на компанията
майка BMW. Преработени глави на цилиндрите,
нов турбокомпресор, нови
всмукателни и изпускателни системи, коренно променени спирачки с апарати

Brembo - резултатът от това
са 211 конски сили максимална мощност и пътно
поведение, сигурно като
ежедневното преваляване
над Оксфорд. MINI John
Cooper Works е поредният
триумф на добрата стара
английска философия, че
форма, която върши работа, не трябва да се променя.
Което обяснява онези абсурдни лондонски таксита.
И Мик Джагър.
Специфики
MINI John Cooper Works
e машина, която с лекота
може да се паркира между две кофи за боклук, но
която ускорява до 100 км/ч
за някакви си шест секун-

ди и половина - по-малко, отколкото ви отне да
прочетете това изречение.
Разбира се, като всяко голямо удоволствие и това
си има цена. Независимо
от високотехнологичния,
електронно контролиран
диференциал двигателят
стоварва върху предното
предаване повече мощност
и въртящ момент, отколкото колата може да поеме
комфортно - освен на найгладките пътища.
Факт е, че когато настъпите рязко газта, воланът
става размирен и трябва да
се държи здраво. Спорно е
само дали това трябва да
се таксува като недостатък
или като източник на до-

пълнително удоволствие.
Впрочем то в никакъв случай не трябва да се смесва
с въпроса за стабилността
- и това MINI, подобно на
множеството си братовчеди
и на прадядо си от чертежите на Алек Исигонис, е като
залепено за асфалта. Обяснението е просто - широка
следа, дълго междуосие,
нисък център на тежестта и естествено основният принцип на Исигонис:
“по едно колело във всеки
ъгъл”. Ефектът от всичко
това проличава в пълна
степен по планински път с
много завои. Дори и когато
се увличаме леко с газта,
поведението на колата си
остава безукорно.

Минус
Единственият донякъде
негативен аспект от този
стремеж към максимална
стабилност са прекалено
тежките врати. Отварянето
им кара човек да се чувства
почти като касоразбивач,
който току-що се е справил
със стоте ключалки на Форт
Нокс и открехва голямата стоманена врата с едно
много приятно чувство на
очакване в душата. Багажникът е клаустрофобично
малък и ще побере куфара
ви само при условие, че и
той е мини. Този автомобил
няма нищо общо с практичността. Виж с чистата радост от карането има общо.
И още как.

Състезател

Джанти

Оборудване

С появата на MINI John
Cooper Works беше основана и специалната надпревара MINI Challenge. Срещу
около 80 хил. EUR можете
да си купите специално
настроена за състезания
версия на JCW с усилено
окачване, ролбари и спортни седалки.

Специалните 17-инчови
алуминиеви джанти гарантират отлично сцепление
към пътя и предават на
MINI-то невероятен вид.
Освен тях можете да си
поръчате специалния аеродинамичен пакет, с който
колата придобива специфична спортна визия.

Купувачите на MINI инвестират средно по около 5
хил. EUR в допълнително оборудване. Можете да
поръчате сериозно количество глезотии. Едва ли сте
предполагали, но климатикът е екстра. И той е наймалкото, с което автомобилът може да се похвали.
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Боряна Николаева
bnikolaeva@pari.bg
tel. 4395-857

Кино
Сделката
на доктор
Парнасъс
Благословен с дарба да
управлява въображението
на другите, д-р Парнасъс е
прокълнат с мрачна тайна.
Преди хиляди години той
е сключил сделка с дявола,
за да постигне безсмъртие.

Реклама:
Мария Секулова
msekulova@pari.bg
tel. 4395-857

Векове по-късно, когато е
срещнал истинската любов,
д-р Парнасъс е заменил
своето безсмъртие за младост при условието, че
когато дъщеря му навърши
16 години, ще стане притежание на дявола. В последния филм на Хийт Леджър
д-р Парнасъс се бори, за
да спаси дъщеря си и да
поправи грешките, направени от него в миналото.

Най-добрите места
Търговските
центрове влизат в
битка с интернет
Голямото пазаруване започна. Коледните и новогодишните празници отминаха и сега е моментът за
най-големите намаления за
цялата година. Тези търговски дестинации няма да ви
оставят друг избор, освен
да излезете на пазар. Това
са най-големите, най-луксозните и най-предпочитаните търговски центрове в
света. Те винаги са пълни
с тълпи от хора. Обиколка
из световните търговски
центрове ще ви помогне в
избора на най-добра търговска дестинация. Ако
разходката по магазините
е вашият начин за забавление и подобряване на
настроението, направете
пазаруването основна задача на следващото си пътуване.
Wako, Токио, Япония

Wako е създаден като магазин, предлагащ часовници
и бижута на Кинтаро Сантори през 1881 г. Намира се
в сърцето на Гинза. Гинза
се счита за една от найпрестижните търговски
зони в света. Магазинът
Wako е изграден в неовъзрожденски стил през 1932

