Новини ▶ 6

Губим 3 млн. EUR
на ден заради
блокадите
Ще търсим обезщетение
чрез съда в Люксембург,
каза зам.-министър Марин
Райков

Свят ▶ 10
Хонконг води
по икономическа
свобода

Инвеститор ▶ 12

Асен Ягодин поема
управлението
на борсата

За първи път в 16-годишната история на индекса
Великобритания не влезе
в Топ 10

▶▶Ягодин: Имаме пълната подкрепа на държавата

Новини ▶ 8
Банка за развитие
раздава
440 млн. лв.
Най-много кредити от
целевите линии са получили фирми от търговията, преработващата
промишленост и селското
стопанство
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News in English ▶ 11
USD/BGN: 1.38397

+1.04%

EUR/USD: 1.41320

-1.03%

Sofix: 436.50

+0.69%

Отива ли си
Дянков?
Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

BG40: 117.64

цена 1.50 лева

+0.66%

Българска фондова борса

Премиерът Борисов хвърли
голямата бомба с предложението си да назначи Илиян
Михов за вицепремиер,
който ще отговаря за икономиката и финансите.
Всъщност това са ресорите
на финансовия министър
Симеон Дянков ▶ 7

Коментар ▶ 2
Тема на деня ▶ 4-5
Пълен обрат в
Ще има ли хляб за
плановете на
държавата за БФБ частните здравни фондове
Попадналите по един или
друг начин хора в съвета
на директорите са уважавани експерти. Дано новите шефове имат повече
хъс, стил, умения и желание да превърнат в действие намеренията си

Промените в Закона за
здравното осигуряване
трябва да влязат в сила до
лятото, каза д-р Лъчезар
Иванов, председател на
парламентарната здравна
комисия

Новини ▶ 7
Новини ▶ 8
Увеличиха
капитала на БДЖ Дават шанс на Мапа
с 24 млн. лв.
Дженгиз да дострои Люлин
Капиталът на Български
държавни железници
ЕАД ще бъде увеличен
с 24.092 млн. лв., реши
правителството. Това ще
стане чрез емитиране на
акции, които ще бъдат
придобити от държавата

Турската компания представила график за предаване на готовата магистрала до края на 2010 г.,
каза Божидар Йотов, изп.
директор на Агенция Пътна инфраструктура
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Мнения

Печеливш
Алексей Улюкаев

Губещ
Ник Рейли

Ръстът на кредитирането в Русия през 2010 г. се очаква да бъде 20%, смята зам.-управителят на Руската
централна банка Алексей Улюкаев, цитиран от РИА
Новости. Банкерът смята, че според финансовите
резултати на банките в страната за 2009 г. е отбелязан незначителен ръст на кредитните портфейли
от 0.2%.

Американският автомобилен концерн Дженерал мотърс
планира да закрие завода на Опел в белгийския град Антверпен като част от плана за съкращаване на разходите, съобщи електронното издание МаркетУоч. По-рано Ройтерс
съобщи че решението за закриването е било съобщено от
главния изпълнителен директор на германския автопроизводител Ник Рейли.

Коментар

▶▶Съгласен съм, че трябва
да има операция Наглите
и в енергетиката. От
този бранш непрекъснато
реват, искат промени в цените и т.н., а всъщност не
е ясно какви са им печалбите и т.н. Така у хората се
създава впечатлението, че
енергийните ни компании
ги обират.

Пълен кръг в плановете
на държавата за борсата

Людмил Пейчев

▶▶В интервюто на Пламен
Бонев нещата са казани
съвсем откровено. Не се
чертае розово бъдеще от
втората половина на годината. Някои си мислят, че
ще плеснат с ръце и всичко
изведнъж ще се оправи.
Прогнозируеми цени на
енергоносителите се искат от години, но няма кой
да чуе бизнеса.
Тодор Георгиев
Новини ▶ 6

Искаме 10 млн.
EUR от Гърция
заради блокадите
Премиерът Бойко Борисов
прати официално писмо
до председателя на ЕК
Жозе Барозу

Инвеститор ▶ 12
Мortal Kombat
за трона на
борсата

Интервю ▶ 19

Жилищното
кредитиране
ще е приоритет

Управляващи дружества и
емитенти на акции поискаха място в борда на борсата

▶ Йоанис Китиксис,
Пощенска банка

Дискусия ▶ 13
Сребърният фонд
да не се управлява
от държавата
Правителството не трябва да увеличава преките
данъци у нас по никакъв
начин, казва Николай Василев, бивш министър на
икономиката

Сряда

News in English ▶ 11
USD/BGN: 1.36972

+0.63%

EUR/USD: 1.42790

-0.63%

Sofix: 433.52

-0.04%

BG40: 116.87

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

цена 1.50 лева

+0.65%

операция наглите
и в енергетиката
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Българска фондова борса

Коментар ▶ 2
Транспортният
бранш, се моли
за "криза"
Превозвачите нямат смелостта да обявят колко
фирми реално са фалирали заради кризата, далеч
преди върху компаниите
да се стоварят бедите заради блокадата на гръцките
фермери

Тема на деня ▶ 4-5
Външната
търговия потъна
в блатото

Губим 400 млн. EUR, за да
изнасяме в ЕС, каза Веселин Илиев от БСК

Новини ▶ 7
Цената на тока
може да
не се увеличава

Мирослав Иванов
mivanov@pari.bg

Дано
новото
ръководство има
повече хъс, стил,
умения и желание да превърне в
действие намеренията си

Разглеждаме заявление на
ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД
за намаляване с 6-7% на
цената на изкупуваната от
тях електроенергия, твърди Ангел Семерджиев

Свят ▶ 10
Швеция иска
нов банков
данък в Европа

Българската индустрия е съсипана от кражбите на енергийните монополисти, които
със съгласието на политиците пълнеха не само бюджета, а и партийните каси, твърди
Пламен Бонев, председател на надзорния съвет на Радомир Метал Индъстрийз ▶ 8-9

И в Европа да се въведе
банков данък, предложи шведският финансов
министър Андерс Борг.
Така европейските страни ще си помогнат на
бюджетите

pari.bg Топ 3

1

Кой носи вина за
политическото
самоубийство на
Желева? Можеше ли
Желева сама да прецени има
ли капацитета да поеме
този пост?

2

Желева вече не е
външен министър.
Оставката е била
приета късно във
вторник. Това заяви зам.премиерът и вътрешен
министър Цветан Цветанов.

3

Русенска фирма за
бои ощетила бюджета с над 2 млн.
лв. Дружеството е
нарушило акцизното законодателство.

Министърът на финансите
Симеон Дянков изненада всички. Това можеше да
бъде новина преди около три
месеца, но вече си е запазена
марка. Финансовият министър и вчера показа, че много
добре взима завоя в последния
момент. Поле за уменията
му този път се оказа общото
събрание на Българската фондова борса. С дела си от 44%
в нея финансовото ведомство
можеше да направи почти каквото си поиска. И министърът,
общо взето, това и направи.
Резултатът от гласуването
показа, че за два месеца той
се е върнал в изходна позиция
по отношение на намеренията си към борсовия оператор.
Първоначално Дянков поиска
да смени представителя на държавата в съвета на директорите
на борсата. Затова в средата
на декември Министерството
на финансите като акционер
поиска свикване на извънредно
общо събрание с една-един-
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▶▶

За новото ръководство остава нелеката задача да направи БФБ по-разпознаваема в Европа
Снимка Емилия Костадинова

ствена точка освобождаване на
Людмила Елкова като член на
съвета на директорите на БФБ
и замяната й с Пламен Дерменджиев. В последния работен
ден от 2009 г. обаче Дянков
направи нов ход.
Отказа се от назначаването
на Дерменджиев, за когото
в. Пари установи, че има
малък “пробив” в биографията
като член на борда на директорите на финансова къща
Прайвит файнънс юнион. Ней-
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поста председател на съвета на
директорите Петко Шишков
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Министър-председателят съобщи
за ново откритие - Сомалийския
залив. Очевидно Аденският залив се превръща в слабо място на правителството

9.13%

▶▶е безработицата през декември, съобщиха от Агенцията по заетостта

Сергей Станишев, депутат и лидер на БСП

Коментар

Как се пише закон
В България министър/чиновник чува, че
има някакъв проблем и
скоро след това е готов
с проект на закон, който
се представя като вече
взето и „най-доброто
решение”. Мотивите за
закона са 3-5 изречения.
По-задълбочени анализи,
изследвания, обсъждания, проучвания не се
правят.

Дали този проблем
наистина е голям, дали
предлаганото решение
е добро или има други,
дали „решението” няма
да създаде по-големи
проблеми; дали този
пазар няма съвсем различни проблеми - никой
не се опитва да разбере.
Такъв е случаят с идеята
на министерството на
транспорта да даде право
на общинските съвети да
налагат максимални цени
на такситата.
В Ирландия се прави
задълбочен професионален анализ, включително

Георги Ангелов
наблюдател

Повече да се
мисли, преди
да се регулират
такситата

на сегашната регулативна рамка; проучва
се мнението на потребителите, качеството на
услугите; правят се сравнения с други страни;
установяват се реалните
проблеми; обмислят се
възможни алтернативни
решения; докладът се
публикува; правят се
обсъждания, в които да
се види дали докладът
е реалистичен, какви
възражения има срещу

анализите и пр.; и едва
накрая се пристъпва към
обсъждане на възможни
законодателни промени,
като в крайна сметка се
избира една от възможните алтернативи.

Никой не знае колко
голям е проблемът с
такситата, които возят
на много по-високи
цени от преобладаващите. Те вероятно имат
пазарен дял от няколко
процента. Но дали заради няколко процента
проблемни участници
трябва да се наложат
максимални цени на
100% от пазара? Защото подобно регулиране
може да създаде поголям проблем, отколкото е съществувал до
момента (живели сме
с регулирани цени все
пак и помним какво
беше).
Има и други алтернативи - информационна
кампания (на гарата,
летището, хотелите) сред

Въпрос на в. Пари към министър Нона Караджова

Кога ще е готова
екологичната
оценка на
министерството за
петролопровода
Бургас - Александруполис

Протест

гостите на столицата,
които често не могат да
разпознаят „нормални”
от „ненормални” таксита. Или такситата с много над средните цени за
пазара да нямат право да
бъдат в жълт цвят. Или
максималните цени да се
определят автоматично
спрямо средните - например да се запише, че не
може цените да бъдат с
повече от 50% над средните. Така проблемът
може да се реши, без да
се застрашава развитието
на пазара.
Между другото такситата измамници с
т.нар. помпички, както
и такситата, имитиращи известни марки, са
по-голям проблем. Те са
незаконни и някой просто трябва да приложи закона. Освен това може да
се помисли освен дневна
и нощна тарифа да има и
тарифа за час пик, както
и тарифа за Нова година
(когато няма достатъчно
таксита).

142 734
▶ са българите в Испания,
съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. От тях
15 188 са на възраст под 16
години. Най-много българи
живеят в автономните
области Валенсия, Кастилия и Леон, Мадрид

▶▶
Музиканти синдикалисти протестираха срещу новия шеф на Музикалния театър в София Борис Панкин.
Няколко часа по-късно той подаде оставката си
снимка марина ангелова

pari.bg реплики
▶▶От имотния бранш
всички се упражняват с
прогнози - докога и с колко
щели да паднат цените.
Едно време не можеха да
прогнозират точно ръста, а сега - спада. Факт е,
че инсинуациите в този
бранш са големи. Всеки
говори нещата, които на
него му изнасят. Кой какви сделки правел, какъв е
спадът в цените. Но сами
имат вина за спукалия
се ценови балон. Всички
строяха години наред
като луди. Никой не мислеше - ще има ли кой да
им купи апартаментите,
офисите, кой ще пазарува
от моловете.
Гражданин

▶▶Нека офисите да
стоят празни. Като ги
планираха и проектираха,
мислиха ли кой ще се нанесе в тях. Сега предлагат
какви ли не екстри, само
и само за да имат наематели. Че и период без наем
предлагат. Умният инвеститор гледа в бъдещето
и трябваше да им е ясно,
че ще има пренасищане.
Лошото е, че то съвпадна
с кризата. Освен това
правителството трябва
да помисли как да станем
по-привлекателни за чужди големи инвеститори,
тези, които все още имат
свой капитал, а не разчитат само на банките.
Милка Ханджиева

Мнение

Дали Брюксел ще повярва на сълзите ни
Три министерства откриха горещи линии, на
които ощетени от гръцката
блокада български фирми
да съобщават какви загуби
търпят. Чиновници за
кой ли път сумират щети
и трупат папки с информация. Миналата година
това го правиха два пъти
през янаури - веднъж пак
заради затворената от фермерите гръцка граница и
втори път заради газовата
криза.
Както стана ясно, 10
млн. EUR са били загубите ни от миналогодишните
гръцки протести. Гръцките фермери постигнаха

Мила Кисьова
mkisiova@pari.bg

С какво
блокадите на
гръцките фермери се отличават от
действията на сомалийските пирати

исканията си за повече
субсидии. Нашите фирми
обаче пиха по една студена
вода.

Щетите от спрения руски
газ бяха още по-големи
- над 400 млн. лв. Голямо
смятане беше, но накрая
се разбра, че обезщетения
може да се търсят само ако
всяка фирма поединично
води дело срещу доставчика на природен газ.
Няма информация да има
заведено подобно дело.
В случая с газовата
криза поне стана ясно,
че във въпросния договор
на Булгаргаз с Газпром не

фигурира клауза за неустойки, ако руската страна
спре доставките. И това е
причината държавата да не
може да търси колективно
обезщетение за пострадалия бизнес.

Защо обаче членството в
ЕС не ни дава гаранция, че
при подобен конфликт, какъвто за втори път се получава с Гърция, свободното
движение на стоки и хора
е защитено? И миналата
година държавата потърси
помощ от Европейската
комисия. Оттам обаче
отговориха, че нямаме
специално споразумение с
Гърция за взаимна защита

▶▶

България ще загуби милиони евро от блокадата

на интересите при подобни казуси. Което е смешно,
като се има предвид, че
България пое какви ли не
ангажименти, за да влезе в
Европейския съюз. Очаквахме, че и другите страни
членки са поели същите

ангажименти.
Иначе с какво блокадите
на гръцките фермери се
отличават от действията на
сомалийските пирати? А,
да, сещам се - в Сомалия
няма правителство.
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Ще има
ли хляб за
здравните
фондове

За малък пазар като българския
21 дружества са прекалено много
Частните здравноосигурителни фондове ще може да
управляват обществен ресурс в размер на над 2 млрд.
лв. Това ще стане, след като
влязат в сила промените в
Закона за здравното осигуряване, който досега има
общо 13 поправки. Очаква
се до няколко дни да се събере работна група, която
ще подготви промените. В
нея влизат експерти от Асоциацията на лицензираните
дружества за доброволно
здравно осигуряване, Факултетът по обществено
здраве, от здравното и финансовото министерство.
До края на февруари 2010 г.
ще бъдем готови с варианта, по който има консенсус
как да се случи реформата
за частните здравни фондове. Това съобщи за в.
Пари д-р Лъчезар Иванов,
председател на парламентарната здравна комисия.
Според него законът трябва
да бъде приет до лятото, за
да има време за подготовка
на фондовете.
Моделът

Експертите ще направят
анализ за колко и за какви
клинични пътеки държавата ще може да си позволи
да плаща. Останалите дейности ще бъдат покривани
от частните здравни фондове, които ще работят на
полето на допълнителното
задължително здравно осигуряване и формират т.нар.
втори стълб.
Изповядваме философията за равен старт на 21-те
частни фонда, каза Иванов. Към тях държавата
ще предяви ясни критерии,
на които те трябва да отговорят, като ще управляват
обществени средства.
Най-важният въпрос в
момента е да се определи
основният пакет със здравни услуги, които ще покрива НЗОК, и колко ще
останат за частните здравни
фондове. Трябват наистина сериозни гаранции, че
вноските за здраве наистина ще бъдат използвани
само за това, а не да отиват
в резерва на БНБ, коментира д-р Мими Виткова, изп.
директор на Асоциацията

Светлана Желева
szheleva@pari.bg

на лицензираните дружества за доброволно здравно
осигуряване.
Прогнози

Ясно е, че ще се редуцират
силно ключовите играчи.
Според едни ще останат
около 5 големи здравни
фонда, които ще се конкурират. България е малък
пазар, така че не се очаква
наплив на големи международни здравни фондове,
твърди Иванов. Според
други експерти поне 1012 фонда от сегашните 21
ще отговорят на новите
критерии към тях. Изискването за 5 млн. лв. уставен капитал на дружество
ще е първо сито за тях.
Държавата трябва да следи дали парите наистина
са факт, за да няма менте
реформа.
Дали са много или малко 21 частни здравни фонда, това ще го определят
пазарът и конкуренцията,
коментира Пламен Минков, изп. директор на ЗОК
България Здраве. Според
него важно е да се обърне
внимание на начина, по
който фондовете ще поддържат своята граница на
платежоспособност и наличен уставен капитал, тъй
като това ще е гаранция и
по-голяма сигурност къде
българите влагат своите
пари за здраве.
От сериозните играчи ще
има и такива с по 150 хил. и
повече записани пациенти.
Това ще е сериозен проблем:
много от фондовете ще бъдат поставени в затруднено
положение да организират
обслужването им.
Друг проблем, който се
очертава, е, че доброволните фондове ще източат
специалистите от здравната
каса. Всеки фонд ще трябва
да има свой офис във всич-

ките 28 областни центъра, в
тях трябва да се назначават
специалисти и от здравното осигуряване, а не само
от общото застраховане.
От НЗОК отказаха коментар по темата. Болниците
са подготвени за работа с
частните здравни фондове.
Проблемът на доброволните фондове ще дойде от екстрите, които ще обещаят,
смятат специалистите.
Бонуси

В битката за клиенти дружествата вече са готови с
атрактивни бонус пакети,
научи в. Пари. В тях влиза безплатно ползване на
SPA процедури, екскурзии в
много добри хотели у нас и
в чужбина. В надпреварата,
която предстои, фондовете
са обсебили възможностите
на балнеологията, антиейджинга и парамедицината.
Глезенето на пациентите
обаче е законно позволено.
Държавата обаче трябва да
засили контрола, че срещу
себе си има дългосрочно
сериозни играчи, а не с временни цели. На пациента
не може да му се отказва
информация, когато се записва в даден частен фонд,
какъв е уставният капитал
на дружеството и друга подобна информация.
Ефекти

Частните фондове ще помогнат на НЗОК да заеме
точното място, което трябва
да има една обществена
осигурителна институция,
създадена на солидарния
принцип. Те ще я конкурират с нормални цени за
медицинските пакети, за които касата би дала по-малка стойност. Доброволните
частни фондове са едно
решение, за да излезе здравеопазването от задънената
улица, в която се намира от
години.
Освен свежи пари в здравеопазването постепенно
трябва да се сложи край и
на даването на пари под масата. Конкуренцията между
фондовете ще трябва да доведе до качество на здравните услуги, ще има избор
от страна на гражданите,
надяват се пациенти.

▶▶
По последни данни на Комисията за финансов надзор общият брой на лицата с
г. е 338 893 души

Промените в Закона за
здравно осигуряване

1

Предлага се всеки частен здравен фонд да
има уставен капитал
- между 5 и 6 млн. лв.,
предстои да бъде уточнено. В момента бариерата
за здравно дружество е 500
хил. лв.
Очаква се всеки
фонд да има поне
100 хил. записани
клиенти. Така на
всеки здравноосигурен ще
се пада по 200 лв. за здраве
годишно, като сега тази
сума е по 112-115 лв. Ако
здравноосигурителното
дружество не може да събере 100 хил. души, гражданите ще преизбират отново
фонд, а тези, които не го
сторят, ще получат служебно преразпределяне.
За да се гарантира
стабилност на
фонда, се обмисля 1%
от парите, които
здравноосигурителното
дружество всеки месец
ще получава, да отиват в
т.нар. Гаранционен фонд.
В случай на фалит парите
ще бъдат прехвърлени
и системата ще остане
относително стабилна.
Комисията по финансов

2
3

надзор(КФН) ще поеме и
контрола върху работата
на частните здравноосигурителни фондове.
В НЗОК ще останат всички
осигурявани от
държавата лица,
които са около 4 млн. души.
Това са пенсионери, деца,
студенти, социално слаби
и всички, чиито здравни
вноски се покриват от
републиканския бюджет,
предвиждат промените.
Фондовете ще
имат възможност
да формират печалба 2 години след
старта на реформата.
Преди това те ще бъдат
задължени да реинвестират средствата в осигуряване на офиси във всичките
28 областни центъра и да
имат собствена информационна система, съвместима с тази на здравната
каса.
Новият модел
няма да разрешава
корпоративно записване в здравен
фонд. В момента клиентите на дружествата се
набират точно по този

4
5

6

начин. Всеки гражданин ще
се записва самостоятелно.
Здравната вноска
от 2011 г. скача на
10%. Работещите
ще внасят по-високи
здравни вноски с 2%, като
за целта ще получават и
по-голям обем услуги.
Опасенията на
много пациенти,
че като хронично
болни ще им бъде
отказвано да бъдат записани в избрания от тях
частен фонд, няма да се
сбъднат. Фондовете няма
да имат право да подбират
пациентите си по възраст
или болест.
Третият стълб
постепенно ще
се развие. Частни
фондове, които не
покрият критериите за
допълнителното задължително здравно осигуряване,
ще останат да работят
както досега. И да развиват третия стълб, където хора с високи доходи ще
се осигуряват в поименни
партиди. Екстрите тук
варират от избор на екип
до лечение в скъпи болници
в чужбина.