г. от Саймън Стар и е една
от малкото сгради, които не
са обновявани след Втората
световна война. В днешно
време Wako е символ на
предлагането на бижута,
порцелан, чанти и разбира
се, на часовници. Партерът
на търговския център е запазена територия за един
от най-големите японски
производители на часовници Сейко.
Eaton Centre,
Торонто, Канада

Eaton Centre е разположен в центъра на Торонто.
Построяването му е осъществено на два етапа. Северната част от центъра е
завършена през 1977 г., а
южната е построена през
1979 г. Дизайнът е по подобие на Галерия Виторио
Емануеле, намираща се в
Милано. Общото между
двете сгради е стъкло- куполният покрив. Днес Eaton
Centre е забележителен и
оживен център, с градска
атмосфера и многообразни
магазини, ресторанти и набор от услуги. Той е една
от основните атракции на
града, с огромна посещаемост.

De Bijenkorf, Амстердам, Нидерландия

De Bijenkorf е една от найстарите търговски вериги
в Европа. Откриването на
първия магазин от веригата
е през 1870 г. Той е разположен по дължината на
Nieuwendijk, най-старата
улица на града.
Днес веригата се състои
от 12 магазина. Най-големият от тях е пететажният
търговски център в Амстердам. Той е построен
през 1957 г. на площада
Дам - едно от най-известните места в града. В магазина има всичко, което купувачът може да пожелае
- от известни дизайнерски
колекции до аксесоари за
кухнята и книги. Цените
не са от най-достъпните,
но центърът привлича с
необичайните и многообразни колекции.
Galeries Lafayette,
Париж, Франция

В Galeries Lafayette се
намира един от най-големите търговски центрове
в Париж. Галерията била
създадена като малък моден магазин от Теофан
Бадер и братовчед му Алфонс Кан през 1893 г.
През 1912 г. към него са
добавени артниво и стъклен купол.
Днес Galeries Lafayette
е огромен и шикозен търговски център. В него се
представят най-новите тенденции в модата, бижутата,
козметиката, хранителни

▶▶„Галерията” била създадена като малък моден магазин от Теофан Бадер и братовчед
че от 100 години

продукти и аксесоарите за
дома. Цените са високи,
но има и специални ниски
оферти.
Galeries Lafayette привлича туристите и със забележителната си архитектура.
Терасите му откриват панорамна гледка към къщата
опера Гарние.
10 Corso Como,
Милано, Италия

▶▶Eaton Centre е един от най-посещаваните обекти в Торонто

Ако Италия е люлката на
модата, а Милано е раят за
любителите на пазаруването, тогава 10 Corso Como
е черешката на тортата. 10
Corso Como не е типичен
търговски комплекс. Той е
открит през 1990 г. като художествена галерия и книжарница на Карла Созани.
Тя е известна италианска
галеристка и бивш редактор на Vogue в страната.
През 1991 г. магазинът започва да предлага бутикови облекла и аксесоари. В
10 Corso Como се откриват
кафене и ресторант през
1999 г., а през 2003 г. врати отваря и малък хотел.
10 Corso Como предлага уникални дизайнерски
облекла, чанти, обувки и
книги, всички в унисон

с тенденциите от Vogue.
Цените са високи, както
може да се предположи
за търговски център от
този ранг, но има и добра
новина за тези, които не са
готови да похарчат баснословни суми. Търговският
центърът разполага с още
един комплекс, където се
предлагат колекции на
достъпни цени.

екран. the Cloud е широк
150 м и се извисява на 39 м
над земята.
Gum, Москва, Русия

Gum е най-големият и
най-престижният търгов-

Fashion Shows,
Лас Вегас, САЩ

Ако искате да изхарчите
милиони за един ден в Лас
Вегас, не е задължително
да изберете само хазарта.
Fashion Shows е огромен
и модерен център, където
лесно може да похарчите
голяма част от спестяванията си. Той е изграден през
1981 г. и е разположен на
175 хил. кв. м, което го прави един от най-големите в
света. В него са разположени повече от 250 магазина и
ресторанта.
Интересен архитектурен
акцент на търговския център е the Cloud. Това е стоманен навес, предназначен
да хвърля сянка през деня.
А вечерно време се превръща в огромен филмов

▶▶Harrods е разположен на
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Книга
Римски разкази
▶▶Алберто Моравия

Този, който веднъж е останал очарован от красотата
на Рим, ще се очарова и
от Алберто Моравия. Италианският писател описва
един от най-живописните градове, като му прави
уникален социален разрез
и разкрива с неподозира-

Кампания
Даян Крюгер
става лице на
L’Oreal

на дълбочина тайните на
Вечния град, места, картини, хора. Разказите му са
кратки истории за долните
прослойки на обществото.
Моравия въвежда читателя
в бедните квартали на Рим,
чиито герои са обикновените хора. Разказите на Моравия за тази прослойка са
брутално откровени, понякога забавни, трагикомични
и интелигентно поднесени.

Нова година - ново рекламно лице. С това мото стартираха големите имена в
козметичния бизнес. Джулия Робъртс ще бъде новото лице на френския гигант
Lancome. Неостаряващата

Деми Мур пък бе избрана
от Helena Rubinstein за найновата козметична серия на
линията. Най-голям беше
интересът към новото лице
на L’Oreal. От компанията
се спряха на една типична
европейка - Даян Крюгер.
Германската актриса ще
бъде най-новото лице на
бранда за 2010 г. Хонорарът на звездите засега остава в тайна.

за шопинг в света
са се намирали 1200 магазина, които обаче са затворени през 1928 г. от
Сталин. През 1953 г. отново
става търговски комплекс.
Приватизиран е през 90те години и е превърнат в
най-добрия моден център,
който приютява повече от
200 магазина.
Quartier 206, Берлин,
Германия

Quartier 206 отваря врати през 1997 г. Негов
основател и собственик
е Ана Мария Жадфелд.
Центърът е наречен „светът на стила”. Името идва
от великолепните стоки
и уникалния интериор.
Дизайнът на търговския
център е дело на американската компания Pei Cobb
Freed&Partners.
Quartier 206 се намира на
Friedrichstrasse, в центъра
на Берлин. Молът предлага
модели на най-известните
имена от модата, колекции
на световните авангардни
дизайнери, водещи козметични и парфюмерийни
компании.
Saks Fifth Avenue,
Ню Йорк, САЩ
му Алфонс Кан преди пове-

ски комплекс в Москва.
Монументалната сграда е
разположена на забележителния Червен площад. Тя
е построена между 1890
и 1893 г. Преди революцията през 1917 г. в Gum

Saks Fifth Avenue съществува от 1867 г., когато с неговото основаване Андрю
Сакс започва бизнеса си.
Saks Fifth Avenue е наричан от местните търговска
институция. На 10-те му
етажа са събрани най-добрите европейски и американски марки. Отличителният белег на търговския
център са невероятните

колекции от обувки.

Collumbas curcle, Ню
Йорк, САЩ

Магазинът е разположен
в манхатънския център и
максимално уловя неговия
дух. Луксозните бутици
съжителстват с хотели и
луксозни жилищни сгради,
фитнес центрове, ресторанти и офиси изпълват
сградата на търговския
център. Всеки елемент от
забързания делови живот е
събран в търговското пространство за максимално
улеснение на нюйоркчани
и всеки желаещ да похарчи
наистина много пари гост
на града.
Harrods, Лондон,
Великобритания

Harrods е най-популярният
търговски център в света.
Той е основан като малък
хранителен магазин през
1894 г. от Чарли Хенри
Хародс. През 1985 г. египетският мултимилионер
Мохамед ал-Файед купува
магазина за 615 млн. лири.
Днес Harrods е разположен
на 90 хил. кв. м. В него
се намират 330 магазина,
предлагащи всичко - от
хранителни стоки до аксесоари за дома. Повече от
4000 продавачи са готови
да изпълнят всички капризи на най-взискателните
клиенти.
Бал Харбър Шопс,
Маями

Молът в Маями е определян за най-добрия в САЩ
и със сигурност изборът
му не е бил неоснователен. Бал Харбър е разположен непосредствено до
морето и е заобиколен с
палми. В него има магазини на всички по-известни марки, а атмосферата
е типична за Източния
бряг. Ако огладнеете от
много обикаляне, можете
да седнете във френското
бистро. Според посетилите му е най-доброто място
за хранене в универсален
магазин в световен мащаб.
Ландмарк, Хонконг

90 хил. кв. м. В него се намират 330 магазина

В Ландмарк дизайнерските магазини на Долче и
Габана и Фере са комбинирани с огромен ориенталски хотел, решен в
азиатски стил. Едно от
нещата, които трябва да
се видят, е Шанхай Танг
- китайска марка, която
съчетава традиционна шивашка техника с модерен
дизайн.

▶▶Wako е символ на в предлагането на бижута, порцелан, чанти и часовници

Mall of Emirates, Дубай

Най-големият и най-луксозният мол в света се намира
в Дубай. Самото название
търговски център в конкрет-

ния случай е твърде бедно,
тъй като говорим за ултрамодерно място за прекарване на свободното време.
Гражданите и гостите на Ду-

бай имат на разположение
първия по рода си закрит ски
курорт, кино с 14 зали, театър и увеселителен парк.
Николета Цветкова

През 2010 г.