7
8

9
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Фондовете работят с бюджет на малка болница
Пазарът на здравноосигурителни услуги
у нас е недостатъчно
развит
Здравноосигурителните
дружества у нас се конкурират помежду си в условията на силно ограничен
по обем пазар, който се
равнява на бюджета на една средно голяма болница.
Това констатира неотдавна
секторен анализ на пазара
на доброволното здравно
осигуряване, изготвен от
Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК). Той

обхваща периода от 2007 до
края на първото полугодие
на 2009 г.
Ръст

Броят на здравноосигурените лица в доброволните
фондове непрекъснато нараства. През 2008 г. ръстът
спрямо година по-рано е
35%, а през първото полугодие на 2009 увеличението
е с около 5% спрямо 2008 г.
Този пазар обаче обхваща
едва 4.7% от населението
при реализиран брутен премиен приход 30.3 млн. лв.
за 2008 г. Данните от КФН
и от участниците показват

нищожен дял на индивидуалните клиенти - едва 2%, за
сметка на корпоративните 98%. Тази особеност, както
и краткосрочният характер
на договорите, най-вече за
12 месеца, обуславят динамиката в пазарните позиции
на участниците. Затова през
анализирания период няма
участник, който да е установил или да е запазил
господстващото положение
на пазара за повече от 1-2
години.
Конюнктура

Има тенденция на нарастване броя на доброволните

здравни фондове - от 15
към края на 2007 на 20 към
края на 2008 г., а към 30
юни миналата година те са
вече 21.
Най-голям относителен дял в структурата на
активите за покритие на
здравноосигурителните
резерви към края на 2007
г. заемат банковите депозити - 41.55%, следвани от
държавните ценни книжа
- 39.71%, докато към 31
декември 2008 г. най-голям
дял заемат държавните ценни книжа - 58.97%, следвани от банковите депозити
- 32.26%.

Интервю Пламен Минков, изп. директор на ЗОК България Здраве

Трябва яснота всеки за какво
плаща и какво получава
здравноосигурителният модел в страната,
доведе до диспропорции в сектора
▶▶Господин Минков, как
оценявате доклада на
Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК)?

допълнителни здравни вноски към септември 2009

Да се определи
среден размер на
осигурителна вноска
Приветстваме политическата воля за промяна
и идеята да се запази
солидарният модел при
здравното осигуряване. Добре е, че всички
промени, засягащи
частните здравноосигурителни фондове, ще бъдат
записани на едно място
- в Закона за здравното
осигуряване. Напълно
логично е КФН да има
свое направление, което
да следи случващото се
на пазара на допълнителното задължително
здравно осигуряване.
Ще трябва да има време
акционерите на прелицензираните фондове да
могат да направят необходимите инвестиции както
да записват клиенти, така
и с обслужването им.
В болниците ще трябва
предварително да се знае
кой за какво плаща, а не
пациентите да обикалят
фондовете и да се изясняват. Добре е да се определи среден размер на осигурителна вноска, защото
средната работна заплата в

Д-р Мими Виткова,

изп. директор на Асоциацията
на лицензираните дружества за
доброволно здравно осигуряване

София е по-висока от тази
в другите региони. И фонд
с повече осигурени в провинцията ще има по-малък
размер на събрани вноски,
отколкото ако е с повече
клиенти от столицата.
Ако повечето записани
пациенти на фонда са
над 40 години, ясно е, че
дружеството ще покрива по-висок здравен
риск. Така че идеята за
създаване на Гаранционен фонд за покриване
на различни здравни
рискове е добра, моделът
е добър, но има много
въпроси, които трябва да
бъдат уточнени.

- Като цяло докладът на
КЗК е положителен опит
за раздвижване на пазара
на здравното осигуряване
у нас, където липсва конкуренция, а НЗОК се явява
като истински монополист.
Докладът е обективен, но
се долавят нюанси и начин
на излагане на констатации,
касаещи монополното положение и недостатъци на
функциониране на НЗОК,
които са смекчени. Считам,
че КЗК като институция
трябваше да анализира цялостно здравноосигурителната система и да констатира еднозначно всички негативи, които се пораждат от
монополното състояние на
здравната каса и ограниченията на правата на гражданите с функционирането на
настоящия здравноосигурителен модел.
Начинът, по който бе
наложен здравноосигурителният модел в страната,
доведе до диспропорции в
сектора, които трябва да се
отчетат публично и еднозначно, а не да се тушират и
премълчават, за да се отлага
решаването на проблемите.
Трябва да се осигурят условия за развитие на сектора
в посока на изграждането
на повече пазарни условия
и конкуренция, по-голяма
яснота за всеки за какво
плаща и какво получава
срещу това.
▶▶ Съгласен ли сте с констатацията, че кешовите плащания също затрудняват развитието
на този пазар?

- В доклада на много
места пише, че директните
плащания са предпочитан
начин за получаване на медицинска помощ, но не се
отбелязва, че това е найскъпоструващият метод за
плащане за конкретното
лице. Не се акцентира върху факта, че осигурител-

ната вноска в доброволен
здравноосигурителен фонд
е начин да защитиш финансовата си стабилност
- лична и на семейния бюджет. Когато сведеш риска
от внезапно налагащо се
лечение до размера на минимална фиксирана вноска
и получиш до себе си институция, която е заинтересована да те излекува по
най-бързия и съвременен
начин с най-съвременните
медикаменти при свободен избор на специалист и
лечебно заведение, мисля,
че всеки би предпочел това
пред ролята да се окаже
притиснат до стената и да
срине месечния си личен и
семеен бюджет в случай на
заболяване.
Осигурените в здравен
фонд нямат никакви парични отношения с лечебното
заведение, което посещават.
Не е нужно нито да плащат
потребителска такса, нито
да доплащат за нещо, което
е включено в покритието
на техния здравноосигурителен пакет. Просто се използва здравна карта, която
е поименна. Още нещо, което е пропуснато в анализа
на КЗК, много от покритите
в пакетите за доброволно
здравно осигуряване дейности, особено в пакетите
за профилактика и извънболнична помощ, са обект
на покритие и на системата
за задължително здравно
осигуряване. Получава се
така, че за едни и същи услуги се налага да платиш по
няколко пъти, за да си осигуриш тяхното получаване,
и няма механизъм, по който
да санкционираш НЗОК за
това, че не ти е осигурено,
няма начин да я напуснеш
или да я смениш.
При лечебните заведения
и при директното плащане липсва компетентният
медицински контрол на
здравноосигурителната институция. Никога не можеш
да си сигурен това, което ти
правят като манипулации
или изследвания, наистина
ли се налага, или се прави
само с цел да се изпишат
повече и по-скъпи медицински услуги. Качеството
и резултатите от изследванията кореспондират ли с

твоите здравни проблеми.
▶▶ Кой модел на частно
здравно осигуряване ще
е по-добре за нас - този,
който предложи министър Нанев, или вторият вариант на ГЕРБ,
представен от Лъчезар
Иванов?

- И двете предложения
имат своите предимства, но
важно е да се обърне внимание на начина, по който
фондовете ще поддържат
своята граница на платежоспособност и наличен
уставен капитал, тъй като
това би било гаранция и поголяма сигурност къде българите влагат своите пари
за здраве. Ние, от ЗОК България Здраве, се гордеем, че
сме компанията с най-голям
и напълно наличен регистриран капитал сред всички
здравноосигурителни компании - 4.4 млн. лв., което е
гаранция за финансовата ни
стабилност и ясен знак към
нашите сегашни и потенциални клиенти, че спазваме
поетите ангажименти.
▶▶Набирането на клиенти
на корпоративен принцип
как променя конкурентната среда?

- Съществуват опити на
някои здравноосигурителни дружества да дават много ниски и нереални цени
само и само да спечелят

даден договор, който след
това не могат да обслужват
качествено. Когато става
дума за големи корпоративни клиенти, здравноосигурителната премия се
плаща от фирмата на месечни вноски. В този случай
развалянето на договора е
лесно постижима опция.
През 2009 г. на няколко
пъти ставахме свидетели
на подобни ситуации и
клиентите вече знаят, че
подобни експерименти не
са оправдани.
Притежаването от компанията на балансиран от
гледна точка на развитието
на риска портфейл е един
от критериите, които трябва да се ценят най-много от
осигурените. Това, което
липсва в доклада на КЗК, е
именно по-задълбоченият
анализ за балансираното
функциониране на отделните компании и оценката
за удовлетвореността от
изпълнението на поетите
ангажименти от клиентите им.
Светлана Желева

4.4
▶ млн. лв. е регистрираният наличен капитал на
ЗОК България Здраве
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Ще търсим обезщетение
чрез съда в Люксембург

От протестите на гръцките фермери губим
над 3 млн. EUR на ден
България губи над 3 млн.
EUR на ден от затварянето
на границата ни с Гърция,
което започна на 18 януари.
Това съобщи зам.-министърът на външните работи
Марин Райков след заседанието на Министерския
съвет.
Най-големи са загубите
за фирмите, които изнасят своята продукция - 2.5
млн. EUR. Около 500 хил.
EUR са щетите за туристическия бранш, а 150 хил.
EUR за транспортните и
спедиторските фирми. Тези загуби са изчислени от
самите браншови организации, подали информация
в кризисния щаб, сформиран преди ден от премиера Бойко Борисов. В този
щаб влизат зам.-министри
от три министерства - на
транспорта, на земеделието
и на икономиката. Щабът
се оглавява от зам.-министъра на икономиката Иво
Маринов.
Позиция

Гръцките фермери да протестират на тяхната си територия, така че България

да не губи от това, заяви
вчера премиерът Бойко Борисов.
На 19 януари той сезира
Европейската комисия за
това, че Гърция нарушава клаузи от европейския
договор. Ще търсим 10
млн. EUR компенсации от
Гърция заради блокадата,
колкото са били загубите за нашия бизнес през
миналата година, когато
пак по това време гръцките
фермери стачкуваха, каза
Борисов. Няма конфликт
между българското и гръцкото правителство, заяви
зам.-министърът на външните работи Марин Райков.
Според него обезщетения
ще бъдат потърсени, като
по всяка вероятност България ще подаде иск в Eвропейския съд в Люксембург,
което е най-прекият път да
възстановим щетите. За да
се намалят загубите за нашите транспортни фирми,
БДЖ ще поемат една част
от превозите на товарите
от България към Гърция,
разпореди транспортният
министър Александър Цветков.

Среща
Има надежда
блокадата да се
вдигне скоро

▶▶
след среща с гръцкия посланик Данаи - Магдалини Куманаку министър Трайков
изрази надежда, че проблемът с блокадата ще се реши скоро Снимка Марина Ангелова

Блокада

Още на 14 януари и транспортното министерство изпрати нота чрез външното
министерство до южната
ни съседка, в която настоя
Гърция да осигури коридор за нашите автомобилни
фирми. До вчера обаче нямаше отговор от Гърция за
осигурен коридор, комен-

тира за в. Пари зам. транспортният министър Камен
Кичев. Основният граничен
пункт Кулата - Промахон се
отваря и затваря нерегламентирано от гръцка страна,
когато фермерите пожелаят.
За останалите ГКПП все пак
се получава предварителна
информация ден за ден кога
ще бъдат отворени. Според

На ден изнасяме български
агропродукти за 1 млн. EUR
Цените на цитрусовите продукти и
захарта се вдигат
заради блокадата

За българския аграрен стокообмен Гърция е един от
най-важните търговски
партньори на България, заяви министърът на земеделието и храните Мирослав
Найденов. По данни за стокообмена през януари от
предишни години средно на
ден стойностният обем на
изнасяните земеделски продукти е около 1 млн. EUR,
съобщи министърът.
Търговия

Делът на стокообмена със
земеделски стоки между
двете страни е 12% от общия за страната. Износът
на земеделски стоки през
януари 2009 г. е бил на стойност 44 млн. EUR, а вносът
от Гърция - 36 млн. EUR.
Водещи стоки в експортната
ни аграрна листа са тютюн,
сирене, растителни масла,
зърно.
През януари традиционно от Гърция се внасят в
най-голям обем цитрусови
плодове и бяла захар. За-

ради намалелите доставки
сега се очаква цените на
тези стоки да нараснат, каза
Найденов.
През Гърция преминават и основни търговски
потоци от България и ЕС
за Средиземноморския регион. Това допълнително
ще увеличи загубите на
превозвачите, търговците
и самите земеделски производители в страната. Да
се надяваме бързо да се
реши този проблем, защото
в условията на такава тежка икономическа криза не
можем да си позволим още
загуби, каза министър Найденов. Той обясни, че още
на 18 януари е разговарял с
министъра на земеделието
на Гърция Катерина Бацели, която предположила,
че кризата ще се разреши
до сряда-четвъртък.
Натиск

Найденов е провел среща
и с румънския министър
на земеделието. Двамата са
излезли с общо писмо до
ЕК, с което настояват да се
спазва свободното движение
на хора и стоки, както и да
се предприемат съответните
процедури спрямо Гърция.

генералния консул на България в Солун протестиращите фермери са поели ангажимент да направят график
за пропускане на камиони
през пункта Кулата - Промахон. Там от понеделник границата е напълно затворена
и има над трикилометрова
опашка.

▶▶Има надежда
проблемът с блокадата
на българо-гръцката
граница заради
протестите на
гръцки фермери да
се реши скоро, заяви
министърът на
икономиката Трайчо
Трайков след среща с
гръцкия посланик Данаи
- Магдалини Куманаку.
▶▶В сряда гръцкото
правителство е
обсъдило варианти,
които да предложи
на фермерите, за
постигане на решение,
приемливо за всички,
заяви посланикът.
▶▶По мнението на
МВнР сега е важно
да не ходим да се
съдим, а да се направи
всичко за премахване
на блокадата, каза
Трайков. Това, което се
случва, е нарушение на
митническия съюз и на
регламента за свободно
движение на стоки, каза
Трайков. Ако нещата се
влошат, България ще
бъде в правото си да
сезира Европейския съд в
Люксембург, смята той.

Илиана Тончева

44
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▶ млн. EUR e стойността
на земеделските стоки,
които България е изнесла
през миналата година за
Гърция

▶ млн. EUR компенсации
ще търси България заради
загубите, които търпи
от блокадата на граничните пунктове

Три министерства
откриха горещи
телефони

▶ В условията на криза не можем да си позволим още
загуби, твърди земеделският министър Мирослав
Найденов

България очаква бърза
реакция от страна на ЕК
спрямо Гърция, каза земеделският министър. По
думите му друг вариант за

компенсация на загубите
от блокадата е да се заведе
съдебен иск от браншови
организации и юридически
лица.

Три министерства откриха
горещи телефонни линии
за сигнали от пострадали
фирми заради блокадата на
гръцката граница. В Министерството на земеделието и
храните номерът е 02/985 11
858, а адресът на електронната поща: pkmihaylova@
mzh.government.bg. На тях
се очаква производители
и търговци на хранителни
продукти да съобщават за
загубите, които търпят от
блокадата.
Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
също откри гореща линия,
на която всички български
превозвачи могат да подават
информация за понесени
финансови загуби и щети
във връзка със затварянето

на гръцката граница.
Номерът е 02/ 930 88
94, e-mail: avto_a@rta.
government.bg. От министерството заявиха, че информацията трябва да съдържа наименованието на
фирмата превозвач, размера
на щетите и финансовите
загуби, както и причината
за възникването им - просрочен срок на доставката,
изплатени допълнителни
командировъчни, консумативи, пропуснати ползи и
др.
Гореща линия има и в
икономическото министерство - 0800 15 665. На този
номер и на мейла hotline@
mee.government.bg. се
очакват сигнали от туристически фирми, предприятия
и търговски фирми.

Четвъртък 21 януари 2010 pari.bg

У нас Новини 7

Борисов извади резервния отбор

Илиян Михов е новият вицепремиер за
икономическата политика и финансите

Близо половин година след
като Бойко Борисов застана начело на държавата,
започна да сменя ключови
фигури във властта. Провалът на Румяна Желева
принуди премиерът да задейства план Б.
Борисов хвърли голямата
бомба с предложението си
да назначи Илиян Михов
за вицепремиер, който ще
отговаря за икономиката и
финансите. Всъщност това
са ресорите на финансовия
министър Симеон Дянков.
Назначението на Михов е
подготовка за оттеглянето на
Дянков от властта, отбелязаха посветени в задкулисните
полически игри. Кандидатурата на Михов да поеме
ресорите на Дянков, вече е
оценка за неговата работа,
коментира пред в.Пари социоложката Мира Радева.
Наскоро и други социолози прогнозираха, че Дян-

ков ще е един от първите
сменени министри заради
падащия му рейтинг. Самият
той призна пред студенти в
Софийския университет, че
ако не извади България от
кризата, ще се оттегли през
юли. Вероятно премиерът
Борисов няма да изчака до
лятото и още сега предприема кардинални промени в
своя кабинет.
Илиян Михов е професор
по икономика в едно от найпрестижните висши бизнес
училища INSEAD в Париж.
Той е завършил Принстън и
е бил ученик на сегашния
председател на Федералния
резерв Бен Бернанке. Михов
е автор и на много статии с
икономическа насоченост,
някои от тях са писани в
съавторство с Бернанке.
Рокади

Военният министър Николай Младенов да заеме поста
министър на външните работи, след като в крайна сметка
бе приета оставката на Румяна Желева. Кандидатурата
на Младенов, съобщена от
премиера след вчерашното

и няма да има проблеми да
поеме поста министър на
отбраната.
Еврокомисар

▶ Илиян Михов

Снимка Фотон

заседание на Министерския
съвет, не бе изненада, защото името му се спрягаше
още когато стана ясно, че
Желева е българският кандидат за еврокомисар. Не
бе изненада и назначението
на досегашния заместник
на Младенов генерал Аню
Ангелов като министър на
отбраната. Тези рокади в

кабинета ще бъдат гласувани
в парламента следващата
седмица, уточни Борисов.
Спрях се на Младенов, тъй
като той е известен сред
европейските и международните среди, мотивира
изборът си премиерът. За
ген. Ангелов оценката му е,
че за тези 7-8 месеца е показал, че се справя прекрасно

По всяка вероятност новият ни кандидат за еврокомисар Кристалина
Георгиева ще запази ресора Международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реагиране
при кризи, каза Борисов.
Правителството одобри
вчера кандидатурата й. По
думите му, тъй като Георгиева е имала сериозен
опит в много сфери, щяла
да помага и в други ресори
на Еврокомисията. Издигането на нов български
еврокомисар е трябвало да
стане максимално бързо и
затова Борисов е избрал
Георгиева.
Иначе според предварителния план още при сформирането на кабинета тя
е била поканена да стане
вицепремиер, каза Борисов. Очаквало се да заеме
този пост в края на 2009 г.,
но заради ангажиментите й
като вицепрезидент на Све-

товната банка връщането й
в България се отложило за
март 2010 г.
Третата изненада, която
вчера премиерът поднесе,
е предложението Меглена
Плугчиева да стане вицепрезидент на Европейската банка за възстановяване
и развитие (ЕБВР). Тя ще
замени назначения от кабинета Станишев Калин
Митрев.
Биляна Вачева

Предстоящо
Готвят смяна
и на здравния
министър
▶ Следваща смяна в правителството ще бъде постът на здравния министър, научи в. Пари.
▶За горещия стол на д-р
Божидар Нанев се спряга
името на д-р Илко Семерджиев, който е бивш здравен министър и ексшеф на
Националната здравноосигурителна каса.

Косвена критика към Дянков

Премиерът има кадрови проблеми

Отново се говори
за вицепремиерския
пост. Според мен това
е косвена критика
към Симеон Дянков и
желание на премиера
Бойко Борисов да има
контрапункт. Тази
ситуация е породена
от усложнената
икономическа
обстановка в страната
в края на 2009 г.
и желанието да се
приключи с балансиран

Очевидно е много
голям проблемът
на Бойко Борисов с
подбора на кадри.
Случаят Румяна
Желева сериозно
отслаби доверието в
правителството.

Мирослава Радева,
директор на MBMD

Дават се сигнали за затваряне на пътя ни
към еврозоната

бюджет.
Премиерът търси
авторитети отвън. Той
не се доверява на хората,
които са тук.
Иска доказани хора,
с добро име. Сега се
дават и сериозни
сигнали за затваряне
на пътя ни към
еврозоната. Причината
е в затруднената
икономическа
обстановка.

Към момента
няма консултации с
партията ни за поста
външен министър.
Ние ще трябва да
гласуваме в Народното

Иван Костов,
лидер на ДСБ

Случаят Желева намали
доверието в правителството

събрание и е добре
ГЕРБ на някаква
фаза да направи
консултации или поне
сондаж в Синята
коалиция.
Било добре да се
чуят повече мнения
и да се търси поширок консенсус
за хората, които ще
управляват страната
ни през следващите
три години.

Договорите за доставка на газ Държавата увеличи капитала
за Набуко - ясни до лятото
на БДЖ с 24 млн. лв.
България ще е
втората страна
след Унгария,
ратифицирала
споразумението

Всички държави, които
имат газ на разположение, ще сключат до лятото
предварителни договори с
консорциума Набуко във
Виена, стана ясно вчера на
заседание на парламентарната комисия за икономическа политика.
Комисията гласува парламентът да ратифицира
споразумението за газопровода. България ще
бъде втората страна след
Унгария, която го е ратифицирала. Този месец се
очаква парламентите на
Турция и Румъния да го
ратифицират, заяви Иванка
Диловска, шеф на дирек-

31
▶ млн. куб. м годишно
е предвидено да бъде
натоварен Набуко

ция Енергийна стратегия
в Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма.