Новите молове в България

Българо-израелската компания Мелина ООД стартира изграждането на нов
търговски и бизнес център
Markovo Tepe Mall. Той е
разположен в централната
част на Пловдив. Новият
комплекс е с площ 67 777
кв. м и включва подземен
паркинг, търговска част,
супермаркет и бизнес офиси. Общата стойност на
инвестицията по проекта
възлиза на 65 млн. EUR.
Намеренията на инвеститорите са Markovo Tepe
Mall да стане най-луксозният търговски център в
България.
София обаче си остава първенец по брои работещи и изграждащи се

Конкуренцията
Интернет
търговия набира
скорост у нас
▶▶Лесно, удобно и все попредпочитано. Така може
да се определи интернет
търговията през послед-

търговски центрове. През
януари тази година първите наематели на European
Trade Center трябва да заемат своите площи. Комплексът включва пет обединени офис сгради и един
шопинг център, разположени на бул. Цариградско
шосе. Общата им площ е
240 хил. кв. м. Инвеститор
в проекта е Европейски
търговски център ООД, а
размерът на инвестицията
е 200 млн. EUR. Новата
бизнес локация на столицата е най-голямата в
страната и единствена по
рода си, предлагаща модерна бизнес среда, лесен
достъп и достатъчен брой
паркоместа.

Поредната перла в короната на шопинг моловете
ще отвори врати през тази
пролет. Сердика център
предлага 220 магазина,
разположени на 51 хил.
кв. м и 32 хил. кв. м офис
площи. Местоположението е бул. Ситняково, а
реализатор на проекта е
Sparkassen Immobilien AG
и ECE Projektmanagement.
Цялостният размер на инвестицията възлиза на 210
млн. EUR. Основният фокус на търговския център е
модата. Водещи световни
марки ще отворят свои
магазини за първи път в
България. Над 1600 паркоместа ще гарантират удобството на посетителите.

ните няколко години. Сайтове като Amazon и eBay
увеличават пазарния си
дял и продажбите си всяка
година.
▶▶В България 8% от населението и 15% от всички интернет потребители пазаруват онлайн
според проучванията
на e-Academy. 10% от

пазаруващите онлайн
правят това само от
български сайтове, 3%
предпочитат да пазаруват предимно от
външни сайтове за
електронна търговия
(еBay) и 2% пазаруват
както от български,
така и от чужди сайтове.
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Изобретение
Създадоха
стъклени ледени
капки за коняк
Компанията 5.5
Designers създаде стъклени ледени капки специално за Hennessy.
Изобретението се отличава с изключителна
трайност. По-важното

Рекорд
Продадоха
коняк за
37 хил. USD

обаче е, че не разваля
вкуса на коняка. Чрез
подобно вечно ледено блокче качествената напитка се охлажда
добре, без да се разводнява. Освен това стъклените ледчета освобождават много повече
аромати и изстудяват
коняка до идеалната за
консумацията му температура.

Бутилка коняк, датираща
от преди Френската революция, беше продадена на
търг в Париж за още пореволюционната сума от 37
хил. USD. Конякът Vieux
Cognac е създаден през

1788 г. Това е единствената
съхранена бутилка в света и
досега е съхранявана в избата на един от най-известните парижки ресторанти Tour
d’Argent. Само за два дни
търгът събра рекордните 2.2
млн. USD. Избата е на 427
години и съхранява найкачествените вина в света.
В нея са събрани близо 450
хил. бутилки вино, коняк и
шампанско.

В САЩ показаха какви ще са
ресторантите на бъдещето
Меню в тапас стил,
наличието на бар сцена и разположението в
голям хотел са отличителните белези на
луксозните заведения
Наскоро в Бевърли хилс,
Калифорния, отвори врати
ресторант The Bazaar, в който са инвестирани 12 млн.
USD. Това бижу се появява
в момент, когато много други заведения са принудени
да пуснат кепенци. Меню
в тапас стил, наличието
на бар сцена и разположението в голям хотел са
отличителните белези на
ресторантите, които успешно преминават през икономическата криза. И не само
това ... Според експертите
от Wall Street Journal това
ще бъдат характеристиките
на ресторантите на бъдещето. В Америка, предимно в
големите градове, вече има
доста подобни заведения.
The Bazaar е собственост на
SBE Entertainment Group,

ръководена от Сам Назарян.
Компанията държи и SLS
Hotel, където е разположен ресторантът. Само 50
други заведения в САЩ
от неговия ранг струват
повече като вложения от
The Bazaar. Този факт дава поводи за гордост на
SBE Entertainment Group,
които през последните години направиха сериозни
инвестиции в областта на
ресторантьорството и хотелиерството. Заведението разполага с 417 седящи места и е трудно да се
сдобиете с резервация, но
сред редовните посетителки на лъскавото място са
Натали Портман и Салма
Хайек. Фен на ресторанта е
и Дейвид Бекъм, а главният
готвач на The Bazaar Хосе
Андрес попадна в класацията на списанието GQ за
Мъж на годината.
Индустрията

В САЩ така нареченият
fine-dining бизнес, или иначе казано, луксозните рес-

▶▶ В ресторант The Bazaar са инвестирани 12 млн. USD

торанти, които предлагат
ястия за над 70 USD, се
оценява на 8 млрд. USD.
Това беше най-сериозно
засегнатият от икономическата криза сектор на ресторантьорството в Америка.
Почти всеки голям град в
страната загуби част от своите най-известни ресторанти през последните две години. В историята останаха
имена като Striped Bass и
Susanna Foo във Филаделфия, D’Amico Cucina в Минеаполис, Icarus в Бостън и
Chanterelle в Ню Йорк. Ето
някои от триковете, които
използва The Bazaar и които
според експертите може да
се превърнат в тенденции
за луксозните ресторанти
по света.
Храната

Сервират се основно малки
порции или тапас. Тапасът
е испански начин на хранене. Той се яде по всяко
време на деня. Твърди се,
че тапасът произхожда от
Андалусия - район, известен със своето шери. Там
редовните посетители на
местните барове покривали
чашите си с филии хляб, за
да попречат на нахалните
мухи да паднат в сладкото
вино. Скоро барманите започнали да поставят дребно
мезе върху хляба и така
се родил тапасът, от испанския глагол tapar, който
означава покривам. Факт
е, че ресторантите, които
предлагат малки порции,
отбелязват ръст през последното десетилетие. Съ-

▶▶ Ресторантите ще предложат по-гъвкави и разнообразни менюта или ще включат в тях тапас изкушения

що толкова значителен ръст
имат и ресторантите, които
се стремят да продават евтина храна с не особено
привлекателен външен вид.
По-малкото количество на
ястията и съответно по-ниската цена се отразяват на
потребителското поведение
и клиентите са склонни да
поръчват повече. Затова голяма част от ресторантите
ще предложат по-гъвкави
и разнообразни менюта или
ще включат в тях тапас
изкушения.
Разположението

Доскоро ресторантите,
разположени в хотели, се
свързваха с посредственост.

Последните проучвания
обаче показват, че най-сериозните инвестиции се правят именно в ресторанти,
които се намират в хотели.
Луксозните заведения ще
се ориентират именно към
хотелски комплекси, курорти или търговски центрове.
Историята помни и сериозни провали. „Браковете”
между хотели и ресторанти
също може да завършат с
провал или скандали, така
че това не бива да се приема
като единствената предпоставка за успех.
Алкохолът

Около 35% от приходите
в The Bazaar идват от про-

дажбата на алкохол. Всички заведения се стремят да
продават повече алкохол,
защото печалбите им от
него са по-големи, отколкото от храната. Доскоро
луксозните ресторанти разчитаха предимно на виното
като източник на печалби.
По време на кризата обаче
се обръща сериозно внимание и на коктейлите и
бирата. На мода ще са бар
менютата и отделянето на
повече бар места. С това
обаче не бива да се прекалява, защото в противен
случай ще се измести фокусът от първокласната
храна.
Боряна Николаева

Тапас традицията пристигна вече и в София
Новият ресторант
Toro предлага уникални ястия и над 200
етикета първокласно
вино

София вече може да се
похвали с нов, изискан тапас ресторант - Toro. Той е
ресторант с много нестандартни решения, екзотични
комбинации и съвременни
техники. На испански Тоro
означава бик, а отличителните белези на заведенията
са откритата кухня, готвенето на момента, тапас
порциите и музиката на
живо. Шеф-готвачът Кирил

Спасов твори с екипа си
пред очите на всички гости
на ресторанта.
Кухнята

Всичките основни ястия
тук се предлагат и в малка,
тапас порция. Тапасът е
испанска традиция за консумиране на храна с вино,
поднесена на малки порции.
Желаещите да опитат повече вкусове могат да поръчат
няколко тапаса. Рецептите
в менюто са авторски. Част
от продуктите са типични
за испанската кухня - петел,
приготвен в глинен съд на
бавен огън с вино, горски
гъби и див лук, сервиран с

пюре от целина, картофи,
билки и пяна от хамон. Това
е и единственото място в
София, където се сервира
легендарният хамон Иберико. С това уникалните специалитети не се изчерпват
- миди Сен Жак в темпура
неро ди сепиа със спанак на
винена пара и едамаме, телешки скалопини с дюксел
от диви гъби, маринована
рукола, лазаня с бадемови
кори, крем от сирене рикота
и ягоди и др.
Атмосфера

Torо предлага над 200 вида
първокласно вино от всички
региони на света. Тук имате

възможността да опитате
много от тях на чаша, без да
е необходимо да поръчвате
бутилка. В момента едно от
предложенията на чаша е
Mas la Plana, най-голямата
винена икона на Испания. В
Torо ще чуете на живо soft
jazz, изпълнен от млади музиканти, а между сетовете подбрана музика на улични
музиканти от Барселона. В
центъра на интериора са
поставени откритата кухня
и вината, а осветителните
тела са направени от винени
бутилки. Друг дизайнерски
детайл е ръчно изработената от Ясен Панов камина от
метал и стъкло.