Източници

Един от източниците за
доставка на газ е Азербайджан. Ирак също ще е точка на доставка, като газът
ще е от района на Багдад,
съобщиха представителите на Министерството на
икономиката, енергетиката
и туризма.
Предвидени са около 20 млрд. куб. м газ от
Ирак. Една от точките е
на границата с Иран, но
по стратегически причини
Набуко няма да купува газ
директно от Иран, а т.нар.
заместващ газ. Той ще е
туркменски, за да не се
нарушава ембаргото, съобщиха представителите
на министерството. Според
тях логиката на газопровода Набуко не е като на норвежките и руските проекти.
Тръбата е на оператор, а не
на снабдител и прилича
на магистрала, която има
такса за преминаване.
След като всички парламенти на участничките в

споразумението го ратифицират, ще бъде избран
Комитет за координиране между страните, заяви
Иванка Диловска.

Дяловете

Делът на всеки акционер
в проекта за газопровод
Набуко ще е 16.6%. Акционери са петте държави
и компанията RWE. България е първата страна,
която ще доведе Набуко на
европейска земя.
Условия

Предвидено е Набуко да
бъде натоварен с 31 млрд.
куб. м годишно. Транзитната такса за България, както
и за останалите страни за
пренос на 1000 куб. м газ
на 100 км ще е приблизително 1.80 USD, стана
ясно на заседанието на комисията.
Важно е, че за разлика
от другите проекти Набуко ще въведе режим на
обратен поток, при който
е възможно да се доставя
при нужда газ за България
от Австрия, каза депутатът
от ДСБ Иван Иванов.
Галя Кларк

Целта е спешна
финансова помощ за
дружеството, твърдят
от министерството на
транспорта

Капиталът на Български
държавни железници ЕАД
ще бъде увеличен с 24.092
млн. лв., реши правителството. Това ще стане чрез
емитиране на акции, които ще бъдат придобити от
държавата. Правителството
ще предостави средствата
за увеличение на капитала на БДЖ от бюджета на
Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
Операцията не нарушава
Закона за държавните помощи, твърдят от кабинета.
Оздравяване

Увеличаването на капитала
на жп превозвача се прави
с цел да се стабилизира финансово дружеството, като
в него се влеят свежи капитали, коментира за в. Пари
зам. транспортният министър Камен Кичев. Според
него това е една от спешните

▶ Държавата налива свежи пари в БДЖ за спешно стабилизиране на превозвача

мерки за оздравяване на дружеството.
Експерти

Подобна операция с увеличаването на капитала на
БДЖ се извърши през 2002
г., когато железниците се
разделиха на две предприятия - превозвач и железопътна инфраструктура. Тогава
обаче целта беше друга - да

се опростят дълговете на
БДЖ към държавата, които
бяха за около 127 млн. лв.
Този път вдигането на капитала е твърде малко, за
да се използва с такава цел,
коментират експерти. Възможно е сега по-голямата
част от тези 24 млн. лв. да
отидат за изплащане на заплати на работниците.
Илиана Тончева
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Кредити за 440 млн.
лв. раздадени чрез
Банката за развитие

Последен шанс за
да дострои Люлин
Турската компания
представила график
за предаване на готовата магистрала

▶▶
Димитър Димитров, главен изп. директор на Българска банка за развитие
Снимка Марина Ангелова

Парите са раздадени
и усвоени като
кредити за малки и
средни предприятия
и за земеделски
производители
Кредити за 440 млн. лв.
са отпуснали търговските
банки на малки и средни
предприятия и земеделски
производители от кредитните линии на Българска
банка за развитие (ББР).

на първо място. Следват
преработващата промишленост и селското, горското и рибното стопанство с
по 22%, обясниха от ББР.
София е най-активният
регион при усвояването на
финансовите ресурси. 166
са договорените кредити
в столицата. След нея се
нареждат Добрич, Варна
и Пловдив съответно с
87, 84 и 81 заема. В първите пет региона попада
и Велико Търново със 74
кредита.

Суми

Размер

Банките са получили общо
455 млн. лв. от ББР. 80
млн. лв. от тях са целеви
кредитни линии за финансиране на земеделски
производители. Останалата сума е разпределена за
обратно и инвестиционно
финансиране на малки и
средни фирми.
Активност

Най-много кредити от целевите линии са получили
фирми от търговията. С
30% дял от всички отпуснати заеми този сектор е

Средният размер на отпуснатите кредити по програмата за инвестиционно и
оборотно кредитиране е 549
хил. лв., по програмата за
земеделски производители
- 138 хил. лв. Максималният размер на кредитите
за финансиране на малки и
средни предприятия е 2 млн.
лв. с фиксирана лихва до
8%. Заемитe по кредитната
линия за земеделски производители са с максимален
размер до 500 хил. лв., а
лихвата е до 7.5%.
Радослава Димитрова

Турската компания Мапа
Дженгиз все пак получава
кредит на доверие да дострои магистрала Люлин,
коментира Божидар Йотов,
новият изпълнителен директор на Агенция Пътна
инфраструктура, която е
възложител на проекта по
изграждането на автомагистрала Люлин. Турците
са представили конкретен
график за дейностите, които ще извършат до края на
2010 г., който гарантира, че
обектът ще бъде приключен в срок.
Това потвърдиха за
в. Пари и представители
на турската компания. Този
график ще бъде публично
оповестен и публикуван
на сайта на пътната агенция, уточни Йотов. Това ще
стане днес.
Според Йотов така Мапа
Дженгиз се ангажира пред
цялото общество, че ще
довърши магистрала Люлин според предварително
заложения в договора срок
- края на 2010 г.
Оттук нататък обществото ще има право да изисква от турската компания
да спази обещанията си,
поети пред възложителя,
премиера и цялата страна, заяви новоизбраният
шеф на АПИ. Досега обаче в транспортното министерство такъв график
не е получен, заяви за в.
Пари зам. транспортният
министър Ивайло Московски.

Развитие

Премиерът Бойко Борисов
постави ултиматум на турската компания да представи график за изпълнение
на проекта до 20 януари.
Това се наложи, защото
проверка на транспортното
министерство преди две
седмици показа, че строителството на аутобана е
незадоволително. Преди
това пък избухна скандал
за нерегламентирано наемане на турски работници
и неспазване на трудовото
законодателство.
Според зам. транспортния министър Ивайло
Московски има реална
опасност да загубим 115те млн. EUR по ИСПА за
магистрала Люлин, защото
едва ли проектът ще бъде
завършен до края на 2010
г., когато изтича крайният
срок на програмата. Московски също поиска от
Мапа Дженгиз график за
довършването на проекта.
От турската компания се
оправдаха за закъснението с проточване на процедурите по издаване на
строително разрешение и
отчуждаване на земи по
трасето на магистралата.
Казус

Преди седмица консорциум от български строителни компании в писмо до
премиера Бойко Борисов
настоя Мапа Дженгиз да
бъде отстранена от проекта
и наши фирми да поемат

▶ Досега са усвоени под 40% от парите за аутобана,

доизграждането на магистрала Люлин.
Писмото бе изпратено от
браншова камара Пътища.
Според камарата турската
компания няма капацитет
да довърши аутобана. Вече четири години Мапа
Дженгиз се оправдава за
закъснението на проекта
с българската държава и с
българските подизпълнители, се казваше в писмо-

то. В него се посочва, че
едно от оправданията за
закъснението - изграждането на мащабни тунели и
мостове, всъщност са проектирани от самата Мапа
Дженгиз.
В браншова камара Пътища членуват над 120 компании. Те смятат, че договорът с турската компания
може да бъде прекратен,
защото клаузи в него поз-

Над 10 хил. хладилника клас А
бяха продадени за месец
Кампанията за
ефективна консумация
на ток ще спести
2 млн. кВт/ч за година
Над 10 хил. хладилника
от високите енергийни
класове А, А+ и А++ са
били продадени в рамките
на кампания за енергийна

10
▶ Eлектроуредът с висок клас енергийна ефективност
ползва два пъти по-малко електроенергия в сравнение
с клас B

▶ процента отстъпка получиха клиентите
закупили хладилник в
рамките на кампанията

ефективност, която продължи един месец и приключи
на 16 януари 2010 г. Тя беше организирана от трите
електроразпределителни
компании - ЧЕЗ, Е.ОН и
EVN, в партньорство с три
търговски вериги за продажба на бяла и черна техника - Техномаркет, Домо
и Технополис. Кампанията предвиждаше всички
клиенти, закупили между
16 декември и 16 януари
хладилник от висок енергиен клас в 101 магазина
в страната, да получат отстъпка от 10%. Кампанията
се проведе под мотото Консумирай ефективно, спестявай прогресивно и е под

егидата на министерствата
на икономиката, на околната среда и Агенцията за
енергийна ефективност.
Резултати

Според организаторите
кампанията е преминала
повече от успешно. От продадената техника се очаква
да бъдат спестени над 1.5-2
млн. киловатчаса електроенергия за година. Общата
стойност на отстъпките пък
е достигнала 680 хил. лв.,
които са за сметка на петте
компании организатори.
Цел

Според експертите от
електроразпределител-

ните компании подмяната на стария хладилник
с нов уред от по-висок
енергиен клас е сред найефективните начини едно
домакинство да намали
сметката си за ток.
За сравнение електроуредът с висок клас енергийна ефективност ползва
два пъти по-малко електроенергия в сравнение с
клас B.
Желанието на организаторите на кампанията е тази
първа стъпка да се превърне
в дългосрочна инициатива,
като в нея бъдат включени
и други електроуреди от
клас А.
Ралица Христова
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Мапа Дженгиз
през 2010 г.
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Само 54 дейности ще
се признават за занаяти
Браншовата камара
против промените в
закона

В сега действащия Закон за
занаятите 127 дейности са
определени като занаяти,
но някои са индустрии, като
корабостроенето например,
а други, като ресторантьорството, само с въображение
може да се нарекат занаят.
Това заяви министър Трайчо
Трайков при представяне
пред депутатите от икономическата парламентарна
комисия на мотивите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за
промяна в закона.
Предвижда се да отпадне
задължителното членство
в занаятчийската камара, а
занаятите ще се намалят от
127 на 54. Директно ще се
признават квалификационни
степени и няма да се държат
задължителни изпити пред
камарата за майстори. Премахват се пречките пред навлизане на нови участници
на пазара, заяви министър
Трайков.
Против

показа проверка на транспортното министерство

воляват разваляне на отношенията със строителя при
констатирано некачествено
изпълнение и драстично
закъснение.
Проверка

Преди ден представители на Агенция Пътна инфраструктура, на Мапа
Дженгиз, на инженера по
проекта, на мениджъра на
проекта от страна на възло-

Данъци
Ще избягваме
двойното облагане
с Германия
Спогодба за избягване на
двойното данъчно облагане
с Германия ще бъде подписана при предстоящото
посещение на премиера
Бойко Борисов. Целта на
спогодбата е да се насърчат преките инвестиции и
да се получават сигурни
гаранции, че реализираните доходи от капиталовложения у нас няма да се
облагат с данък и от двете
държави поотделно.

Решение
Енемона ще
търси полезни
изкопаеми
Публичното дружество

жителя - пътната агенция, и
на браншова камара Пътища са извършили поредна
проверка на обекта.
Според източници на
вестника е констатирано
некачествено изпълнение
на редица съоръжения
по линията на трасето. В
такъв случай от страна
на възложителя се прави
оценка на лошо изпълнените дейности и стро-

Енемона АД ще може
да търси неметални
полезни изкопаеми от
Кюстендилско краище,
община Трекляно,
след като вчера получи
зелена светлина от
правителството.
Предвидени са
инвестиции в
изследователски дейности
за около 140 хил. лв.,
от тях 127 850 лв. са за
търсене на суровини, а
12 800 лв. - за опазване
на околната среда.
Кабинетът предостави
и концесия за 35 години
на Челопеч майнинг
ЕАД да разработва
находището за доломити
Миал. Компанията през
следващите 5 години ще
инвестира в кариерата
780 хил. лв. Община
Мирково ще получава
30% от концесионното
възнаграждение.
Б. Вачева | pari.bg

Снимка Боби Тошев

ителят се задължава да
подмени некачествените
съоръжения.
Това коментира за в. Пари
председателят на браншова камара Пътища Румен
Йовчев. Ще настояваме
графикът за довършване
на аутобана, представен от
турската компания, да ни
бъде публично показан още
днес, заяви Йовчев.
Илиана Тончева

Застраховане
Карол Стандарт
предлага нова
полица
Застрахователният брокер
Карол Стандарт предлага полицата Финансови
рискове. Новият продукт е
насочен към фирми, чиито
контрагенти са юридически лица и държавната
администрация. Застраховката покрива плащания по
договори за продажба на
стоки или услуги, сключени при условия за отсрочено плащане. Основните рискове, които ще се
покриват, са неплатежоспособност или забавяне на
плащането от длъжника на
фирмата, сключила полицата. Срокът на застраховката обикновено е една
година, като след изтичане
полицата се подновява.
А. Христов | pari.bg

Ние сме категорично против
промените в закона, каза
Кръстю Капанов, председател на занаятчийската
камара. Според правни експерти проектът за промени всъщност е изцяло нов
закон. Има неверни неща в
проекта, които говорят за
неразбиране на действащия
закон, твърдят те. Според
тях и в сегашния закон има
възможност за свободен избор - дали да се регистрират
като търговци или като занаятчии. С новия закон се въ-

▶▶
Шефът на икономическата комисия Мартин Димитров обеща между първо и второ чете на Закона за
занаятите да сближи позициите
Снимка Емилия Костадинова

веждала двойна регистрация
и занаятчиите трябвало да се
регистрират и в БУЛСТАТ.
Юристи призоваха още на
първо четене този проект да
бъде отхвърлен. Георги Шиваров, зам.-председател на
БСК, коментира, че не личи
управленската концепция в
проекта.
За

Промените са в правилната
посока - всеки, който поиска, да има свободата да
занаятчийства, е мнението

на Светла Костадинова от
Института за пазарна икономика. Главният секретар на БТПП Иво Тодоров
подкрепи предложението
за отпадане на задължителното членство в Камарата
на занаятчиите и се обяви за
свобода на сдружаването.
Комисията реши между
първо и второ четене да
се направи работна група,
която да сближи позициите
на двете страни и да усъвършенства промените.
Галя Кларк

Ловците искат центровете за
обучение да бъдат лицензирани
Зачестяват убийствата
по време на лов
Преди да получат разрешение да излизат на лов, всички ловци трябва да преминават обучение в специални
центрове, които да са лицензирани от държавата. Това
предложи Димитър Петков,
председател на Националния ловно-рибарски съюз,
на пресконференция вчера.
Поводът е безпрецедентният брой на убийства по
време на лов за ловен сезон
2009-2010 г. Осем ловци са
загинали от оръжие по време
на гонка, само един от тях е
починал вследствие на рана
от дива свиня и ненавременна медицинска помощ,
уточни Петков.
Проблеми

Недостатъчни умения за
боравене с оръжие и неспазване на необходимата ловна
дисциплина по време на
излети са едни от основните причини за зачестилите
трагични случаи по време
на гонка, изтъкна Петков.
От всички ловни уроци по

▶▶
Уменията за боравене с оръжие не са добри, заяви
Димитър Петков, председател на Националния ловно-рибарски съюз
Снимка марина ангелова

време на обучението за придобиване на разрешително
най-малко са тези за боравене с оръжие, изтъкна той.
Петков добави, че агресията
сред днешните ловци е много по-висока в сравнение
отпреди двадесет години.
Сегашните са повече трапери, това ги прави индивидуалисти в колектива и пречи
на общата дисциплина. За
съвременния български ловец слуката е най-важна, а
не общуването с другарите
и контактът с природата,
коментира Петков.

Закон

Промени в Закона за лова да
регламентират как трябва да
се обучават ловците, искат
от сдружението. Освен това
трябва да бъде регламентирана отговорността на водачите на ловни дружинки за
лицата, които допускат на
ловен излет, призова Петков.
30 хил. законно притежавани карабини има в ловните
дружинки в цялата страна,
средно 60 хил. души излизат
да ловуват годишно в страната според статистиката.
Светлана Трифоновска
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Загуби
Bank of America
на червено със
194 млн. USD

Брайън Мойнихан,
гл. изп. директор
на Bank of America

Най-голямата американска банка Bank of America
Corp излезе на 194 млн.
USD загуба през четвъртото тримесечие на 2009
г. Резултатът е отчетен без
включване на разходите за
връщане на парите по правителствената програма за
подпомагане на банките.
Това е третият негативен
финансов резултат за трезора през последните пет
тримесечия. С включените разходи по TARP трезорът излиза на червено с 5.2
млрд. USD, или 60 цента на
акция, в сравнение със загуба от 2.4 млрд. USD, или
48 цента година по-рано.
Ще се фокусираме върху
дейността си вместо върху
сливания и придобивания,
каза новият главен изпълнителен директор на Bank of
America Брайън Мойнихан.
Лошите кредити и връщането на правителствената
помощ са основните причини за слабия резултат през
последното тримесечие на
миналата година.

Сделка
Полските
авиолинии LOT обект на желание
Трима потенциални
участници се интересуват от търга за полския
национален превозвач
Polskie Linie Lotnicze
LOT SA, съобщи финансовото министерство
на страната, като отказа
да коментира конкретни имена. Сред кандидатите има поне една
авиокомпания и една
финансова група, каза
говорител на министерството. Полският вестник Dziennik Gazeta
Prawna пише, че Air
France-KLM е сред участниците в търга. Полша
очаква LOT да продаде нови акции с цел да
увеличи капитала си, а
правителството няма да
продава дела си. Нямаме намерение обаче да
запазим контролния дял
в компанията, обясниха
от министерството на
финансите. LOT търси
инвеститор и се опитва да излезе отново на
печалба с нови трудови
договори, по-икономични полети и по-добро
обслужване, обяви през
август главният изпълнителен директор на
компанията Себастиан
Микош. През първата
половина на миналата
година авиопревозвачът
отчете нетна загуба от
63 млн. USD.

Спад в забавените
плащания бележи края
на кризата

▶ Компаниите са забавили през ноември 12.9% от
дълговете помежду си

Междуфирмената задлъжнялост е намаляла с 40% през втората
половина на миналата
година
Спад от 40% в забавяне на
междуфирмените плащания
през втората половина на
миналата година е доказателство, че световната рецесия
е към края си, съобщават от
водещата компания в сферата
на финансовия мениджмънт
Coface. В световен мащаб
забавените плащания стигнаха 12.9% през ноември,
след като крахът на Lehman
Brothers Holding Inc. през
септември 2008 г. взриви кредитните пазари, показват данните на рейтингова агенция
Moody’s Investors Services от
11 януари. От организацията
за икономическо сътрудничество и развитие заявиха
на 19 ноември, че Азия ще
поведе излизането на света
от най-голямата рецесия след
Втората световна война.

Оценка

Coface вдигна рейтингa на
20 страни и увеличи перспективата на всички индустриални икономики с
изключение на Великобритания, Италия, Португалия,
Испания, Ирландия и Гърция. Компанията оценява
средния кредитен риск на
компаниите в дадена страна,
а не на държавния дълг.
Балони

Развиващите се страни ще
отчетат растеж от 5.3% през
2010 г., рискът от спукването на балоните с активите в
страни като Китай остава,
твърди компанията. Свръхкапацитетът на Китай трябва да бъде наблюдаван, а
балонът на публичния дълг
остава опасен, твърдят от
Coface.
Растежът на развитите
индустриални страни през
2010 г. ще бъде 1.4%, което
ще доведе до световен икономически растеж от 2.7%,
очакват от компанията.

Хонконг и Сингапур
отново са лидери по
икономическа свобода
За първи път в 16-годишната история на
индекса Великобритания не влезе в Топ 10
Хонконг и Сингапур заеха
за 16-а поредна година челните места в класацията за
икономическа свобода през
2010 г. на фондация Heritage
и Wall Street Journal. Австралия, Нова Зеландия и
Ирландия оформят челната
петица на класацията. В
Топ 10 влизат три европейски държави - Ирландия,
Дания и Швейцария. За
първи път в историята на
индекса Великобритания не
влезе в първите 10 и остана
на 11-о място. Сериозен
спад - до 8-о място, отчитат САЩ. Правителствата
и на двете страни наляха
големи суми през миналата
година, за да борят кризата,
в резултат на което всяка от
тях загуби по над 2 пункта
от резултата си.
България

България отбелязва сериозно отстъпление по отношение на икономическата
свобода, като резултатът
ни спада с цели 2.3 пункта
спрямо предходната година. В резултат през тази
година страната ни е поставена на 75-о място от общо
179 държави. Важно е да
се направи уточнението,
че в Индекс 2010 се използват данни до юни 2009
г., преди парламентарните
избори у нас. Това означава,
че последните месеци от
управлението на тройната коалиция са отнели от
икономическата ни свобода. Негативните ефекти от
кризата не се превърнаха в
катализатор за реформи, а
по-скоро провокираха отлагането им във времето.
Източна Европа

Някои от европейските
икономики се представиха
добре през изминалата година. Най-голям напредък
за икономическата свобода
отбеляза Черна гора, която
се изкачва с 5.4 пункта.
Други държави в Европа,
които подобряват условията си по този критерий,
са Македония, Хърватия,
Беларус, Босна и Херцеговина и Полша.
Влошаване

От друга страна, показателите за икономическа свобода в Латинска Америка
се влошават. Пет държави
от Южна Америка и Карибския басейн - Боливия,
Барбадос, Еквадор, Бахамските острови и Венецуела,
отбелязват чувствителен
спад в класацията.
намеса

Средният резултат на ико-

▶ Великобритания изгуби над 2 пункта от резултата си заради големите суми, които правителството на Гордън Браун наля през миналата година в икономиката

номическата свобода за
света за 2010 г. е 59.4 пункта (по скала, където 100
означава пълна икономическа свобода), което е с 0.1
по-малко от 2009 г. Това е
вторият случай, откакто се
измерва индексът, в който
средният световен индекс
отбелязва спад спрямо
предходната година. Основната причина за понижението е, че през миналата
година много правителства
по света предприеха неуспешни мерки за предотвратяване на рецесията чрез
увеличаване на правителствените разходи.
Показатели

Данните за икономическата свобода показват, че тя
подобрява жизнения стандарт, насърчава политиче-

ския и социалния прогрес,
а увеличаването на правителствените разходи не
стимулира икономическото
развитие.
Като цяло класацията
показва, че глобалната
рецесия нанася по-малко

Тенденции
Качеството
на живот расте
с индекса
Индексът на икономическата свобода, измерван
всяка година, показва тенденцията, че има силна
зависимост между икономическата свобода и
просперитета на държавите. Икономически посвободните страни имат

негативни последици в
икономиките с по-висока
степен на икономическа
свобода и повече в страни с
по-ниски показатели. През
тази година общо 15 страни
променят категорията, в
която са били досега.
по-висок среден доход на
глава от населението,
отколкото страните с
по-нисък индекс. Икономическата свобода има положително влияние като
цяло и върху качеството
на живот, политическата
и социалната обстановка. Страните с по-висока
оценка се справят далеч
по-добре с намаляването
на бедността, отколкото силно регулираните
икономики.
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Number of private health
insurance funds to drop
Legal amendments
prepared to kick-start
system’s second pillar
Private health insurance funds
will be allowed to manage
public resources exceeding
BGN 2 billion. That will be
possible after the adoption of
changes to the Health Insurance Act, which has undergone 13 amendments so far.
A working group of experts
will prepare the draft by the
end of February to help kick
off health fund reform, the
chairman of the parliamentary
health committee, Lachezar
Ivanov, told the Pari daily.
Model

The experts will analyse how
many clinical paths the state
will be able to finance. The rest
of the activities will be covered
by the private health funds,
which will operate in the field
of supplementary mandatory
health insurance and will form
the so-called second pillar of
the system. We adopt the philosophy that all the 21 private
funds should be given an equal
start, Ivanov pointed out. They
will have to meet clearly formulated criteria to manage
public resources.
The key question now is to
define the main package of
health services that will be
paid by the National Health
Insurance Fund (NHIF). There
must be guarantees that health

▶▶Parliamentary health committee chairman Lachezar Ivanov says that all the 21 private
funds should be given an equal start 				
Photos Marina Angelova

installments will be used for
health only and will not go to
BNB’s reserve, the CEO of
the Association of Licensed
Voluntary Health Insurance
Companies, Mimi Vitkova,
commented.
Forecasts

The number of the key players
in the sector will get reduced
for sure. Some experts predict
there will remain about five
large health funds. Bulgaria is

a small market, so we cannot
expect an inflow of big international health funds, Ivanov
pointed out. Others say that 10
to 12 funds will meet the new
criteria. The requirement for
a BGN 5 million authorised
capital of the companies will
be the first stumbling block.
If 21 funds are too many or
too few will be determined by
the market and competition,
Bulgaria Zdrave CEO Plamen
Minkov commented. Some

of the bigger funds will have
150,000 and more patients
and may find it difficult to organise their servicing. Another
problem is that the voluntary
funds will lure specialists out
of the NHIF, as each fund will
have to have offices in all the
28 regional cities. Hospitals
are prepared to work with
the private health funds but a
problem may arise from the
extra services they will offer to
their clients, specialists said.

New directors take control of BSE
State’s representative, who surprisingly
remains on board, to
name proxy
The extraordinary general
shareholders’ meeting of the
Bulgarian Stock Exchange
(BSE), which was called by
the finance ministry, expectedly elected new management
on Wednesday. From now
on, the BSE will be headed
by a banker. The CEO of
Eurobank EFG, Asen Yagodin, was elected chairman of
the board of directors. The
board will also have a deputy
chairman, Vasil Golemanski.
Ivan Takev remains member
of the board and keeps the
office of executive director.
The chairman of the Bulgarian Association of Licensed
Investment Intermediaries,
Lyubomir Boyadzhiev, also
joined the board.
Change

The last seat on the board was
the surprise of the day. It was
expected to be taken by Petko
Shishkov but the state’s representative, Lyudmila Elkova,
kept her place. Shishkov was
touted as the man of finance
minister Simeon Dyankov,
who never clearly nominated

a representative of the ministry. However, Shishkov withdrew his nomination, citing
personal reasons. I respect the
institutional approach and my
withdrawal is not connected
with the cabinet reshuffles, he
told the Pari daily. Meanwhile
Lyudmila Elkova said she was
going abroad and will authorise a proxy to vote for her on
the board.
Despite the mess about the
state’s representative, minister
Dyankov congratulated the
new team. I am confident that
the board will make the BSE
a regional leader attracting
foreign and local investors,
the finance minister said in a
statement.
Vote

After the vote it emerged that
Viktor Papazov, Bistra Ilkova,
Todor Breshkov and Andrey
Pramov dropped out of BSE’s
board of directors. The management changes were not
made in a convincing way,
other interests are at play there,
Viktor Papazov commented.
The results, however, show
that the old board was voted
out by 3.32 million shares,
42,000 were against and
81,000 abstained. The new directors were approved by more
than 3.4 million shares.

▶▶BSE board chairman Asen Yagodin will focus on improving
management efficiency and communication with investors

Plans

Emerging from the general
meeting the new directors
immediately announced
their plans. Our key task
is improve the efficiency
of BSE management and
the communication with
the investment community,
incoming chairman Asen
Yagodin pointed out. The
market should continue developing to be attractive

for both local and foreign
investors.
The BSE will no longer
have frictions with the Financial Supervision Commission
(FSC). According to Lyubomir Boyadzhiev, at its next
meeting the board will discuss
all lawsuits against other institutions, e.g. the Central
Depository and the FSC, and
they will most probably be
withdrawn.

Government
Prime minister
forced to reshuffle
cabinet
Six months after taking over
Bulgaria’s government,
prime minister Boyko Borisov began changing key figures in the cabinet. Defence
minister Nikolay Mladenov
will replace Runyana Zheleva after her resignation
as foreign minister. Mladenov’s office will be taken by
his deputy, Anyu Angelov.
Bulgaria’s new European
commissioner-designate,
Kristalina Georgieva, was
approved by the cabinet
on Tuesday. She will most
probably keep the portfolio
of international cooperation,
humanitarian aid and crisis
response. Two other nominations were a surprise. The
first is that of Iliyan Mihov
as deputy prime minister
replacing Georgieva. Borisov declined to comment
on what ministry Mihov will
head but analysts forecast
that he may replace Simeon Dyankov as minister of
finance. The second surprise
is the nomination of ex vice
premier Meglena Plugchieva
as Bulgaria’s representative
on the board of directors
of the European Bank for
Reconstruction and Development. She will take over
the post from Kalin Mitrev,
who was appointed by the
former cabinet.

Losses
Bulgaria loses
EUR 3m-plus a
day from blockade

Bulgaria loses more than
EUR 3 million a day from
the closed boarder with
Greece, deputy foreign minister Marin Raykov said after
a cabinet meeting. The blockade was launched by Greek
farmers on January 18. The
heaviest losses, EUR 2.5 million, are suffered by exporting companies. The tourism
industry loses about EUR
500,000 a day, transport and
forwarding companies, EUR
150,000. The calculations
were made by the industry
organisations and submitted
to the crisis headquarters set
up by prime minister Boyko
Borisov a day ago. The premier referred the issue to the
European Commission, saying Bulgaria will seek EUR
10 million compensation
from Greece. That is the loss
Bulgaria suffered during last
year’s blockade of the border.

Trade
Daily farming
exports to Greece
at EUR 1m

Greece is a major trade partner of Bulgaria, minister of
agriculture and food Miroslav Naydenov said. Data
from previous years show
that the export volume of
farming products in January amounted to some EUR
1 million a day. Bulgaria’s

agricultural exports to Greece
stood at EUR 44 million in
January 2009, exports from
Greece totalled EUR 36 million. Greece is on the main
commercial route from Bulgaria to the Mediterranean
region and the blockade will
increase the losses of carriers,
traders and farmers.

Infrastructure
Mapa Cengiz
given chance
to finish Lyulin

Mapa Cengiz got a credit of
trust to finish the construction of Lyulin motorway,
Road Infrastructure Agency
CEO Bozhidar Yotov said.
The Turkish company has
presented a detailed schedule of works until the end of
2010, thus guaranteeing that
the project will be finished
on time. Otherwise Bulgaria
risks losing EUR 115 million
under the ISPA programme.
Prime minister Boyko Borisov demanded from Mapa
Cengiz to submit the schedule by January 20.

Real estate
One in four
offices in Sofia
unoccupied

Office owners offer various schemes in an attempt to
attract tenants like step-like
rent payment, covering the
moving costs etc. The reason
is that some 25% of the offices in the suburbs and 17.9%
in downtown Sofia remain
unoccupied, Anton Slavchev
of Colliers International-Bulgaria said. Supply in the outskirts was five times as big as
demand in the second half of
2009. Modern office space in
the capital reached 1,060,000
sq. m, of which 14% in the
centre and 63% in the outskirts. A similar situation is
observed in the Black-Sea
town of Varna. Rents there
dropped 13%. The new office
space that will go on the market in 2010 will be 166,000
sq. m in Sofia and 24,000 sq.
m in Varna.

BSE
Alen Mak sells
125 bonds on BSE
on Wed

Amid languid trade on the
Bulgarian Stock Exchange
(BSE) on Wednesday, Silistra-based Mekom became
the leader in liquidity. A total
of 37,277 shares were sold
in a single deal just before
the session ended. After the
transaction, the price dropped
21.05% to BGN 0.60 apiece.
Deals in Mekom’s shares are
extremely rare and usually do
not exceed 200 or 300 pieces.
Central Cooperative Bank
was second with 34,005
shares purchased. Chimco
fertiliser maker ranked third
with 24,547 shares sold.
Total BSE turnover reached
BGN 829,933. Trade in debt
securities was surprisingly
active. Alen Mak cosmetics
maker traded 125 bonds.
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Коментари

При смяната на ръководството
играят други интереси
Няма лична драма от
това, че съм освободен
от съвета на директорите на Българската
фондова борса. Ако
ме боли за нещо, е за
самия пазар. Начинът,
по който се смени
ръководството, не е
убедителен - тук играят
други интереси. Един
човек, който не е бил
20 години в България и
не се е срещал въобще
с борда на директорите
и го уволнява, без да го
познава - за мен това не
е убедително.

Виктор Папазов,

бивш председател на съвета
на директорите на БФБ

В ролята си
на акционер
аз ще продължа да
задавам въпроси

А какви интереси се
намесват, не знам, да
разследват журналистите. Преди време казах,
че държавата е била
и майка, и мащеха на
борсата. След няколко
месеца ще видим сега
каква роля ще играе

държавата. Но ако не
се работи добре, аз в
ролята си на акционер
ще задавам въпроси.
Аз не знам защо сте
останали с впечатление, че борсата е тази,
която ме храни. Да,
плащано ми е за това, че
съм бил член на съвета
на директорите. Но аз
имам достатъчно други
неща, с които се занимавам.

Позиция
Борсата
ще стане
регионален лидер
Приветствам
промяната в
ръководството на
Българската фондова
борса. Вярвам, че
тя ще допринесе за

положителни промени
в работата на борсата и
ще спомогне борсовият
оператор да заеме
полагащото му се
достойно място на
европейския пазар.
Уверен съм, че
новият управленски
екип, който застана

начело на Българската
фондова борса, ще я
направи регионален
лидер. Така
капиталовият ни пазар
ще може да се превърне
в притегателен център
за чуждестранни и
местни инвеститори.
Симеон Дянков,

Новите господ
във владениe
министър на финансите

Останалата по чудо в съвета на дир
упълномощи човек, който да я пред

Не съм бил на заплата
и пълно работно време
в борсата, така че нищо
трагично не се е случило. Много са нещата, с
които ще се занимавам.
За мен борсата от доста
време е нещо като дете,
което искам да го видя
оженено в едно добро
семейство. Така че ще
помагам с каквото мога.

Не е моментът за завишаване
на критериите за търговия
Не смятам, че в
момента е добра
идея да се завишават
критериите за листване
на нови дружества на
борсата, защото така
ще се ограничи кръгът
на компаниите, които
може да се търгуват на
официалния пазар.
Заради кризата има
компании, които не
покриват критериите за
официален пазар, и те
отпаднаха. Налице са
и в момента слаболиквидни компании на този
пазар и ако увеличим
критериите, е възможно
да отпаднат още повече.

Иван Такев,

изпълнителен директор на БФБ

С компании,
които имат
капитал по 50 хил.
лв., не можем да
направим развит
капиталов пазар

Ако говорим за масовото излизане на борсата
на гръцки компании с
капитал от 50 хил. лв.,
не знам доколко те може да бъдат публични.
Да не говорим, че тези
50 хил. лв. обикновено
се държат от един или
двама акционери.
Същевременно обаче
компания с капитал
от 50 хил. лв. може да
е доста търгувана, ако
има например 100%
free-float. Но е факт, че
с компании с капитал
50 хил. лв. не можем да
направим развит капиталов пазар.

Ще прекратим делата срещу
КФН и Централен депозитар
На следващото
събиране на съвета
на директорите на
Българската фондова
борса ще разгледаме
какви конфликти
и съдебни дела
имаме към други
институции, като
Централен депозитар
и Комисията за
финансов надзор.
В момента тече една
процедура, свързана

Любомир Бояджиев,

член на съвета на директорите
на БФБ и председател на БАЛИП

Целта е да
започнем на
чисто и да работим
добре с институциите

с делистванията
на компаниите
- Българската
фондова борса е
подала жалба в съда
срещу Комисията за
финансов надзор.
Ще преразгледаме
всички дела и се
надявам те да бъдат
прекратени. Целта е
да започнем на чисто
и да работим добре с
всички институции.

▶ Новите шефове на БФБ трябва да получат своите 100 дни, в които да докажат, че и на б

Извънредното общо събрание на акционерите на БФБ,
което беше поискано от
Министерството на финансите, очаквано избра ново
ръководство на борсата.
Занапред тя ще се ръководи
от банкер. Асен Ягодин,
изп. директор на Пощенска банка, беше избран за
нов председател на съвета
на директорите. В новия
състав на борсовия борд
ще има и заместник-председател. На тази позиция
застава Васил Големански.
Иван Такев освен мястото
си в СД запазва и позицията
изпълнителен директор. В
борда точно според очакванията влезе и председателят на БАЛИП Любомир
Бояджиев.
Промяна

Последното място в директорския борд донесе и

новината на деня. Вместо
очакваното възкачване на
предложения Петко Шишков мястото си в съвета на
директорите запази представителят на държавата
там Людмила Елкова. Това
е сериозен обрат в намеренията на финансовия министър Симеон Дянков, по
чиято инициатива се проведе общото събрание. За два
месеца той на няколко пъти
смени позицията си по въпроса кой да представлява
МФ в директорския борд
на БФБ. В предложените от
Дянков промени липсваше
ясно изразен представител
на държавните интереси.
Спекулации спрягаха, че
номинираният за член на
СД Петко Шишков ще се
възприеме за такъв поради близостта му с Дянков
- двамата са съученици. В
крайна сметка обаче Шиш-

ков е оттеглил кандидатурата си. Промениха се
някои неща в личен план,
които ме накараха да се
оттегля, каза пред в. Пари
Петко Шишков. По думите
му с оглед на вчерашното
гласуване бъдещето му не
е свързано с Българската
фондова борса. Уважавам
институционалния подход
и отказът ми не е свързан с
промените в структурата на
Министерския съвет, каза
Шишков.
Казус

Неразборията около държавния представител обаче
не спира тук. След края
на вчерашното общо събрание Елкова обяви за в.
Пари, че има намерение
да замине за чужбина и
ще упълномощи някого да
я представлява при гласуванията в новия съвет на
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инвеститор
Мнение
Оставам
представителят
на държавата
Не мога да ви
кажа какво накара
акционерите да ме
оставят за член на
съвета на директорите.
Предполагам това
се наложи след

Людмила Елкова,
член на СД

оттеглянето на
кандидатурата на
Петко Шишков.
При това положение
най-големият
акционер държавата
щеше да остане без
представител в съвета
на директорите и
затова аз оставам
този представител.

Може би ще трябва
да упълномощя свой
заместник в съвета на
директорите, тъй като
скоро заминавам за
чужбина за по-дълъг
период от време и няма
да имам възможност
да работя активно
като член на съвета на
директорите.

дари влязоха
e на борсата

ректорите Людмила Елкова ще
дставлява при заседанията

13

Цифра на деня

11.313

▶▶млрд. лв. достигна общата пазарна капитализация на
фондовата борса след края на вчерашната позитивна
сесия

Имаме пълната подкрепа
на държавните органи
Надяваме се, че
предложените кандидатури отговарят на
законовите процедури,
за да бъдат одобрени от
заместник-председателя
на КФН Ралица Агайн.
Основната задача на СД
е да подобрява ефективността на управление на
борсата и комуникацията с
инвестиционната общност. След като ефективно
действащото дружество е
реалност, решението дали
да бъде приватизирано и
кога да стане това ще го
каже акционерът МФ.
Нашата основна цел
е пазарът да продължи
развитието си, така че да е
привлекателен не само за
местните, но и за всички
чуждестранни инвеститори. Моето лично мнение е,
че привлекателността на
пазара зависи от няколко
условия. В пряка зависимост от нашите усилия е

Асен Ягодин,

избран за председател на СД
на БФБ

Нашата основна цел е
пазарът да продължи развитието си,
така че да е привлекателен не само
за местните, но и
за всички чуждестранни инвеститори

самата инфраструктура да
е достатъчно качествена
и обърната към играчите. Пазарът трябва да е
привлекателен и за нови
дружества, които да бъдат
листнати. Ако се пуснат
държавни компании,
това ще повиши привлекателността като цяло.
Това обаче е решение на
съответните органи, които
контролират участията.
Едно от доказателствата
за ангажираността на
държавата към капиталовия пазар е днешното
общо събрание и приетите решения. Мисля, че
разполагаме с подкрепа на
държавата за всичко, което
ще предприемем с оглед
подобряване на дейността
на местния пазар.
Нашето желание е да
видим БФБ като модерна
институция, която отговаря и на положението на
държавата като член на
ЕС.

Ще въведем фючърсна
и деривативна търговия

българския капиталов пазар може да изгрее слънце

директорите. Така кашата
около това как държавата
ще държи контрол в управлението става пълна.
Това не попречи на министъра да приветства
новоизбраните шефове.
Уверен съм, че новият управленски екип ще направи БФБ регионален лидер,
който ще бъде притегателен
център за чуждестранни и
местни инвеститори, каза
в изявление Дянков.
Промяна

След гласуването стана
ясно, че от борсовия борд
в крайна сметка отпадат
Виктор Папазов, Бистра
Илкова, Тодор Брешков
и Андрей Пръмов. Начинът, по който се смени
ръководството, не е убедителен - тук играят други
интереси, коментира след
избора Виктор Папазов.

Отстраняването обаче беше повече от убедително.
За оставката на стария СД
гласуваха 3.32 млн. акции,
42 хил. бяха против, а 81
хил. гласуваха въздържал
се. Новият състав на СД
беше подкрепен от над 3.4
млн. акции.
Намерения

Веднага след общото събрание новите шефове обявиха и намеренията. Основната ни задача е да се
подобрява ефективността
на управлението на борсата
и комуникацията с инвестиционната общност, каза
новият председател на СД
Асен Ягодин. По думите
му пазарът трябва да продължи развитието си, така
че да бъде привлекателен
не само за местните, но и
за всички чуждестранни
инвеститори.

Това, което първо
трябва да се направи
между борсата и Централния депозитар, е те
да нормализират отношенията помежду си.
Моето лично мнение е,
че доброто послание към
публиката - компании или
инвеститори, идва, когато
институциите като борса и
депозитар изказват единно
мнение.
снимка боби тошев

Българската фондова борса вече няма да има търкания с Комисията за финансов надзор, стана ясно
вчера. Според новоизбрания член на СД Любомир
Бояджиев на следващото
си събиране съветът на
директорите на БФБ ще
преразгледа всички дела
към други институции, като Централния депозитар
и Комисията за финансов
надзор, и най-вероятно те
ще бъдат прекратени.
Пред борсовия оператор
се очертават добри перспективи, стига всички намерения на новите шефове
да се превърнат в дела. Тогава думите на принципала
Симеон Дянков, че българският оператор ще стане
регионален лидер, може да
се станат не само красива
приказка, а реалност.
Екип на в. Пари

В тази връзка ще се
цели подобряване именно
на комуникацията с ЦД,
защото, ако сме си поста-

3.32
▶ млн. акции гласуваха
за освобождаването на
стария съвет на директорите на БФБ

3.4
▶ млн. акции гласуваха за
назначаването на нов
съвет на директорите
на БФБ

Васил Големански,

избран за зам.-председател на СД

Трябва да се
въведе нормален диалог между
борсата и депозитара и да се синхронизират стъпките
вили като цел да изградим
фючърсен пазар и да
пуснем нови инструменти
на борсата, зад това нещо

трябва да стои стабилен
клиринг. Моето виждане е,
че това трябва да се изгради съвместно с депозитара. Трябва да се въведе
нормален диалог между
двете институции и да се
синхронизират стъпките,
които да се предприемат
за постигане на целта.
Една от целите е да се
въведат фючърсна и деривативна търговия. Като
дългогодишен служител
на ЦД смятам, че можем
да работим много добре
заедно.
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14 инвеститор Валути
USD/BGN

EUR/USD

лева за долар

долара за евро

1,700

1,700
1.4137
-1.06%

1,525

1.3836
+1.09%

1,525

1,350

1,350

1,175

1,175

Промяна

Валута на деня

CHF

1.41

GBP

+0.59%

Лирата с нови печалби

RUB
1,000

1,000
20.01.09

8.04.09

18.06.09

28.08.09

9.11.09

20.01.09

20.01.10

9.04.09

22.06.09

31.08.09

10.11.09

20.01.10

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

Калин Йорданов,
ИП Карол

Възстановяването на
британската икономика ще бъде много
по-силно от очакваното през идните
години

▶▶Броят на хората
във Великобритания, които получават
помощи за безработица, намалява за втори
пореден месец през
декември.
▶▶Броят на британците, които са останали
без работа и са подали
за първи път молба за
социални помощи, се е
понижил с 15.2 хил. през
декември. Това е найголемият спад на безработицата в страната от април 2007 г.