▶▶ Интериорът в Тоro е изчистен, елегантен и подхожда напълно на ресторант от този тип
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Изходът е да забраним
само ГМО царевицата
Интервю Светла Николова, председател на екосдружение Агролинк

У нас има незаконни насаждения с генномодифицирани култури

▶▶Госпожо Николова, еколозите и българските граждани са притеснени, че
парламентът гласува да
отпадне забраната за отглеждането на генномодифицирани растения. Става
дума за традиционни култури като маслодайна роза, лози, тютюн и т.н.

- В случая с промените
в закона за ГМО искам да
успокоя хората. Налага се
да хармонизираме законодателството с ЕС. Става
дума за чисто юридически
синхрон. В нашия закон
за ГМО, който е отпреди
присъединяването, има
текст, който забранява да
се отглеждат всички генномодифицирани растения.
Според ЕС тази формулировка не е коректна, тъй
като директивата е да се
забранява всеки отделен
случай. Затова се налага
нашият текст за „забрана
на всичко” да отпадне, тъй
като е в противоречие с еврозаконодателството.
▶▶В такъв случай ние ставаме ли зона, в която може
да се отглеждат генномодифицирани растения?

- Не, защото в ЕС е забранено отглеждането на
генномодифицирани растения. Разрешено е единствено за царевичния хибрид МОN810, но това не
е задължително. За жалост
фокусът на общественото
мнение се съсредоточи в
падането на цялостната забрана, а важна е именно забраната на този хибрид. Ако
нашата страна го направи,
тогава наистина ще станем
зона, свободна от ГМО.
▶▶Защо?

- Това е правна тънкост, от

която се възползват почти
всички страни на общността. Презумпцията на европейците е, че може да се
забрани само това, което е
разрешено. В ЕС е разрешен
само този хибрид и ако ние
го забраним, тогава ставаме
свободни от ГМО, тъй като
всичко останало е забранено
за отглеждане. Именно за
забраната на царевичния
хибрид МОN810 се борим,
защото тя е ключова, а не
толкова текстът, за който
говорихме по-горе, тъй като
той няма правна сила, дори
и да съществува в закона.
▶▶Как да се забрани царевичният хибрид МОN810?

- Не е задължително това
да стане в закона, тъй като
той е позволен с директива. Може да стане и с акт
на изпълнителната власт.
Аз поне имам уверение на
депутатите, че ще отстояват
българските интереси. Все
пак промените в закона за
ГМО бяха приети ан блок
на първо четене. Имаме 21
дни, в които ще може да
се направят необходимите
корекции и да се защитят
българските интереси.
▶▶Какво имате предвид,
нали казахте, че забраната на царевичния хибрид
МОN810 ще реши въпроса
с ГМО?

- Трябва да има други текстове, които да ограничат
евентуално отглеждане на
други хибриди на царевица, да се обмислят добре
буферните зони, въобще
да се направи така, че със
законови ограничения да
не е възможно на практика
да бъдат отглеждани ГМО.
Също така да се намали допустимото съдържание на

Визитка
Коя е д-р Светла
Николова
▶▶Председател е на
екосдружение Агролинк.
▶▶Участвала е в закона за
ГМО през 2004-2005 г.
▶▶Преподавала е в Софийския университет и в
БАН по природни полимери.

ГМО в храните на 0.1%, а
не както досега 0.9%, и това
ще е голяма победа. Мисля
си, че не е изключено утре
Монсанто да поиска разрешение за отглеждане на
нови хибриди и ние трябва
да сме готови за това.
▶▶ Значи всеки момент някой може да поиска от ЕС
да отглежда генномодифицирани маслодайни рози
или тютюн например?

- Принципно да, но едва
ли ще има търсене за ГМО
розово масло и тютюн. Ще
дам пример с България. През
2005 г. в Пловдив се проведе
конференция по биоземеделие, на което ние бяхме
домакин. Гостуваха ни министърът на земеделието на
Германия, който водеше със
себе си бизнес делегация.
Бизнесът се интересуваше
от българската маслодайна
роза. От института по розата в Казанлък с гордост
разказаха как мислят, че са
създали ГМО роза. Тогава
германският министър на
земеделието заяви ледено,
че германският бизнес в момента не си тръгва само
защото е отлично възпитан,
и че никой от тях няма да
купи нито ГМО роза, нито
масло от нея. Преди време с

снимка емилия костадинова

подкрепата на Монсанто от
агробиоинститута беше създаден ГМО тютюн. Тогава
Ахмед Доган беше много въодушевен. Опитните полета
бяха в Гоце Делчев. Реколтата претърпя пълен крах, след

Икономическо робство за стопаните
С 230% се е увеличила цената от 2000 г. до днес, откакто семената на генномодифицираната соя доминират
на пазара. В същото време
за 25 години - от 1975 до
2000 г., цената на семената
на конвенционалната соя са
се повишили със скромните
63%. Тази съпоставка се

Факти
Монсанто
изяжда дохода
на фермера
▶▶Цената на модифицираните семена драстично
намалява нетния среден
доход на американския
фермер. От 1975 до 1997 г.
отглеждащите соя фермери са изразходвали 4-8% от

прави в доклад на Центъра
по органично земеделие
във Великобритания, представен в края на миналата
година пред фермерите от
Острова. Документът предупреждава стопаните за
икономическото робство,
от което са заплашени, ако
започнат да отглеждат ГМО

дохода си за купуване на
семена. През 2009 г. фермерите, отглеждащи модифицирана соя, са дали до
16.4%повече пари - над два
пъти свръх исторически
приетото за страната.
▶▶Изчислено е, че за 2010
г. фермерите, отглеждащи модифицирана соя, ще
дадат 22.5% от общия си
доход за акър, за да купят
такива семена.

култури.

Пестициди

Фактите сочат, че фермерите, които ще използват
през 2010 г. новия пестицид
на Монсанто - Раундъп 2,
ще трябва да платят 42%
повече, отколкото са плащали за него през 2009 г.
Стопаните, които отглеждат
генномодифицираната царевица SmartStax, ще плащат двойно повече, отколкото за конвенционалната.
Това е почти 4 пъти повече
в сравнение с цената, която
фермерите са плащали за
конвенционалните семена
преди 10 години.
Изпълнителният директор на Монсанто Хю Грант
заявява, че целта на компанията е да увеличи двойно
печалбата си за 2012 спря-

мо 2007 г. С увеличението
на цените на новия Раундъп
2 за соевите семена и за
генномодифицирания царевичен хибрид SmartStax ще
се постигне 1/3 от брутната
печалба за 2012 г.
Зависимост

Изводът на учените е следният. Огромното поскъпване на генномодифицираните семена има икономически смисъл само
ако фермерите пестят пари,
като намалят използването
на пестициди. Последното
проучване на Органичния
център в Америка обаче показва, че модифицираните
семена всъщност изискват
повече пестициди. Фермерите са използвали 318 млн.
GBP повече за пестициди в
последните 13 години.

като световни купувачи на
тютюн отказаха категорично
да купят продукта. Оттогава
ДПС е най-големият враг на
ГМО културите.

дения с генномодифицирани култури?

▶▶Има ли в България насаж-

Светлана Трифоновска

Безопасност
Заплаха за
екоземеделието
▶▶Освобождаване на генномодифицирани организми
(ГМО) в околната среда
може да доведе до ликвидиране на традиционните
български сортове зърнени
култури, череши, ябълки и
др. Загубата на тези генетични белези би била необратима, предупреждават
от асоциацията Активни
потребители. Еколозите
настояват либерализирането на ГМО да стане
само след обществена дискусия. Ако през следващата година започне широкото въвеждане на генномодифицирани растения, до
4-5 години в България няма
да има район без ГМО. Има
опасност генните моди-

- Да, имаме сигнали за
такива полета в Източна
България, при това те са
напълно незаконни.

фикациии да се прехвърлят
чрез опрашване от едно
растение на друго. Така
няма да има нито конвенционално, нито органично
и екологично земеделие.
▶▶Според сегашния закон,
ако даден хранителен продукт съдържа над 0.9%
ГМО, това трябва да е
изписано на етикета му.
▶▶Само за първите 9 месеца на 2009 г. експерти от
РИОКОЗ са открили, че
храни от търговската
мрежа съдържат ГМО над
2%, без това да е обозначено на етикета. Повечето
от продуктите са на големи български преработвателни компании. Става
дума за видове кренвирши,
шпек Бургас, сурови кебапчета, наденица, колбас
Камчия, соеви гранулати и
лецитин, вафли с лек лимонов крем, соево брашно.
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Бокс офис
Холивуд ще
търгува фючърси
на филми

Тръпка

Чувствам се като диригент, а чувствата на
зрителите са музикалните инструменти. Казвам им кога да
плачат и кога да се плашат

До няколко месеца Холивуд смята да създаде
истинска фондова борса,
на която ще се търгуват
фючърси на нови продукции. Котировките на
филмите ще са базирани
на прогнозните приходи

Куентин Тарантино, режисьор

от продажба на билети в
страната за първите четири седмици. В зависимост
от очакванията си за представянето на продукциите
инвеститорите ще могат
да купуват или да продават фючърси. Борсата
ще позволи и на филмовите студиа да споделят
риска, като подават оферти. Начинанието се очаква
да получи одобрението на
регулаторните власти.