+0.86%

▶ Валути спрямо евро

Паундът прати единната
валута на петмесечно дъно

Новината за намаляване броя на хората,
зависещи от помощи
във Великобритания,
изненада приятно пазарните анализатори, които
очакваха, че първоначалната безработица ще се
понижи доста по-малко с
3 хил. души.
Настъплението на британската лира спрямо
еврото продължава за
седми пореден ден,
като курсът на валутната
двойка EUR/GBP падна
до 0.8699 към обяд на
европейската сесия,
което е най-слабият курс
на еврото от август 2009
г. насам.Според икономическите анализатори

▶▶USD за 1 EUR достигна курсът между двете валути,
след като американските
пари поскъпнаха с 1.05%

Рублата с актив за деня

коментар

Великобритания
Безработицата
намалява за
втори месец

-0.02%

Франкът отново на загуба

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

Купува
Buy
1,41
0,87
128,6
1,48
8,14
10,12
1,48
1,55
269,35
25,88
42
4,02

USD
EUR
CHF
GBP
DKK
USD
EUR
CHF
GBP
BGN

Беларуска
2856
4037,18
4644
1,04
Естонска
11,03
15,65
10,61
17,98
2,1
Латвийска
0,5
0,71
0,48
0,82
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
2,4
3,45
2,34
3,94
Молдовска
12,76
18,03
20,74
0,43
Руска
29,72
42,02
28,46
48,32
3,66
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

Hай-висока
High
1,43
0,87
130,32
1,48
8,15
10,14
1,48
1,55
269,51
25,94
42,25
4,03

Hай-ниска
Low
1,41
0,87
128,53
1,47
8,12
10,08
1,47
1,54
266,31
25,7
41,96
4

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 20.01.2010 г.

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

▶▶
Еврото и британският паунд остават под натиск
срещу американския долар

възстановяването на британската икономика ще
бъде много по-силно от
очакваното през идните
години, като обезценката
на паунда с 25% спрямо долара по време на
кризата ще подпомогне
местните износители и
ще насърчи и чуждите
инвестиции в страната.

включва 20-те най-големи
икономики на света, да
поеме управлението на
Международния валутен
фонд.
Еврото и британският
паунд остават под натиск
срещу USD, като се
разменят при нива 1.4140
USD за 1 EUR и 1.6260
USD за 1 GBP. Докато
японската йена продължава да задържа позиции
срещу основните валутни
двойки, като през сесията
в сряда се разменяше за
128.60 йени за 1 EUR,
148.00 йени за 1 GBP и
91.00 за 1 USD.

Управителят на Английската централна банка
Марвин Кинг предложи
радикална реформа на
начините за управление на
международната икономика. За тази цел той настоя
групата на Г-20, която

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

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

Украинска
8,12
11,47
7,77
13,2
0,27
Грузинска
1,71
2,42
1,64
2,78
Полска
2,85
4,01
2,72
4,61
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
147,97
209,16
1,63
240,6
4,98
Унгарска
189,09
268,35
181,92
308,31
10,36
Чешка
18,32
25,89
17,54
29,79

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

9,62
Азербайджан
0,8
1,14
1,31
Македонска
42,78
61,31
91,47
Хърватска
5,14
7,29
4,94
8,36
1,81
5,67
3,52

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
97,22
137,65
158,34
Румънска
2,92
4,13
2,8
4,75
3,21
Турска
1,47
2,08
1,41
2,39
1,61
0,05

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

▶ Преизчислени курсове за 21.01.2010
JPY

NOK

За 1

AUD

CAD

CHF

BRL

CZK

DKK

EEK

GBP

HUF

NZD

PLN

TRY

USD

EUR

AUD

*

1,04718

1,04775

0,61199

0,05974

0,20784

0,09886

1,77956

0,03584

0,01202

0,19018

7,89705

0,38447

0,15290

7,45983

1,09453

1,54680

CAD

0,95494

*

1,00054

0,58441

0,05705

0,19848

0,09440

1,69938

0,03422

0,01148

0,18161

7,54124

0,36715

0,14601

7,12371

1,04522

1,47710

CHF

0,95442

0,99946

*

0,58409

0,05702

0,19837

0,09435

1,69846

0,03421

0,01148

0,18151

7,53714

0,36695

0,14593

7,11984

1,04465

1,47630

BRL

1,63402

1,71112

1,71205

*

0,09762

0,33962

0,16154

2,90785

0,05856

0,01965

0,31075

12,90397

0,62823

0,24984

12,18954

1,78849

2,52750

SEK

25,89001

CZK

16,73784

17,52758

17,53711

10,24333

*

3,47882

1,65467

29,78603

0,59986

0,20124

3,18313

132,17961

6,43518

2,55919

124,86147

18,32010

DKK

4,81136

5,03837

5,04111

2,94449

0,28745

*

0,47564

8,56212

0,17243

0,05785

0,91500

37,99557

1,84982

0,73565

35,89194

5,26619

7,44219

EEK

10,11552

10,59280

10,59856

6,19056

0,60435

2,10242

*

18,00120

0,36253

0,12162

1,92373

79,88280

3,88910

1,54665

75,46008

11,07176

15,64664

GBP

0,56194

0,58845

0,58877

0,34390

0,03357

0,11679

0,05555

*

0,02014

0,00676

0,10687

4,43764

0,21605

0,08592

4,19195

0,61506

0,86920

RUB 279,02851

292,19389

292,35278

170,76163

16,67052

57,99368

27,58420

496,54867

*

3,35483

53,06449 2203,50297

107,27781

42,66304

2081,50579

305,40562

431,60002
128,65017

15,81732

Стойност
Rate
1,95583
1,26444
7,73820
1,32410
1,32482
2,02717
7,55438
2,62803
1,25000
2,25015
1,78203
2,68179
7,27101
1,48245
3,01189
6,74424
1,52027
1,21788
5,66448
2,76052
1,09045
4,11347
2,40466
9,98535
3,00347
4,86138
4,73819
4,65519
1,93331
9,89642
4,19967
9,43251
1,38397
1,84493
1557,00000

Разлика
Difference
0,00000
0,00594
0,03960
-0,00432
-0,00027
0,02094
0,00437
-0,00003
0,00000
0,01313
0,01757
-0,00018
-0,02850
0,00795
0,02155
0,00000
0,01335
0,00298
0,00000
0,00000
0,01349
0,01191
0,00443
8,97926
0,01624
0,00857
-0,00839
0,03950
0,00673
0,05379
0,03478
0,05203
0,01425
0,00346
9,69000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 21.01.2010 година. Тези курсове се
основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и референтните курсове на ЕЦБ за съответния ден, и се
прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.

▶ Европейски валути според националните банки
USD
EUR
GBP
RUB

Продава
Sell
1,41
0,87
128,63
1,48
8,14
10,12
1,48
1,55
269,55
25,91
42,03
4,02

JPY

83,17207

87,09637

87,14373

50,90017

4,96910

17,28660

8,22222

148,00989

2,98077

*

656,81425

31,97708

12,71689

620,44966

91,03449

NOK

5,25829

5,50639

5,50939

3,21800

0,31416

1,09289

0,51982

9,35746

0,18845

0,06322

*

41,52500

2,02165

0,80398

39,22596

5,75537

8,13350

NZD

0,12663

0,13260

0,13268

0,07750

0,00757

0,02632

0,01252

0,22535

0,00454

0,00152

0,02408

*

0,04869

0,01936

0,94463

0,13860

0,19587

PLN

2,60099

2,72371

2,72519

1,59177

0,15540

0,54059

0,25713

4,62862

0,09322

0,03127

0,49465

20,54016

*

0,39769

19,40295

2,84687

4,02320

48,78943

SEK

6,54029

6,84888

6,85260

4,00257

0,39075

1,35934

0,64656

11,63885

0,23439

0,07864

1,24380

51,64899

2,51454

*

7,15855

10,11648

TRY

0,13405

0,14038

0,14045

0,08204

0,00801

0,02786

0,01325

0,23855

0,00480

0,00161

0,02549

1,05861

0,05154

0,02050

*

0,14672

0,20735

USD

0,91363

0,95674

0,95726

0,55913

0,05458

0,18989

0,09032

1,62587

0,03274

0,01098

0,17375

7,21500

0,35126

0,13969

6,81555

*

1,41320

EUR

0,64650

0,67700

0,67737

0,39565

0,03862

0,13437

0,06391

1,15048

0,02317

0,00777

0,12295

5,10543

0,24856

0,09885

4,82277

0,70761

*

▶ 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
Химко АД

ЦКБ АД
Лева

Лева

2,0

0,150

1.34
+1.13%

1,5

0.105
-4.55%

Нагоре

Надолу

Обем

Ютекс Холдинг: 50

Меком АД: 45827

Меком АД: 45 827

Оптела-лазерни технологии АД: 3000

ТК-ХОЛД: 100

А.В. Билдингс АД: 40

Север холдинг: 105

+11.85%

0,113

1,0

0,075

0,5

15

-21.05%

-21.05%

+11.74%

ЦКБ АД: 34 005

+1.13%

-11.11%

0,038

0,0
20.01.09

22.04.09

22.07.09

19.10.09

0,0

20.01.10

21.12.09

11.01.10

-9.76%

+9.09%

20.01.10

Борсов коментар

Меком стана най-търгуваната
компания на фондовата борса
Търговията на
Българската фондова
борса отново беше изключително вяла. Това
позволи на силистренската компания Меком
да стане най-ликвидното дружество благодарение на единична
сделка. Малко преди
края на сесията инвеститор прехвърли 37 277
книжа на дружеството.
По време на цялата
сесия се изтъргуваха
45 827 акции на дружеството.

Меком АД
Лева

Мирослав Иванов
mivanov@pari.bg

Компанията беше най-търгувана
по време на вчерашната търговия

1,500

1,125

0,750

През
борсата
преминаха 125
облигации на
Ален мак

Сделките с Меком са
изключителна рядкост
и обикновено са само
“маркировъчни” с по
200-300 акции. След
вчерашните транзакции
цената на компанията
се понижи с 21.05% до
0.60 лв. за акция.
Централна кооперативна
банка зае второто място
по брой изтъргувани
книжа. Трезорът беше
лидер в сутрешната търговия. Общо за сесията
бяха прехвърлени 34 005
книжа от дружеството

0,375

0.6
-21.05%

0,0
30.01.09

до цена от 1.34 лв. за
брой. Врачанският торов
завод Химко АД зае третото място по ликвидност с 24 547 прехвърлени ценни книжа при
4.54% спад в цената до
0.105 лв. за брой.
Общият оборот на
борсата достигна
829 933 лв. Изненадваща ликвидност имаше

22.04.09

21.07.09

на сегмента на дълговите ценни книжа. През
борсата преминаха 125
облигации на Ален мак.
Компанията все още не
е публикувала протокола от общото събрание
на акционерите, което
трябваше да се състои
миналия петък. На него
държателите на дългови
книжа трябваше да одобрят мораториум върху

Химко АД: 24 547

16.09.09

20.01.10

плащанията на лихви
по емисия облигации на
Ален мак.
Сделки имаше и с
дългови книжа на България платиниум груп
ЕАД, Еврокредит ЕАД,
Агро Финанс АДСИЦ
и др.
Написаното не е препоръка за
покупка или продажба на акции.

-4.55%

Пазари
Силен ръст на
продажбите на
Софарма в Турция
Синият чип Софарма АД
е реализирал 2.8 пъти ръст
на продажбите на турския
пазар през 2009 г., съобщиха от дружеството. В
страните от Балканския
полуостров фармацевтичната компания отчита
най-голямо повишение
на продажбите за износ.
Продадената продукция
през 2009 г. в страните от
ЕС се е увеличила с 36.1%,
а ръстът в Русия е 11.3%.
Приходите от износа в
САЩ през миналата година са нараснали с 6.7%.
Продажбите на Софарма
през миналата година
се повишиха с 12% и на
индивидуална база достигнаха 186.9 млн. лв. С
основна заслуга за резултата е повечето продадена
продукция на външни
пазари. Общият износ през
миналата година е нараснал с 16%, а продажбите
на вътрешния пазар са се
увеличили с 4%. Само през
декември 2009 г. Софарма
отчита 29% повишение
на продажбите си спрямо
последния месец на 2008 г.
Реализираната продукция
за износ се е увеличила с
95%, а на българския пазар
синият чип отчита 22%
спад на продажбите.
Днес по позицията на

синия чип бяха сключени
28 сделки, в които минаха
22 672 лота. Капитализацията на дружеството се
повиши с 0.56%, а цената
на затваряне достигна 4.10
лв. за акция.
А. Христов | pari.bg

Отчет
Печалбата на
Етап-Адресс АД се
повиши с 32%
Превозвачът Етап-Адресс
АД е постигнал 31.7%
ръст на печалбата си през
2009 г., показа неконсолидираният отчет на
дружеството. Положителният финансов резултат
за миналата година е 104
хил. лв. Спад има в продажбите на Етап, които
намаляват с 9.37% и за
2009 г. се свиват до 9.92
млн. лв. Продажбите формират 99.95% от общите
приходи на компанията.
Оборотът за 2009 г. се
понижава до 9.93 млн.
лв., което е спад от 9.36%
на годишна база. Общите
разходи за дейността на
превозвача намаляват с
9.7% и през миналата година се свиват до 9.8 млн.
лв. Акциите на
Етап-Адресс АД не се
търгуват на фондовата
борса, но компанията има
емитирана емисия облигации. Дълговите книжа
са с падеж през 2011 г.
А. Христов | pari.bg

▶ Търговия на БФБ
Код Номинал Име
				

P/S

P/B

1800

1,65

1,68

1,65

1,65

1,65

0,12%		

0,59

0,35

Синергон Холдинг АД

15471

2

2,1

1,98

1,99

1,98

-0,80%

1,70

0,26

0,32

1.00 BGN

Софарма АД

22672

4,09

4,11

4,08

4,09

4,11

0,56%

16,47

1,14

2,17

1.00 BGN

Българска роза-Севтополис АД

564

1,52

1,52

1,52

1,52

1,52

0,26%

31,43

1,38

0,98

1,13%

5,11

0,58

0,46

4ID		

1.00 BGN

ИХ България АД

6S7		

1.00 BGN

3JR		
4BJ		
4CF		

1.00 BGN

ЦКБ АД

5DOV

1.00 BGN

Доверие ОХ АД

5F 4

1.00 BGN

ПИБ АД

5KTE

1.00 BGN

5MB

1.00 BGN

5ODE

1.00 BGN

5ORG

1.00 BGN

Обем Oтваряне Висока
(лотове)

Ниска

Средна Затваряне Промяна (%)

P/E

Код Номинал Име
				
5BT		

1.00 BGN

БТК АД

5IC		

1.00 BGN

ЗД Евро инс АД

77,35

1,47

1,84

11,06

0,16

0,52

0,24

1,60%

6,97

0,66

0,70

Катекс АД

50

2,53

2,56

2,56

2,56

2,56

1,47%

184,13

0,46

0,09

6AB		

1.00 BGN

Монбат АД

9080

6,5

6,5

6,49

6,5

6,5

-0,01%

16,17

2,24

2,13

6AM

1.00 BGN

КРЗ Одесос АД

43

115

114,5

112

112,64

114,5

-0,43%

29,95

1,70

1,10

Оргахим АД

116

80,9

82

82

82

82

1,36%		

0,41

0,69

6D3		

1.00 BGN

6K1		
6L1		

1,06

2,32

0,35

17,00

0,44

0,52

6C4		

1 .00 BGN

Химимпорт АД

17451

2,76

2,78

2,75

2,75

2,76

0,18%

6C4P

1.00 BGN

Химимпорт АД

2000

2,73

2,8

2,76

2,77

2,76

0,92%			

3,08

6C9		

10.00 BGN КТБ АД

10

59

60,4

60,2

60,28

60,4

2,37%

6,91

2,05

1,41

3NJ		

1.00 BGN

Св. Св. Константин и Елена Холдинг

10

9,4

10

10

10

10

6,44%

5,94

0,70

0,71

3OO

1.00 BGN

Оптела-лазерни технологии АД

3000

0,21

0,24

0,23

0,24

0,24

11,74%

0,01

0,12

0,01

3TV		

1.00 BGN

Топливо АД

345

4,8

4,56

4,44

4,54

4,56

-4,96%		

0,13

0,20

0,02

16,9

16,9

16,9

1,9

1,9

1,9

0,81

0,81

8,78%

3,93

0,54

0,38

14,09

6S2		

1.00 BGN

САФ Магелан АД

6SL		

1.00 BGN

Софарма логистика АД

45

7,5

7,62

7,6

7,61

7,62

1,60%

0,22

1,40

7930

0,82

0,81

0,79

0,81

0,79

-3,07%		

12,75

0,68

0,60

1,21

214

63

64,5

63,96

3U8		

1.00 BGN

Корпорация Унимаш АД

2000

0,3

0,28

4IE		

1.00 BGN

Интрансмаш-инженеринг АД

13

13,5

13,5

0,90

1,9

0,81

Трейс груп холд АД

0,48

16,85

0,81

1.00 BGN

-0,15%			

20

0,74

T57		

1,35

100

890

1,76

1,36

Елхим Искра АД

Ломско пиво АД

0,64

1,35

Лавена АД

1,22

1.00 BGN

0,64

1,38

1.00 BGN

1,08

0,64

1,35

1.00 BGN

19,11

0,64

8754

52E		

0,00%

6920

Еврохолд България АД

4L4		

5,52

Зърнени Храни България АД

1.00 BGN

9,5

5,52

1.00 BGN

4EH		

9,5

5,5

T43		

2,28

9,5

5,56

3,82

-4,54%		

9,5

5,52

0,02

0,11

9

718

2

0,11

59

Каолин АД

1,43

0,11

Инвестор.БГ АД

1,83

1.00 BGN

1,43

0,12

1.00 BGN

0,89

2,05

0,11

4IN		

40,09

2

24547

-7,27%		

0,18%

1,43

Химко АД-Враца

2,5

3,4

2,2

1.00 BGN

2,53

3,45

1,43

4CK		

2,5

3,4

1,43

42,64

2,69

3,45

2,25

0,00%		

2,7

3,39

100

41

800

19008

8300

41

Индустриален КХ АД

0,81

Девин АД

ТК-ХОЛД АД

41

1.00 BGN

0,54

Софарма трейдинг АД

41

4I8		

1,88
0,34

1.00 BGN

41

1,24

5,73

0,00%		

1.00 BGN

4

44,81

3,42%

3,15

T24		

10.00 BGN ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп

-2,05%

41,49

3,15

SO5		

4BI		

-4,25%			

41,49

3,15

1,04%

9,09%

1,15

41,49

3,15

-21,05%			

-2,50%		

38,2

41,49

3,15

9,7

4,2

1,15

40,12

0,6

0,2

38,2

21
100

0,6

4,2

1,15

Албена АД
Алкомет АД

9,62

0,2

38,2

0,03

0,57

4,2

1,15

0,02

9,55

0,2

38,2

0,03

9,72

4,2

39

2,94

0,56%

0,62

0,2

1,2

1,69%			

0,18

9,6

0,2

1

3,49

0,18

0,76

3,85

10

3,36

0,18

7550

40

Фазерлес АД

3,36

0,18

45827

2000

Хидроизомат АД

3,49

0,18

Енемона АД

ЗММ-Металик АД

1.00 BGN

3,43

41

Меком АД

А.В. Билдингс АД

1.00 BGN

494

1.00 BGN

1.00 BGN

4F6		

Мостстрой АД
КТИ Съединение АД

1.00 BGN

1.00 BGN

4HI		

1.00 BGN
1.00 BGN

E4A		

3ZD		

236,25		

5MY
5T3		

MKX

4AO

2,25
0,75

0,00%

2,54

-5,36%		

2,83		

-4,09%

2,53

-0,67%		

1,33%

5,37

2,5

14,5

1,52

1,64

2,54

5,03

1,5
5,37

2,5

14,5

1,48

1,64

21905

5,03

1,52

5,37

0,25

14,5

1,5

1,64

-0,58%		

5,03

275

P/B

5,37

1,34

14,5

0,92

1,64

3,43

5,03

31,21

1,71

1,34

14,6

-1,22%

5,37

3,42

5,32

2,92

345

1,33

50

2,92

100

3,41

408

Средна Затваряне Промяна (%)

М+С хидравлик АД

1,36

ОЦК АД

2,92

Момина крепост АД

3,43

Петрол АД

Ниска

1.00 BGN

1,33

1.00 BGN

2,92

1.00 BGN

3,45

1.00 BGN

P/S

2,95

5MH

270

5OTZ

P/E

100

5MR

34005

5PET

Обем Oтваряне Висока
(лотове)