Художникът Сталоун

Актьорът най-накрая получава признание за любимото си занимание
През септември 2008 г.
Силвестър Сталоун посетил галерията за съвременно изкуство Gmurzynska
в Цюрих. Когато единият
от собствениците го заговорил, известният актьор
неохотно си признал, че
също рисува. По молба на
галерията Сталоун изпратил снимки на някои свои
работи. Една година покъсно 30 негови картини
били изложени в Цюрих.
Осем от творбите били
показани на едно от найголемите изложения за изкуство - Art Basel Miami
Beach в Маями, в началото на декември. Две от
тях били продадени за 90
хил. USD на милионера
колекционер от Лас Вегас
Стив Уин.
Клеймо

Всички знаят, че Сталоун е
изключително популярен,
но не и като художник.
Мисля, че винаги се е поставяло клеймо на хората
с тире в професията - художник-певец, художникактьор, сценарист-актьор,
казва Сталоун и дава пример. Представете си, че
бях записал най-великия
албум на света. Щяхте ли
да го смятате за шедьовър,
щом е направен от актьор?
Вероятно не.
Сталоун започнал да рисува в юношеските си години. Тогава се подписвал
като Майк Сталоун, защото не харесвал името Силвестър. Когато завършил
колеж през 70-те години
на миналия век, оставил
четката, защото бил беден
и не можел да се издържа
с рисуване.
Възстановил заниманията си, след като направил няколко телевизионни
шоупрограми и започнал
да печели пари. След невероятния успех на филма

Имот
Най-”тънката”
къща продадена
за 2.1 млн. USD
Най-тясната къща в Ню
Йорк беше продадена
за 2.1 млн. USD. Популярната червена сграда е
широка по-малко от 3 м
и е построена през 1873
г. на мястото на уличка
между къщите. Адресът

„Роки” през 1976 г. той
вече спокойно се отдал на
рисуването.
Последвал период на
бурна кариера в киното
с излизането на „Роки
II” през 1979 г. и „Първа
кръв” през 1982 г., а после още части на „Роки”
и „Рамбо”. Но от това
време няма нито една
картина в Gmurzynska.
Имаше един период,
в който бях разсеян
- и в кариерата, и в
рисуването, и в брака
си, но пък натрупах
запас от енергия, казва
Сталоун.

лицата на хората наоколо
вижда не щастие, а разочарование.
Всички очакват проблемите им да се решат, след
като стигнат върха на пла-

нината, но не става така.
Показва се следващата
планина, споделя актьорът.
Човек никога не може да се
чувства завършен. Винаги
когато гледам свой филм,

си мисля, че съм можел
да го направя по-добре.
Същото е и с картините,
добавя той. Затова и рядко
слага рамки на картините
си. Рамката означава, че

Пиво
Белгийците
изправени пред
бирена криза

те наличности на найтърсените марки Stella
Artois, Leffe и Jupilerсе
са пред свършване, тъй
като работници са блокирали три пивоварни на
Anheuser-Busch InBev.
Те протестират срещу
обявения от собственика план за съкращаване
на 10% от служителите
в Западна Европа заради
спада в потреблението
през последната година.

Славата

Отново се изправил
пред платното в края
на 80-те години, като
творбите му от този
период са коренно различни от предишните.
Дотогава бил разгледал много картини на
известни художници,
дори се опитал да копира стила на някои.
Открил обаче, че това
не е той, и решил да
заложи на нещата, които познава, а именно
славата и последиците от нея. През този
период са създадени
картини като Best
of Life („Прекрасен
живот”) - едно агресивно експресионистично платно.
Когато работата
ви се следи под лупа, или започвате
да се правите на
нещо, което не
сте, или ставате
антисоциален.
Странно нещо
е успехът, признава Сталоун.
Едва след като
влязъл в света
на звездите, той
забелязал, че в

е Бедфорд Стрийт 75 1/2.
„Тънкият” дом включва
две спални и две бани.
Къщата беше обявена за
продажба миналия август
за 2.7 млн. USD. Последно е сменила собственика си през 2000 г., когато
купувачът е платил 1.6
млн. за нея. Веднага след
последната сделка жилището е било предложено
под наем за 10 хил. USD
на месец.

Любителите на бирата
в Белгия, които се надяваха да удавят мъката си
от кризата в халба пиво,
бяха изправени пред нов
удар, след като протест
блокира доставките в
магазините. Складови-

творбата е завършена, а когато е без рамка, има място
за развитие. Никоя картина
не е завършена. Поне не и
моите, казва Сталоун.
The Sunday Times