0,07%

7,23

0,13

0,88

-11,11%		

8,13

0,21

0,25

0,64

0,16%

14,21

0,64

0,55

64,07

64,5

2,38%

37,34

0,95

2,78

0,27

0,28

0,28

-6,67%

72,80

0,44

0,16

13,5

13,5

13,5

0,00%			

4KT		

1.00 BGN

Костенец-ХХИ АД

10

9,5

9

9

9

9

-5,26%

22,62

0,14

0,14

0,55

4KU

1.00 BGN

Каучук АД

10

27,1

27

27

27

27

-0,37%

64,60

1,09

1,10

5,56%			

3,06

4V6		

1.00 BGN

Велбъжд АД

650

1,44

1,44

1,44

1,44

1,44

-0,07%			

16,9

0,30%		

1,71

1,33

1,9

0,00%

16,11

1,07

1,01

0,00%

18,26

0,46

0,78

0,21

53B		

1.00 BGN

Биовет АД

190

7

7

7

7

7

57E		

1.00 BGN

ЕМКА АД

100

2,8

2,78

2,78

2,78

2,78

-0,68%			

59X		

1.00 BGN

Унифарм АД

400

40,98

40,98

40,98

40,98

40,98

0,00%			

1,60

5Y1		

1.00 BGN

Ютекс Холдинг АД

50

4,2

4,7

4,7

4,7

4,7

11,85%			

6S8		

1.00 BGN

Север Холдинг АД

105

0,41

0,37

0,37

0,37

0,37

-9,76%			

4EC		

1.00 BGN

ЕЛАРГ ФЗЗ

485

0,81

0,81

0,8

0,81

0,81

0,62%

5BU		

1.00 BGN

ФНИ България

11000

0,37

0,38

0,38

0,38

0,38

0,81%			

7,41

2,43

0,68

5BN		

1.00 BGN

БАКБ АД

713

17,5

17,51

17,45

17,5

17,51

0,03%

6,96

1,96

1,04

6A6		

1.00 BGN

Адванс Терафонд АДСИЦ

1631

1,31

1,31

1,3

1,31

1,3

-0,76%

14,44

3,42

0,68

5BP		

1.00 BGN

Билборд АД

1080

1,16

1,14

1,12

1,13

1,14

-2,15%

17,32

0,61

0,48

6F3		

1.00 BGN

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

520

0,44

0,46

0,44

0,44

0,46

3,84%

2,41

0,69

0,35
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Китайските индекси натрупаха големи загуби
Негативните новини
от банковия сектор в
страната предизвикаха разпродажбите
Вчерашната търговия в
Азиатския регион донесе
нови понижения за повечето индекси. Най-голям
спад отчетоха индексите в
Китай като резултат от негативните новини, свързани

с банковия сектор.
Понижения

На борсата в Шанхай индексът Shanghai Composite
изтри 2.93% от стойността си до 3151.85 пункта.
В Хонконг Hang Seng
се понижи с близо 2%,
като затвори на ниво от
21 286.17 базисни точки.
Регионалният индекс MSCI
Asia Pacific също претърпя

Shanghai Composite
Пунктове
4000
3151.85
-2.93%

3475
2950

2425
1900
20.01.09

7.04.09

18.06.09

27.08.09

13.11.09

20.01.10

отрицателна корекция, макар и с минималните 0.8%
до 124.33 пункта. Най-голям спад от компаниите в
измерителя отчете вторият
по големина кредитор в
Китай - China Construction
Bank. Акциите на банката
поевтиняха с 3.7%.
Причини

Негативизмът в Азиатския
регион вчера беше резултат
от излязлата информация,
че банковата регулаторна
комисия в Китай е оказала натиск върху някои от
банките в страната. Целта
е била финансовите институции да ограничат
кредитирането, защото не
отговарят на изискванията
за капиталова адекватност.
Банковите акции поевтиняват и заради очакванията в
най-скоро време основният
лихвен процент в Китай да
бъде повишен.

▶▶
Банковите акции поевтиняват и в очакване основният лихвен процент в Китай
да се повиши

19.01.2010 г.

156,15
11,45
77,88
98,96
725,08
162,49
78,75
145,58
297,43
174,66
220,02
76,90
221,98

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
Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро
Свободен период от 19.01.2010 до 28.01.2010
Лимитиран период” от дата до дата
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

154,24
11,31
76,74
97,52
714,52
160,17
77,61
143,48
293,18
172,16
216,87
75,80
218,81

Piraeus Funds

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
5.1505
5.1763
5.3565
5.1505		
5.0475			
0.02%
10.78%
-13.64%
-28.46%
фонд в акции
7.1715
7.2074
7.4584
7.1715		
7.0281			
1.24%
14.15%
10.53%
-15.49%
високодоходен
10.0651
10.2161
10.4677
0.0000		
0.0000			
N/A
N/A
N/A
N/A
													
фонд в акции
2.5349				 2.5349				
1.71%
28.70%
1.71%
-59.75%
балансиран
2.9992				 2.9992				
0.83%
24.35%
0.83%
-53.36%
до 249999.99 лв		
над 250 000 лв
до 6 месеца		
над 6 месеца						
паричен пазар
10.7894		
10.7840		 10.7678
10.7786
10.7786
10.7840
0.39%
0.12%
6.29%
6.05%
балансиран
10.7966		
10.7429		 10.6355
10.6892
10.6892
0.0000
0.31%
7.77%
9.95%
5.84%
фонд в акции
10.3315		
10.2801		 10.1259
10.1773
10.1773
0.0000
N/A
11.76%
11.23%
2.21%
													
балансиран
13.6755				 13.5401				
0.88%
8.54%
5.42%
7.66%
фонд в акции
8.5159				 8.4316				
0.66%
15.40%
0.52%
-3.64%
балансиран
5.9270				 5.8683				
0.26%
11.27%
-9.41%
-13.86%
фонд в акции
8.2567				 8.0162				
1.21%
15.92%
18.15%
-10.69%
фонд в акции
10.9867				 10.6667				
3.94%
6.72%
10.81%
3.35%
паричен пазар
11.4030				 11.4030				
0.51%
0.21%
8.95%
8.36%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
фонд в облигаци
83.7215				 83.4285		
83.7215		
0.95%
4.41%
11.72%
-5.14%
фонд в акции
52.3156				 52.0540		
52.3156		
0.81%
2.49%
1.45%
-15.07%
фонд в акции
76.5680				 76.1852		
76.5680		
11.06%
3.94%
24.46%
-10.20%
													
фонд в акции
105.1429				 103.5775				
0.86%
2.46%
0.70%
-7.01%
балансиран
84.1595				 82.9065				
1.65%
0.82%
5.96%
1.45%
													
фонд в облигаци
1.25737				 1.25485				
0.59%
0.95%
5.93%
5.66%
балансиран
1.08388				 1.07740				
0.42%
6.47%
7.17%
1.89%
фонд в акции
0.78497				 0.77331				
0.42%
17.34%
13.17%
-6.26%
фонд в акции
0.73604				 0.73164				
0.28%
4.77%
-0.92%
-15.20%
ниско рисков
1.02823				 1.02515				
N/A
N/A
N/A
N/A
фонд в облигаци
0.0000				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
балансиран
104.7815				 103.7389				
1.48%
10.69%
5.70%
1.02%
балансиран
111.3528				 110.2448				
0.97%
9.16%
2.78%
2.68%
фонд в акции
92.1392				 90.7674				
1.72%
16.19%
8.57%
-0.32%
паричен пазар
115.7122				 115.7122				
0.72%
0.92%
5.60%
6.77%
ниско рисков
91.2558				 90.8912				
1.08%
3.37%
-9.12%
-4.61%
ниско рисков
102.7702		
102.6676		 0.0000		
0.0000		
0.24%
N/A
N/A
4.82%
													
балансиран
4.9381 				4.9085 				
0.42%
10.59%
7.60%***
5.51%
до 100 000 лв
от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
1.0635
1.0583 		1.0556
1.0504 				
N/A
N/A
N/A***
N/A
										
балансиран
18.7479 				 18.6171 				
0.09%
10.19%
-0.39%
12.60%
фонд в акции
12.1413				 11.9725 				
-0.51%
14.83%
-3.00%
4.76%
													
фонд в акции
1.3431 				 1.3233 				
3.67%
15.05%
8.19%
4.15%
фонд в акции
0.7457 				 0.7347				
6.88%
19.28%
50.21%
-8.93%
фонд в акции
0.9137 				 0.9002				
4.20%
14.20%
5.58%
-4.76%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
127.5508		
127.3601		 127.1059				
0.91%
3.48%
3.20%
6.66%
балансиран
15.1832		
15.1832		 15.0329				
0.90%
8.59%
3.78%
3.49%
фонд в акции
0.7684		
0.7608		 0.7533				
2.55%
15.63%
6.82%
-7.34%
													
балансиран
789.5086				 783.6021				
1.23%
9.44%
20.64%
-12.49%
фонд в акции
718.3100				 712.9361				
1.31%
11.59%
24.78%
-16.66%
													
ниско рисков
10.9245				 10.9245				
0.51%
2.74%
3.81%
2.25%
балансиран
119.2456				 119.2456				
-0.64%
9.49%
7.89%
2.36%
фонд в акции
6.9829				 6.9829				
-0.86%
22.07%
18.58%
-8.64%
фонд в акции
10.0885				 10.0885				
N/A
N/A
N/A
0.91%
										
фонд в акции
9.6817				 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
0.5316		
0.5290		 0.5263				
0.97%
8.28%
6.34%
-25.50%
балансиран
0.7516		
0.7490		 0.7464				
0.57%
4.03%
4.22%
-12.55%
ниско рисков
0.9692		
0.9678		 0.9663				
0.48%
2.66%
4.98%
-1.51%
до 50 000 лв		
над 50 000 лв										
консервативен
1.2157		
1.2139		 1.2121				
0.37%
0.66%
7.04%
5.16%
консервативен
1.2331		
1.2294		 1.2257				
0.61%
1.39%
7.48%
5.51%
балансиран
0.8665		
0.8630		 0.8595				
-0.35%
6.64%
2.70%
-3.76%
фонд в акции
0.6723		
0.6690		 0.6657				
-0.36%
12.85%
2.84%
-9.92%
балансиран
0.7631		
0.7601		 0.7571				
-0.01%
8.24%
3.84%
-13.19%
консервативен													
1.0000		
1.0000		 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
0.0000		
0.0000		 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
													
паричен пазар
1.1482			
1.1482				
0.23%
0.22%
3.82%
3.53%
балансиран
1.0182			
до 90 дни		
над 90 дни		
0.38%
4.12%
9.83%
0.18%
				
1.0030		
1.0131						
балансиран
фонд в акции
фонд в акции
консервативен

154,63
11,34
77,12
98,00
718,04
160,94
77,99
144,18
294,60
172,99
217,92
76,17
219,87

152,34
11,17
75,61
96,08
703,96
154,75
75,72
139,98
283,27
166,34
209,54
73,24
211,41

152,34
11,17
75,61
96,08
703,96
154,75
75,72
139,98
283,27
166,34
209,54
73,24
211,41

Магдалена Иванова

▶ Котировки на взаимните фондове
Фонд

155,39
11,39
77,50
98,48
721,56
161,71
78,37
144,88
296,02
173,83
218,97
76,54
220,92

8.3503			
8.3503				
1.66%
13.03%
23.27%
-4.53%
7.1418			
7.1418				
1.87%
17.89%
28.60%
-8.28%
2.9361			
2.9361				
4.69%
15.66%
17.80%
-35.47%
10.4107			
10.4107				
-0.18%
1.38%
3.75%
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 300000				
инв. схема
инв. схема
фонд в акции
0.7721
0.7683
0.7664
0.7607
0.7607
0.7645
0.7455
4.84%
15.49%
10.89%
-7.18%
фонд в акции
0.4402
0.4380
0.7664
0.4337
0.4337
0.4359
0.4250
5.52%
27.16%
58.81%
-26.42%
													
фонд в облигаци
310.7890				 309.8580				
-0.56%
2.07%
3.98%
7.30%
ниско рисков
13.0726				 12.8150				
-0.70%
6.09%
6.98%
6.42%
балансиран
12.2268				 11.8672				
-0.37%
8.18%
8.99%
4.56%
фонд в акции
8.8154				 8.5561				
0.23%
15.66%
11.26%
-3.33%
балансиран
20.3302				 20.3302				
0.25%
3.89%
9.30%
0.72%
													
фонд в акции
6.7046				 6.6711				
-0.93%
12.96%
10.22%
-14.06%
балансиран
8.0524				 8.0121				
-1.11%
12.99%
11.48%
-7.88%
консервативен
10.8774				 10.8503				
0.04%
3.34%
8.31%
3.49%
													
фонд в акции
1.2341				 1.2094				
0.87%
6.57%
2.36%
6.50%
балансиран
1.0579				 1.0474				
0.43%
2.99%
4.73%
3.56%

Начало на публ.
предлагане

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009
12.11.2007
12.11.2007
06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008
14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

Валута

Емисионна
стойност

Цена на обр.
изкупуване

АКЦИИ НА МЕСТНИ КОМПАНИИ

Високодоходен

EUR

9,5247

9,1774

АКЦИИ НА ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩИ
СЕ МЕСТНИ КОМПАНИИ

Високодоходен

EUR

0,8117

0,7821

Балансиран

EUR

3,2377

3,1739

МЕСТЕН БАЛАНСИРАН ФОНД

УНИВЕРСАЛЕН ФОНД - “РАСТЕЖ”
Високодоходен
EUR
8,7979
8,4563
– Фонд от фондове
УНИВЕРСАЛЕН БАЛАНСИРАН ФОНД
Балансиран
EUR
9,4726
9,1947
– Фонд от фондове
УНИВЕРСАЛЕН КОНСЕРВАТИВЕН
Консервативен
EUR
9,7102
9,5189
ФОНД – Фонд от фондове
Местните фондове на Пиреос Асет Мениджмънт инвестират във фин. инструменти търгувани
на гръцкия капиталов пазар.Фондовете от типа “Фонд от фондове” са с инвестиционна насоченост изцяло към международните капиталови пазари. С Условията за дистрибуция можете да
се запознаете, в клоновете на Банка Пиреос България АД, на адрес:www.piraeusbank.bg или на
24 - часовия телефон за клиенти 0 700 12 002 (на цената на един градски разговор за цялата страна).

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007
04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009
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
09.05.2008
09.05.2008

Цени за дата 19.01.2010

Тип

Стойност за един дял 20.01.2010 г
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0182 лв.

Сентинел - Рапид

1,1482 лв.

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

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1,0030 лв.

1.0131 лв.

1,1482 лв.

0,38 %

9,83 %

0,23 %

3,82 %

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 19 януари 2010 г.

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 20/01/2010
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,104487
€ 1,126577
€ 1,098965
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€
0,892161
€
0,910004
€
0,887700
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€
0,778510
€
0,794080
€
0,774617
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 15/01/2010 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 21/01/2010
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,1083
1,1083
1,1083
Цените са валидни за поръчки подадени на 21/01/2010 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

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009
25.06.2009
19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

9.1429

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)

0.24%

-8.19%

15, 16, 17, 18 и 19.01.2010 г.

За дата 20.01.2010 г.
Фондове, управлявани от
"Пайъниър Инвестмънтс Австрия"

15.11.2005
12.09.2005

9.0515

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)

1095,72

1128,59

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 21.01.2010 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
13.0533
12.2089
8.8024
Ти Би Ай Евробонд
311.4096
N/A
12.1669
8.7721
Ти Би Ай Комфорт
312.9612
12.9438
N/A
8.7289
Ти Би Ай Хармония
312.9612
12.9438
12.1070
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция
или един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на
Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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Стока на деня

0.22
▶ процента се повиши
калаят на борсата в Лондон и достигна
17 950 USD/т

По време
на борсовата
сесия в сряда
металът добави
едва 39 USD към
стойността си, но
все пак беше сред
слабо засегнатите
от ситуацията в
Китай

Сребро
USD/тр.у.
25
18.46
-1.52%

20
15
10
5

21.12.09

5.01.10

20.01.10

Цената на
среброто
отбеляза понижение по
време на вчерашната сесия в
Лондон и достигна
18.295 USD/тр.у.
Основната причина
за това отново беше
силният долар

Златото не намери място
в сърцата на инвеститорите
Златото отново не можа
да оправдае големите
очаквания на инвеститорите. На вчерашната
борсова сесия жълтият
метал загуби 16 USD от
стойността си и по този
начин се спусна още подълбоко, доближавайки
1120 USD/тр.у. След като
през миналата седмица
златото набра скорост и
задмина границата от 1140
USD, много анализатори
прогнозираха все по-високи върхове за превземане.
Ентусиазмът им обаче
беше силно попарен от все
по-силния долар, който не
спря своя петдневен поход,
добавяйки към стойността
си повече от 1%.
Притесненията,
идващи от опитите на
китайското правителство
да въздейства върху банковото кредитиране, както
и големият бюджетен
дефицит на Гърция сериозно разклатиха еврото,
което достигна до своето
шестмесечно дъно. На
вчерашната сесия доларът
се котираше за 1.4130
EUR/USD, което е понижение с 1.10%. На борсата
в Ню Йорк февруарските
фючърси на златото се
търгуваха с понижение от

Георги Георгиев
ggeorgiev@pari.bg

На
Лондонската
метална борса
златото с незабавна
доставка се
котираше за
1121.40 USD/тр.у.,
загубвайки 1.48% от
своята стойност

2.26
▶▶процента загуби оризът
по време на вчерашната
борсова сесия и достигна
272.1 USD/т

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

Петрол

Последна цена

USD/б

72,8
75,64
75,64
76,71

100

77.6
-1.80%

85

76,22
76,82
76,62
77,11
75,26
75,01
75,53

70
55

77,64
76,76
76,74
75,63

40

USD/т
Вид
Купува
Продава
			
БУТАН С
790,00
800,00
ПРОПАН
770,00
775,00
БЕНЗИН СУПЕР
707,00
709,00
БЕНЗИН СУПЕР
695,00
697,00
АВИОГОРИВО
621,75
621,75
НАФТА
709,00
711,00
ГАЗЬОЛ
621,75
621,75
ДИЗЕЛ F
624,00
626,00
МАЗУТ
469,00
471,00
МАЗУТ
451,00
453,00

21.12.09

5.01.10

20.01.10

1.74%, като достигнаха
1120.20 USD/тр.у.
На Лондонската
метална борса златото
с незабавна доставка
се котираше за 1121.40
USD/тр.у., загубвайки
1.48% от своята стойност.
През вчерашния борсов
ден най-голямо колебание
отбеляза платината. По
време на азиатската търговия благородният метал
успя да достигне исторически връх 1657.38 USD/

Георги Георгиев
ggeorgiev@pari.bg

На
Лондонската
борса за
метали цената на
медта с незабавна
доставка се понижи
до 7446 USD/т,
премахвайки 1% от
стойността си

▶▶
Златото, както и останалите благородни метали
останаха в сянката на щатската валута

тр.у., но при отварянето на
европейските пазари и при
срива на еврото цената на
метала рязко падна, като в
рамките на 12 часа загуби
25 USD от стойността
си. На борсата в Лондон

платината достигна 1627
USD/тр.у., което е понижение с 1.18%. При паладия
и среброто ситуацията
беше идентична и се търгуваха съответно за 459.67
и 18.295 USD/тр.у.

На Лондонската борса за
метали цената на медта
с незабавна доставка се
понижи до 7446 USD/т,
премахвайки 1% от стойността си.
Фючърсите за март,
търгувани на борсата
в Ню Йорк, отбелязаха
дори по-голямо пониже-

ние в размер на 2.64% и
се продаваха за 7399.69
USD/т. Останалите цветни метали не можаха да
заемат единна позиция за
цената. Калаят и оловото
се повишиха съответно с
0.22 и 0.12%. Алуминият,
цинкът и никелът загубиха съответно 0.39, 0.55 и
0.83%.

Мед

Спецификации

РУСИЯ
50PPM
1.0%HSFO
3.5%HSFO

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

Цена на разплащане
7446
17950
2405,5
2468,5
2254
18985
1970

Купува 3 м.
7454
17900
2417
2481
2278
19047
1990

Продава 3 м.
7464
18100
2427
2491
2288
19060
2000

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

Купува
1123,65
18,43
1624,4
456,5

Продава
1123,7
18,47
1630
459

Най-висока
1141,78
18,85
1657,38
469,25

Най-ниска
1122,75
18,39
1626,25
455,38

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

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

Януари
193,25
493,53
189,18
200,92
196,77
144,49

▶ Срочни цени на агрокултури
Вид

Борса

Единица

Царевица

CBOT

USd/bu.

365,25

Ечемик

ASE

USD/MT

133,09

Памук

NYBOT

USd/lb.

71,29

Какао

NYBOT

USD/MT

3437

Кафе

NYBOT

USd/lb.

138,95
366,05

Рапица

Февруари

ASE

USD/MT

Ориз

CBOT

USD/cwt

13,84

Овес

CBOT

USd/bu.

221,75

Соя CBOT

USd/bu.

956,5

▶ Срочни цени на агропродукти

USD/т
8000

Вид

Борса

Единица

Захар

NYBOT

USd/lb.

29,06

Соево масло

CBOT

USd/lb.

37,01

Портокалов сок

NYBOT

USd/lb.

133,5

Мляко

CME

USD/cwt

14,45

Обезмаслено мляко

CME

USD/cwt

126,45

Масло

CME

USd/lb.

150

3500

Денатуриран етанол

CBOT

USD/gal.

1,79

2000

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

6500

бъде най-силно засегната,
тъй като суровината е
най-търсена от строителните компании и автомобилостроенето, където
негативният резултат от
намалените парични потоци ще е най-голям.

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

▶ Цени на цветни метали

Медта ще бъде най-засегната от
намаленото кредитиране в Китай

Вчера стана ясно, че
правителството ще
ограничи кредитирането
в най-многолюдната държава, което автоматично
повлече цената на медта
под 7500 USD/т. Ако тази
рестрикция стане факт,
ще означава реална заплаха за излизането на света
от най-тежката рецесия
за последните 70 години. От гледна точка на
производството медта ще

Цената
на агрокултурата,
търгувана на
борсата в Ню Йорк,
загуби 6.3 USD,
като по този начин
се нареди сред
големите губещи
на стоковите
пазари

▶ Спот цени на петролни продукти

Обзор

Цената на медта,
търгувана на борсите в
Лондон и Ню Йорк, беше
повлечена от червената вълна, която завладя
стоковите и капиталовите
пазари по света. Подобно
на петрола и при метала
цената се влияеше найсилно от ситуацията в
Китай.

Цифра на деня

7446
-0.97%

5000

20.01.09

1.04.09

17.06.09

26.08.09

5.11.09

20.01.10

Февруари
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18 Анализ

Домакинствата свиват потреблението
През 2010 г. ще има
възстановяване на
доходите, прогнозират
от УниКредит Груп

Домакинствата стават попестеливи, а потреблението намалява. Това показва
анализ на УниКредит Груп
за Централна и Източна
Европа. След години непрекъснат растеж на доходите и бързо подобряване
на стандарта на живот на
домакинствата в последните две години се наблюдава
забавяне на тази тенденция,
става ясно от анализа.
Причини

Домакинствата реагираха
на глобалната криза със
спад в потреблението и увеличение на спестяването
въпреки намалената възможност за това, обясни
Федерико Гицони, който
отговаря за бизнеса на УниКредит Груп в Централна
и Източна Европа. Според
Дебора Револтела, директор Стратегически анализи
на ЦИЕ в УниКредит Груп,
сме свидетели на временно
връщане назад в изравняването на нивата на доходите
в страните от ЦИЕ и Западна Европа. Причина е

кризата, която е довела до
нарастване на безработицата и до намаляване на доходите, обясни Револтела.
От анализа става ясно, че
увеличаващият се финансов
натиск върху домакинствата от ЦИЕ е повлиял върху
поведението им по отношение на разходите. След
краха на Леман Брадърс
домакинствата бяха принудени да съкратят разходите
си, обясняват експертите от
банковата група. Домакинствата търсят начин да се
справят с все по-неясната
перспектива пред икономиката и влошаването на
съотношението между плащанията по обслужването
на дълга и доходите, посочват още експертите.
Несигурността, свързана с бъдещите доходи и
безработицата, заедно със
затягането на критериите
за отпускане на кредит бяха
основните фактори за промяната в модела на потребление на домакинствата от
ЦИЕ, обясни Револтела.
Възстановяване

Въпреки че доходите на домакинствата вървят надолу,
нетните финансови активи
се възстановиха през 2009
г. от дъното, достигнато

Индикатор за нормализираното доверие на домакинствата

Домакинствата реагираха на глобалната криза със
спад в потреблението и увеличаване на спестяването въпреки
намалената възможност за това
Федерико Гицони,

▶ са се увеличили активите на домакинствата
през 2009 спрямо 2008 г.

44%

отговарящ за бизнеса на УниКредит
Груп в Централна и Източна Европа

▶▶
Потреблението на домакинствата в Централна и
Източна Европа намалява

през 2008 г., се посочва в
анализа. Причина за това
е доброто представяне на
капиталовите пазари и повисоката възвръщаемост,
получена от спестяванията,
обясняват анализаторите.

Високата безработица и ниските заплати в региона ще
окажат влияние на търсенето на жилищни кредити, са
нейните предвиждания.

Кредитиране

Качеството на кредитите
ще остане предизвикателство, твърди Револтела.
По думите й пикът на необслужваните кредити се
очаква към края на 2010 г.
Все още незасегнат е дългосрочният потенциал на
кредитирането, особено на
ипотечните заеми, смята тя.

Помощ

Банките трябва да предлагат решения, които да подпомагат клиентите им, ако
те останат без работа или
имат други финансови проблеми. Решенията включват удължаване на срока
за изплащане на кредита,
въвеждане на гратисен период, както и намаляване
на вноските до разумни
нива, съобразени с капа-

Финансови спестявания на домакинствата (% от ВБП)

130

8%

120

6%

Централна Европа

Югоизточна Европа

Други

2%

100

0%

90

-2%

80

-4%
Балтийски страни

70

-6%
-8%

Май ‘01

Март ‘03
Януари ‘05
Ноември ‘06
Септември ‘08
Април ‘02
Февруари ‘04
Декември ‘05
Октомври ‘07
Август ‘09

-10%

цитета на длъжниците да
обслужват дълг, обясниха
от УниКредит.
Дори и в тази критична
фаза ние продължихме да
кредитираме и да подкрепяме нашите клиенти, като
им предлагаме специфични
и подходящи мерки, за да ги
подкрепим в несигурните
времена, заяви Федерико
Гицони.
В анализът си, експертите от УниКредит посочват,
че още преди колапса на
Леман Брадърс много от
подразделенията на банката предлагаха застраховка
Кредитна защита за клиенти с ипотечни кредити, така
че клиентите се чувстваха
сигурни, че ще запазят жилището си въпреки риска да
загубят работата си.
Прогноза

4%

110

60

12%

2007

2008

2009

2010

2011

Очакванията на експертите
от УниКредит Груп са, че
през 2009 г. финансовите
активи на домакинствата са
се възстановили с повече от
12% спрямо 2008 г. Тогава
беше регистриран спад от
5%. Според анализаторите
през тази година финансите на домакинствата ще
достигнат 44% от БВП. Позитивно влияние върху този

▶ от БВП ще са финансите на домакинствата
през 2010 г.

процес оказват лихвите по
депозитите и доброто представяне на местните пазари
на дългови ценни книжа,
посочват от банковата група. Ръстът на индексите на
капиталовите пазари също
помогна за покачването
на стойността на активите
на домакинствата от ЦИЕ,
уточняват те.
В сегашната обстановка
можем да очакваме само
умерено възстановяване
на ръста на кредитите на
домакинствата, прогнозират от УниКредит. Значение ще имат факторите,
които влияят на търсенето
и на предлагането, посочват те.
Условията за домакинствата от ЦИЕ ще останат
предизвикателни и през
следващите години, прогнозират в анализа. Комбинацията от мерки, чрез които
банките подкрепят своите
клиенти, и нарастващата
норма на спестяванията
ще ограничат негативните
последствия, посочват още
експертите. Като тенденция
през 2010 г. ще се затвърди
възстановяването. Това е
изводът на анализаторите
от УниКредит.
Радослава Димитрова

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПОВТОРЕН ТЪРГ

ОБЯВЛЕНИЕ

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД
на основание Заповед № HO-OR- 6/ 18.01.10 г. на Директорите на „Фрапорт Туин
Стар Еърпорт Мениджмънт” АД
ОБЯВЯВА
Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на:
Едно помещение, предназначено за склад и площи за разполагане на самолетообслужваща техника.
Местоположение: обектите се намират на летище Варна и Летище Бургас подробно описани съгласно приложенията и проект на Договор за наем;
ЗА ОФИСИ ЗА РЕНТ А КАР УСЛУГИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ, ОПЕРИРАЩИ НА ЛЕТИЩЕ ВАРНА и ЛЕТИЩЕ БУРГАС както следва:
№

НАИМЕНОВАНИЕ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

1.

Склад Т1-16 – 8,88 кв.м

2.

Площ за разполагане на
техника– 580 кв.м
Площ за разполагане на
техника– 390 кв.м

Терминал 1, Обществена зона–
ет.2-Летище Варна
До сграда”Старт”-охраняема зонаЛетище Варна
До сграда”Автобаза”-охраняема
зона,Летище Бургас

3.

Начална
тръжна
цена, лв. без
ДДС

Депозит
за участие, лв.
без ДДС

220.00

220.00

1450.00

1450.00

975.00

975.00

Разноски във връзка с ползването: съгласно чл. 14 от Общите условия на договора
за наем:
- Консумативни и комунални разноски за помещенията – съгласно утвърдена тарифа или измервателни уреди, ако има такива.
2. Търгът ще се проведе в заседателната зала на Наемодателя, която се намира в
управлението на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД - Летище Варна на
долупосочения адрес, на 05.02.2010 год. от 10,00 часа.
3. Тръжната документация може да се получи след публикуване на поканата за този
търг в управлението на наемодателя - „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”
АД - Летище Варна на адрес: Летище Варна, от касата на дружеството, находяща се
в административна сграда „Профилакториум” на летище Варна, вход „Отдел Финанси”, тел. 052-573-430 или от отдел ”Търговия, маркетинг, ВО и стратегии” във Варна
и Бургас срещу невъзстановимата сума от 50 /петдесет/ лева без ДДС, внесена в
касата на наемодателя, или срещу документ, удостоверяващ внасянето на сумата
по банков път.
4. Реда за подаването на пликовете с офертите и приложени към тях изискуемите
документи, съгласно т. 4 от горепосочената заповед за откриване на търга е подробно описано в тържната документация с вписване в регистъра на “Фрапорт Туин Стар
Еърпорт Мениджмънт” АД, находящ се на Летище Варна, Терминал 3 – Отдел „Поръчки” ет. 1.
5. Заседанието на комисията за провеждане на търга е открито.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ тел 052/573 522, моб. телефон 0887 280 828- Елена
Александрова /за Летище Варна/ и тел.056/870 227, моб.телефон 0884 801 294- Мария
Дражева /за Летище Бургас/.

Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/
гр. София 1051, ул.”Триадица №2
ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ
НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител, във
връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
В отдел “Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” на
Дирекция “Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”– за
длъжността “началник отдел и главен счетоводител”.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове и
други изисквания за заемане на длъжността:
минимална степен на завършено образование: висше – магистър;
минимален ранг: ІІ младши или 6 години професионален опит – в областта
на бюджетното счетоводство; 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 и изискванията, свързани с финансово-счетоводната
дейност и програмното бюджетиране в публичния сектор, финансиране на
проекти; 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:
Отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност и управлението
на собствеността в агенцията. Изпълнява задълженията на главен счетоводител.
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: 393 лв.

УД “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД уведомява, че
организираният и управляван от дружеството договорен фонд “Райфайзен
(България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро” към 20.01.2010 г. е достигнал
минимално изискуемия размер на нетна стойност на активите от 500 000
(петстотин хиляди) лева и с настоящото съобщение обявява началото на
обратно изкупуване на дяловете на Фонда.
Проспектът на договорния фонд е на разположение на инвеститорите на
адреса на управление на управляващото дружество в гр. София, ул. „Гогол”
№18-20, на електронната страница www.ram.bg в интернет, както и в над
80 офиса на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД в страната, всеки работен ден
от 08:30 до 17:30 ч.

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
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В периферията на София
25% от офисите са свободни
Собственици искат месечно по 15.4
EUR на кв. м
Безплатното наемане на
офиси ще продължи. Това съобщи Антон Славчев,
мениджър Офис площи и
бизнес паркове, Colliers
International-България. За
привличане на наематели
собствениците на офисни
сгради ще продължат да
предлагат и стъпаловиден
наем, както и бонуси като
поемане на довършителните работи и на разходите по
преместването.
Причините за предлагането на тези екстри е фак
тът, че 25% от офисите в
периферията на София са
свободни, а в централните
райони незаетите площи
са 17.9%. Предлагането
в покрайнините на града
надхвърли търсенето през
втората половина на 2009
г. близо 5 пъти, обявиха от
Colliers International-България. Според Славчев е
нормално на пазара да има
5-10% свободни площи,
но не и повече. Модерните
офиси в София достигнаха
1 060 000 кв. м, като 14% от
тях са в центъра на града,
23% - в широкия център,
а останалите 63% - в периферните райони, допълниха

от компанията.
Наеми

Съвсем логично голямото
предлагане даде отражение
върху наемите. В централните райони нивата им намаляха с 18-20%, а в покрайнините - до 25-26%, съобщи
Антон Славчев от Colliers
International-България.
Офертните цени за офиси
от клас А са се понижили
до 15.4 EUR/кв. м в центъра
и до 12.1 EUR/кв. м в периферията. По-засегнати бяха
офисите от клас Б, където
средният спад във всички
райони беше 2.5 EUR/кв.
м. Цените са като през 2006
г., обобщи Славчев. Според
него излишните офисни
сгради и спадът в цените
са охладили интереса на
инвеститорите за нови проекти, а наемателите са се
активизирали да намерят
по-добро място за фирмата
си на по-добра цена. Вече
може да се наемат и малки
площи, например 200-300
кв. м в голяма сграда, за
разлика отпреди, когато
собствениците искаха да
имат само големи клиенти,
които да наемат по няколко

▶▶Иглика Йорданова, Татяна Емилова, Антон Славчев и Атанас Гаров (от ляво на дясно) представиха очакванията си за развитието на имотния пазар през 2010 г. 
снимка боби тошев

хиляди квадратни метра.
На първо място при наемане на офис клиентите
гледат цената, а след това локацията. Ако местоположението не устройва
клиента, дори и ниската
цена не можела да го привлече, обясняват от Colliers
International.

Варна

Ситуацията в офисния сегмент в морската ни столица
е подобна на тази в София.
Там също всеки четвърти
офис в края на 2009 г. е
бил празен, а цените са
спаднали с 13%. До смяна
на офиса си са прибегнали
компании, чиито договори

са изтичали. Новопостроените офисни площи във
Варна са 11 400 кв. м, общо
офисните площи са почти
170 000 кв. м.
Прогноза

Нови 166 000 кв. м офиси
ще излязат на пазара в
София и още 24 000 кв. м

във Варна.
Предлагането ще се увеличи за сметка на свитото
търсене. Това ще доведе до
още по-голям спад в цените. Очаква се голям брой
сделки заради атрактивните цени в първата половина
на 2010 г.
Красимира Янева

Цените на жилищата ще Нови молове отварят
паднат с още 10 на сто с 90% заети магазини
Някои предприемачи
продават на цени,
близки до себестойността

Само един търговски
център е открит през
втората половина на
2009 г.

При цените на жилищата
ще има плавен спад с до десетина процента. В края на
първото полугодие се очак
ва стабилизиране поради
увеличаващото се търсене.
За пълно възстановяване на
пазара може да се говори
в близките 12-18 месеца,
съобщи Татяна Емилова,
мениджър отдел Жилищни
имоти, Colliers International
-България.

Карфур Цариградско мол,
Сердика център и Гранд
мол Варна ще отворят
врати при 85-90% заетост
на търговските площи,
съобщи Иглика Йорданова, мениджър отдел Търговски площи, Colliers
International-България. Те
ще добавят нови 167 хил.
кв. м към съществуващите
вече площи.

Продажби

Средната офертна цена за
продажба в престижни и
бързоразвиващи се квартали през 2009 г. е паднала
около 20%, допълни Емилова. В Лозенец намалението
е 19%, в Слатина, Редута и
Гео Милев - от 19 до 22%,
в Бояна - 19-20%, в Изток
и Иван Вазов - 23-24%.
Наемните цени са спаднали средно с една четвърт, допълниха от Colliers

▶▶В София се търсят жилища с цена под 1000 EUR на кв. м

International-България.
Търсене

Ръстът в търсенето ще се
определя от нуждите от
първи дом на купувачите,
достъпността на ипотечните кредити и по-ниските
цени на жилищата.
Купувачите търсят имоти
с цена под 1000 EUR/кв. м.
и по-голямо жилище за бюджета, с който разполагат,
обясни Татяна Емилова.
През 2009 г. предлагането
се е увеличило умерено,
като завършените жилища са с 41% по-малко в

сравнение с тези за 2008
г. Някои предприемачи са
готови да продават на цени,
близки до себестойността
на проекта. Други, които
нямат финансови затруднения, задържат цените,
но елиминират разходите
си за реклама и продажби,
допълни Емилова.
Строителството на нови
проекти се забавя. Увеличават се продажбите на ипотекирани имоти, но това още
не може да се обособи като
тенденция, смятат от Colliers
International-България.
Красимира Янева

Центрове

Ритейл парковете, в които
има поне няколко големи
търговски вериги, които заемат над 3000 кв. м търговска площ, и аутлетите ще
се развиват. Дискаунтърите
ще продължат агресивната
си експанзия в страната.
В България ще навлязат и
нови модни марки. Всичко това ще окаже влияние
върху развитието на търговските площи, прогнозират
от Colliers International-Бъл-

гария. Големите международни компании ще търсят
площи за свои магазини.
Те ще са и основните клиенти на собствениците на
молове.
В София наемните цени в
търговските центрове се запазиха стабилни, но не такава е ситуацията в другите
градове. Там средният спад
е 25-30%, каза Йорданова.
За да се задържат наемателите, и тук като в офисния
сегмент се прилагат различни трикове - стъпаловидни
наеми, безплатни периоди,
поемане на довършителните работа и нови договорки при гаранционните
условия.
През второто шестмесечие на 2009 г. беше открит
само един нов мол - Тера
мол в Габрово. Той е с площ
от 10 000 кв. м.

Логистика

Логистичните площи бяха
най-слабо засегнати от кризата. Влияние тук оказват
дискаунтърите, които са
изградили собствени бази.
Занапред обаче модните
марки ще бъдат основните
наематели на логистични
бази у нас, каза Йорданова.
Предлагането на логистични бази в София се увеличи със 100 000 кв. м и
достигна 1 441 000 кв. м в
края на 2009 г. Изграждат
се още 156 000 кв. м.
В Пловдив общият обем
на складовите бази достигна 888 000 кв. м, като
се е увеличил с 35 000 кв.
м. Строят се още 49 000
кв. м. Във Варна логистичните площи достигнаха
390 000 кв. м, като ръстът
тук е 4%.

▶ Наемни нива (EUR/кв. м за месец)
Град

София

Пловдив

Търговски центрове и молове

41

27

Бургас Варна
26

24

Търговски улици

90

50

40

50

Източник: Проучване на Colliers International-България
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Резултати
IBM отчете
скромен ръст
на приходите

Лек ръст на приходите си
през последното тримесечие на 2009 г. отчита IT
гигантът IBM. Основната причина за незадоволителния резултат е, че
клиентите са се въздържали от подписването на
нови договори. Данните

свидетелстват за бавния
темп на горещо очакваното технологично възстановяване. Въпреки
това IBM продължава
да отчита нарастващи
печалби благодарение на
намаляване на разходите.
За седма поредна година
печалбата на акция нараства с около 10%. Компанията също публикува
оптимистична оценка за

възстановяване на сектора през тази година и
продължава да държи
финансовите си прогнози
на сравнително консервативни нива. IBM отчете
още ръст на приходите от
0.8% до 27.2 млрд. USD
през четвъртото тримесечие. Te щяха да паднат
с 5%, ако не бяха благоприятните нива на валутния курс.

Краят на 2009 г. разочарова IT
Миналата година е белязана
от продажбите на лаптопи.
Дори и те не успяха да изведат
пазара до ръст на продажбите
Разочароващо последно
тримесечие на 2009 г. отчитат производителите
на компютри в България,
показват предварителните данни за развитието
на пазара у нас. Въпреки
очакванията за ръст през
последните 3 месеца на
миналата година те приключиха със спад, а раздвижване на продажбите
е отчетено само през декември, коментираха за в.
Пари от бранша. Въпреки
това прогнозите за 2010 г.
са оптимистични и стигат
до 10% ръст на продажбите
до края на годината.
Развитие

И четвъртото тримесечие
на 2009 г. донесе спад на
пазара на компютри в България, коментира за в. Пари
Евелин Стоев, анализатор
от IDC България. Точна информация за развитието на
пазара обаче все още няма,
добави той. По думите му
цялата 2009 г. може да бъде
определена като трагична
за пазара. Основен двигател на продажбите през
миналата година са били
преносимите компютри,
показва статистиката.
Най-голям ръст в продажбите на нетбукове бе
отчетен през третото тримесечие на годината, заяви
Данаил Вълков, мениджър
на тайванската Acer за
страната ни. През третото тримесечие на минала-

та година компанията бе
лидер на пазара с 39.2%
пазарен дял. По думите
му четвъртото тримесечие
на годината е започнало
разочароващо за пазара,
след като през третото тримесечие бе отчетен спад
от 16.7% в продажбите на
преносими компютри.
Въпреки това 2009 г. приключи добрe, а началото
на новата година е доста
оптимистично за всички.
Годината ще бъде доста
по-лесна спрямо миналата,
твърди Вълков.
На подобно мнение е и
Зоис Гамарис, мениджър
продажби в Мултирама.
Последният месец на годината беше много добър
за целия пазар. За нас беше
доста по-добър от очакванията, което ни кара да
сме позитивно настроени
и за 2010 г., коментира той
за в. Пари. Не мога да коментирам точни цифри, но
със сигурност ще има ръст
през тази година, твърди
Гамарис.
Прогноза

Според Вълков продажбите на компютри през тази
година може да се увеличат
с 5-10%. Със сигурност
първото полугодие ще бъде
трудно, но ще е по-добро в
сравнение с миналата година. Тогава всеки имаше
свръхналичности и разпродаваше. Сега климатът
е по-благоприятен, казва

10%
▶може да стигне ръстът
на продажбите на компютри в България през
2010 г. Според песимистичния сценарий обаче
може да бъде отчетен
спад от 5%

той. На подобно мнение са
и голяма част от играчите
в бранша.
Трудно е да кажа какво
ще се случи през 2010 г.
Технологиите обаче са една от първите индустрии,
които ще излязат от кризата, смята Иринел Бурлою,
мениджър бизнес развитие на Intel за България и
Румъния. Трудно може да
се каже кога точно ще се
върнем и към ръст, добавя
той.
Потребители

Без съмнение при потребителите обаче със сигурност ще станем свидели
на ръст в България, твърди
Бурлою. Именно потребителският сегмент компенсира изоставането при
инвестициите на бизнеса
и правителството през миналата година, а нивото на
развитие на българския
пазар показва, че има още
много място за развитие
сред потребителския сегмент, казва той. Потре-

▶ Кризата засегна по-малко потребителите, които продължиха да харчат за
обстановка, коментират от бранша

бителите продължават да
харчат пари за компютри
дори и при негативни тенденции на пазара, защото е
трудно някой да се откаже
от компютъра си дори и в
условията на криза, коментира Бурлою.
Предпочитания

▶ Най-масовото, което се продава при нас, са средният клас мултимедийни
машини, казва Данаил Вълков, мениджър на Acer за България

Според Вълков освен като
двигател на продажбите
на компютри българският
потребител се отличава
и с разбиране на технологиите. Това оправдава
средната цена на продаваните у нас преносими компютри, която според Acer
е около 1100 лв. Според
Зомас най-продаваемите
лаптопи също са на цена
над 1000 лв.
Най-масовото, което се
продава при нас, са сред-

ният клас мултимедийни
машини, казва Вълков. В
крайна сметка обаче всички зависим от хардуерните производители. Моите
очаквания са, че това ще
бъде основният сегмент на
пазара и през 2010 г., тъй
като българският потребител вече се ориентира към
нещо малко по-стойностно, твърди Вълков.
Според него вече не се
прави компромис с цената
само и само клиентът да се
сдобие с ноутбука. Залага
се на повече мултимедия,
обръща се по-голямо внимание на дребните детайли
и външния вид, твърди
той.
Възстановяване

Никой не се наема да
прогнозира точно кога

компютърният пазар ще
се върне и на пиковите
си нива от края на 2007
г. Това няма да стане тази
година, твърди Вълков. И
все пак пазарът още не е
достигнал наситеност, а се
очаква и вълна на подмяна
на старата техника.
При нас все още не съществува и тенденцията
всяко семейство да има
3-4 компютъра. Въпросът
е как ще се мотивира това
икономически, коментира мениджърът на Acer
за страната ни. Защото,
ако няма покупателна способност, няма как да се
развива пазарът. Може би
през 2011 или 2012 г. вече
ще се върнем към нивата
си на развитие от 2007 г.,
добавя той.
Христо Ласков
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Смяна
Bing измества
Google
от iPhone
Търсачката на Microsoft
Bing може да измети
Google като водеща търсачка за смартфона на
Apple iPhone, съобщава
BusinessWeek. Причината за смяната е враждата
между Google и Apple,
възникнала след сваляне-

Постижение
Бил Гейтс
вече си има
Twitter

то на Google Voice от App
Store. Американските анализатори си задават въпроса докъде ще стигнат
двете компании предвид
факта, че Apple използва и
YouTube and Google Maps.
И докато Microsoft има
конкурентна на услуга,
свързана с онлайн карти,
компанията не разполага
с алтернатива на сайта за
видеообмен.

бизнеса

Основателят и бивш главен изпълнителен директор на Microsoft Бил Гейтс
вече си има акаунт в социалната мрежа Twitter, съобщава BBC. Първият му
туийт е бил „здравей свят”
(hello world), стандартна
фраза за всички програми-

сти, използващи нов език.
Логично той се превръща
в един от най-популярните
потребители на услугата,
като за първите 13 часа след
регистрацията си вече има
над 150 хил. последователи. Самият той обаче следи
само 40 души. Според
самия Гейтс той ще използва Twitter, за да споделя
„готини неща, които научавам чрез фондацията си”.

Потребителите ще движат
компютърния пазар и през 2010 г.
И в криза инвестициите за технологии няма
да спрат, казва Иринел
Бурлою, мениджър
бизнес развитие на
Intel за България и
Румъния

Представяне
Intel
с 23 нови
процесора

▶▶
ГосподинБурлою,какви
са наблюденията ви върху българския компютърен пазар през 2009 г.?

- Въпреки икономическата криза през втората половина на годината станахме
свидетели на много добри
резултати в продажбите ни,
които успяха да надминат
очакванията на анализаторите. Въпреки рецесията компютърът стана част
от живота на хората. Това
накара потребителите да
продължат да инвестират
в технологии. Затова и ние
продължихме да инвестираме в нови технологии и
още в началото на новата
година обявихме изцяло
нова серия продукти.
▶▶
Каквоспоредвасщесе
случи в България през
2010 г.? Накъде ще върви
пазарът у нас?

компютри дори и в по-несигурната икономическа
снимки емилия костадинова

По света
Възстановяването
на пазара
започна
▶▶С 15% са се увеличили доставките на компютри за последното
тримесечие на 2009 г.,
отчитат анализаторите от IDC, цитирани от
Bloomberg.
▶▶Очакванията бяха
за доста по-скромен
ръст на продажбите
от 11%, припомнят от
агенцията.
▶▶Последното тримесечие на годината доведе
до втори пореден ръст на
доставките, след като
през третата четвърт

на годината бе отчетен
ръст от 2.3%. През първото тримесечие на миналата година беше отчетен спад от 6.4%, а през
второто - 2.4%, показват
данните на IDC.
▶▶Водещ катализатор на
ръста са преносимите
компютри от нисък ценови клас в САЩ. Продажбите отвъд океана са скочили с 24% за последното
тримесечие на годината,
показва статистиката.
▶▶С най-висок ръст от
петте най-големи производители е Lenovo,
чиито продажби са скочили с 42%. Hewlett-Packard
остава най-големият
световен производител
на компютри, следван от
Acer, Dell, Lenovo и Toshiba.

- Пазарът в региона и
конкретно в България беше засегнат от цялостната
ситуация в икономиката.
Кризата имаше много понегативен ефект в Източна,
отколкото в Западна Европа. Затова и през 2009
г. инвестициите във високи технологии от страна
на бизнеса и държавната
администрация намаляха
значително. Същевременно
потребителският пазар се
активизира и отчете ръст
най-вече заради продажбите на ноутбукове. Затова
и 2009 г. може да бъде определена като годината на
ноутбука. Според мен тази
тенденция ще се запази и
през 2010 г. Трудно е да
се прогнозира как ще се
развива икономиката, но
виждаме, че хората се нуждаят от технологии и ще
продължат да инвестират в
тях. Затова и сме оптимисти
за 2010 г.

7
▶ млрд. USD са инвестициите на Intel в развойна дейност за миналата
година

▶ Над половината български потребители не ползват компютри, което е голям потенциал за развитие, смята Бурлою
▶▶
Какщебъдеприето
новото ви портфолио
продукти в България?

- Българският потребител
не е много по-различен от
средностатистическия клиент на Intel по света. Затова,
когато стъпим с нова технология на пазара, тя обикновено е доста добре приета от
хората. Една разходка из града доказва това твърдение
- навсякъде се виждат хора
с нетбукове, нови телефони
и т.н. Българите разбират
технологиите и инвестират в
тях. Да, има ограничения от
икономическа гледна точка,
която възпира много хора
да купуват най-новите продукти на пазара. Желанието
обаче е налице.
▶▶
СпоредIntelдоколкое
развит пазарът на компютри по отношение
проникването на PC сред
населението?

- България е една от последните страни в ЕС по
проникване на компютри
сред населението. За нас
това е голяма възможност.
Тук има доста място за
ръст, в България половината от населението не ползва
компютри. Едно от основните полета за ръст на компютърния пазар ще бъде
образованието. Страната ви
развива множество програми, свързани с училищата
- покупка на компютри за
учителите, разработване на
програми и за учениците,
както и изграждане на връзка с училищата и т.н.

▶▶

Вие имате проект,

свързан с образователната система - Classmate
PC. Как се развива той?

- Преди няколко месеца стартирахме успешно
пилотната си програма,
свързана с Classmate PC
в България. Опитахме се
да съберем всички компоненти, а не само хардуера разработихме съдържание, осигурихме връзка с
интернет и обучение на
хората, които ще работят с
тези машини. Програмата
в момента търпи развитие
и очакваме да имаме резултатите от влиянието й върху образованието до края
на годината. В зависимост
от тях правителството ще
реши дали да продължи с
тази програма. Процесът е
дълъг, защото промяната на
образователната система не
става просто ей така.

▶▶
Койпазаренсегмент
ще движи продажбите в
България?

- Няма точен отговор на
този въпрос, тъй като няма
само един продукт, който
движи пазара. Успяхме да
сегментираме пазара спрямо нуждите на потребителите. През 2010 г. виждаме
един много важен тренд продажбата на компютри
с абонаментни планове от
страна на мобилните оператори. В страната има доста
добро 3G покритие, както и наличие на WiMAX
оператори, което улеснява
продажбите на преносими
компютри в пакет с интернет достъп. Всъщност мобилността със сигурност ще

▶▶Общо 23 процесора от
новата си фамилия процесори 2010 Intel Core представи у нас световният
лидер на пазара на чипове.
▶▶Основният й фокус са
лаптопите, но са предвидени и версии на Core i7, i5 и
i3 за настолни компютри.
▶▶Появата им на пазара
съвпада със старта на 32нанометровата технология на компанията.
▶▶За разработването й
само през миналата година е била отделена част
от около 7 млрд. USD
инвестиции на технологичния гигант.

бъде големият победител
през 2010 г., тъй като потребителите се ориентират все
повече към този сегмент от
пазара. Клиентите искат все
по-малки устройства, което
ни води и до следващия важен тренд - Intel ще залага
все повече на т.нар. mobile
internet devices (преносими
интернет устройства), които са малко по-големи от
смартфоните, но са с доста
по-богата функционалност.
Планираме да навлезем на
този пазар, където наскоро показахме първия си
съвместен продукт с LG,
базиран на платформата
Atom. Ще продължаваме
да се развиваме на този пазар, защото хората искат да
бъдат свързани с интернет
навсякъде и по всяко време,
като същевременно не искат
да жертват производителността на устройствата си
за сметка на размера им.
Трудно е да се каже какво
ще се случи през 2010 г.
Технологиите обаче са една
от първите индустрии, които
ще излязат от кризата. Трудно е да се каже кога точно ще
стане това и кога ще се върнем към ръст. При потребителите обаче със сигурност
ще станем свидели на ръст
в България. Правителството
и бизнесът зависят много от
развитието на икономиката,
а потребителите продължават да харчат пари за компютри дори и при негативни
тенденции на пазара, защото
е трудно някой да се откаже
от компютъра си дори и в
условията на криза.
Христо Ласков
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22 свят финанси

Разкриват подробности за
спасяването на Ей Ай Джи

Блумбърг срещу Фед
Данъкоплатецът има
право да знае на каква
цена се спасяват финансовите институции
Понякога държавните институции в развитите индустриални държави отказват предоставянето на
адекватна информация, засягаща публичния сектор,
случва се и да се дава достъп само до частични факти
и до филтрирани версии на
определени факти и събития. Изключително рядко се
случва обаче да се стигне до
отказ за достъп до информация, засягаща разходването на стотици милиарди
и дори трилиони долари.
Според агенция Блумбърг
такъв е случаят със спасяването на финансовия
сектор в САЩ - обществото
няма ясна представа какви
задължения е поело при
отпускането на щедрата
помощ.

▶▶
Тимъти Гайтнър, финансов министър в администрацията на Обама, е ръководил Нюйоркската федерална
резервна банка през 2008 г.

Агенция Блумбърг
поде кампанията за
разсекретяване на
бюджетните операции
в закъсали финансови
институции
Председателят на Федералния резерв Бен Бернанке
обяви, че ще допусне федерални одитори, които да
проверят процеса на отпускане на държавна помощ за
американския застраховател
Ей Ай Джи. Тази реакция
беше предизвикана от обвиненията на политически
представители, че регулаторът се опитва да скрие
информация за спасяването
на конгломерата. По-рано
този месец стана ясно, че
след национализацията на
застрахователя от Нюйоркската федерална резервна
банка са изпратени електронни писма, с които се
настоява да не бъде разкривана информация кои банки
са бенефициенти на големи
транзакции, де факто изплатени от данъкоплатеца.

Операцията

Ей Ай Джи, която чрез свой
фонд е собственик на БТКВиваком, беше спасена от
фалит на 16 септември 2008
г. и е собственост на американското правителство.
Тимъти Гайтнър, финансов
министър в администрацията на президента Обама, е
човекът, който е ръководил
Нюйоркската федерална
резервна банка по същото
време.
Въпросните CDS, по които Американ Интернешънъл Груп е извършила
плащанията, представляват
финансови инструменти,
които наподобяват застрахователна полица за възможен фалит на финансови
и бизнес институции или
държави. Предполага се,
че те са били продадени
от Ей Ай Джи на големи
американски и европейски
банки, като сред официално
обявените имена са Мерил
Линч и Дойче Банк. Компанията не е предоговаряла с
насрещните страни дължимите суми, а е изплатила
пълните си задължения в

размер на десетки милиарди - нещо, което не би се
случило при обявен фалит.
Американските регулатори
обясниха, че ако застрахователят е бил оставен да
банкрутира, кризата е щяла
да се задълбочи и да доведе
до верижни фалити, както
и до още по-голямо замразяване на международните
кредитни пазари.
Обвинения

Тимъти Гайтнър, който ще
се яви на изслушване пред
Камарата на представителите на 27 януари, твърди,
че не е бил осведомяван
за молбата, отправена към
мениджмънта на спасената
от правителството компания. Размерът на помощта
за спасяването на Ей Ай
Джи се оценява на около
182.3 млрд. USD и включва
кредитна линия от 60 млрд.,
инвестиции за 69.8 млрд.
и 52.5 млрд. USD за изкупуване на лоши ипотеки и
токсични активи.
Случаят дава нови поводи
за обвинения към Федералния резерв и финансовото

министерство за прекалена
секретност при боравенето
с публични пари. Много
критици и анализатори на
централната банка на САЩ
посочват, че институцията
работи в условия на недостатъчна отчетност и че не
е ясно как са изразходвани
средствата, с които правителството подпомогна
финансовия сектор. Основното опасение е, че съществува прекалено топла
връзка между компаниите
от Уолстрийт и държавния
апарат на страната - правителство, законодатели
и други официални лица.
Наскоро беше оповестена
информацията, че банките,
в които САЩ притежават
дял, са били изключително
активни в ползването на услуги на вашингтонски лобистки фирми. Така излиза,
че данъкоплатците отчасти
са субсидирали групи за защита на особени интереси в
усилията им за оказване на
натиск върху политически
представители и публични
служители.
Димитър Ганев

Искане за прозрачност

През 2008 г. Федералният
резерв отказва на Блумбърг
информация срещу какъв
залог е отпуснал заеми на
американските банки на
стойност 1.5 трлн. USD. В
тази сума не влизат гласуваният от Конгреса спасителен пакет от 700 млрд.
USD. Делото е заведено
въз основа на американския
Закон за свобода на информацията, а Фед се позовава
на конфиденциална търговска информация, която
е изключена от споменатия
закон.
Само изключителната
чувствителност на подобна
информация в настоящата
ситуация може да обясни
твърдия отказ на институцията да предостави повече
данни. Обосновката е, че
разкриването й може да
коства на банките загуба
на конкурентна позиция и
дори да увлече в низходяща спирала заемополучателите. Секретността, която
обгръща част от операциите на Федералния резерв,
допълнително усилва мотивацията на наблюдатели
и медии да разберат срещу какво са се отпускали
заемите. Американският

▶▶

Матю Уинклър

данъкоплатец има право
да знае рисковете, цената
и методологията, свързани
с безпрецедентното правителствено спасяване на
американската финансова
индустрия, смята Матю
Уинклър, главен редактор
на Блумбърг Нюз.
Делата

Първото дело беше спечелено от медията. На 24
август 2009 г. съдия Лорета
Преска отсъди, че всички
документи, засягащи получателите на извънредните
заеми от правителствените
програми, трябва да бъдат
публично достъпни. Регулаторът обжалва с мотива,
че разкриването на тази
информация може да подкопае способността му да
поддържа пазарната стабилност.
Протести

Спасяването на американския застраховател Ей Ай
Джи от федералните власти
предизвика масово недоволство и протести сред
обикновените американци,
които считат, че правителството пренася цената на
корпоративния и финансовия срив върху обикновения
човек. Компанията, която е
близо 80% държавна собственост, беше в състояние
на фалит след понижаване
на кредитния рейтинг през
септември 2008, но беше
придобита от федералните
власти. Тя беше принудена
да продаде много от активите си по света. По думите на
Барак Обама спасяването
на финансовия сектор е
било лошо, но необходимо
решение.

Централната банка на Англия призовава за сливане на Г-20 и МВФ
Г-20 може да поеме
задачата да прокара
необходимите
реформи
Управителят на Английската централна банка (АЦБ)
Марвин Кинг предложи
във вторник радикална
реформа на начините за
управление на международната икономика, пише Telegraph. Кинг настоя
за ефективно сливане на
функциите на групата на
Г-20, която включва 19те страни с най-големи
икономики на света плюс
Европейския съюз с тези
на Международния валутен фонд.
▶▶

Марвин Кинг

Реформа

Според Кинг, ако властите

не създадат международен
орган, който да има власт
да реформира паричната система, светът може
да изпадне в нова криза
до няколко години. Той
предупреди, че се обръща
много голямо внимание на
усилията за реформиране
на финансовия сектор, но
междувременно икономическите дисбаланси, които
са довели до кризата, са
продължили да се влошават.
Дисбаланси

Марвин Кинг многократно
е изразявал своята загриженост за дисбалансите в
световната икономика. Те
са се натрупали, след като
в продължение на много
години богатите страни
са разчитали на заеми, за

да плащат евтиния износ
от чужбина. За да бъде
разрешен този проблем,
той смята, че политиците
трябва да трансформират
институциите, които в момента отговарят за световната икономика.
Потребление

Гуверньорът на АЦБ е на
мнение, че Г-20 може да
поеме задачата да прокара
необходимите реформи,
които да подтикнат износителите да увеличат
своето вътрешно потребление, а населението на
задлъжнели икономики,
като Съединените американски щати и Великобритания, да започне да
спестява повече. Според
него легитимността и авторитетът на Г-20 ще се

увеличат, ако групата се
превърне в управителен
съвет на Международния
валутен фонд.
Критики

Марвин Кинг критикува
силно Международния валутен фонд през последните години, след като фондът
предупреди многократно за
мащаба на дисбалансите в
световната икономика, но
с действията си не успя да
постигне забележима реформа нито в страните кредитори, нито в държавите
длъжници. На предложението на Кинг обаче може да
се противопоставят Съединените американски щати,
които имат най-силен вот
при гласуване на решения
на Международния валутен
фонд.
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Прочетете
Какви
осигуровки
дължат фирмите
В сборника „Кодекс за
социално осигуряване” на
издателство Сиби е представена законовата уредба на задължителното и
доброволното социално
осигуряване - Кодекс за
социално осигуряване,
Закон за бюджета на ДОО

Моят
бизнес

за 2010 г. Разгледани са
минималният и максималният размер на осигурителния доход, обезщетенията за безработица
и за отглеждане на дете,
минималният размер на
пенсията за осигурителен
стаж и възраст, както и
размерът на осигурителната вноска за фонд Трудова злополука и професионална болест по групи
основни икономически
дейности.
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Потомственият фермер
Българското животновъдство може да стане
печелившият коз на страната ни, смята Бойко Синапов
Бойко Синапов е един от
най-популярните животновъди в България. Стана
известен, след като оглави
протестите на фермерите
в Югоизточна България.
Той е трето поколение животновъд от Момчилград и
всъщност е от малцината
в страната с потомствен
бизнес.
За мен животновъдството
е повече от бизнес, то е
начин на живот, признава
Бойко Синапов. Животновъдството е нишата, която
трябва да развива страната, нейната запазена марка,
убеден е той. А тайната на
успеха е много труд, постоянство и взаимна помощ,
осъществена както между самите фермери, така
и между тях и държавата.
Диалогът да е открит, директен и своевременен, за
да се търсят адекватни и
ползотворни решения, препоръчва фермерът.
Стопанството

В момента във фермата се
отглеждат 850 овце майки,
а общият й капацитет е
1000 животни. Площта е
1200 кв. м. Отглежда се
средна родопска овца, тя
е предимно месодайна и
е най-добре развиваща се
порода в Кърджалийския
район. За стопанството целогодишно се грижат три
семейни двойки. По време
на млекодайния период работниците се увеличават.
Но при родопската овца
този период е твърде кратък, едва два месеца. Това
е цяла наука, пояснява Синапов.
Аренда

Пасищата за стадата са
общинска собственост.
Арендата не е висока, но е
краткосрочна. Договорите

Пазар
Директни
продажби
▶▶Браншът ще се развива отлично, след като се
разрешат директните
продажби от фермите.
Така производителят
ще е директно на пазара
без посредници. От
една страна, това ще
повиши продажбите,

Визитка
Кой е Бойко
Синапов
▶▶Завършил е селскостопанска гимназия със специалност Зоотехника.
▶▶Започнал е работа като
млад специалист в АПК.
▶▶Занимава се с търговия,
а от 12 години развива
овцевъдството.
▶▶Председател е на Националната асоциация на
животновъдите.

3
▶ млн. лв. инвестиции за
разширяване на фермата си ще направи Бойко
Синапов

за наем се сключват година
за година, което ги прави
нерентабилни. Липсата на
гаранции за пасищата спира
наемателите да инвестират,
защото може да претърпят
сериозни загуби.
Последните 10 години докараха фермерите до просешка тояга, положението
никога не е било толкова
тежко, твърди Синапов.
Според него едно от нещата,
които ни държат на дъното,
е тежката бюрокрация. Той
дава пример със старите
европейски демокрации,
където тези проблеми са
сведени до минимум. Там
много бързо и адекватно
държавата откликва на всяко начинание на фермерите.
Дават се конкретни срокове
и гаранции и се спазват.
По най-бързия начин се
получават инвестициите
от друга, ще се вдига
качеството на продукцията.
▶▶На допълнителна финансова помощ ще разчитат
животновъдите от
региона на Момчилград.
Това става възможно,
след като бяха направени
промените в нормативите за усвояване на
европейски субсидии, за
животновъди от планински райони.

▶▶

Подготвен е проект на стойност 3 млн. лв. за обновление на фермата, казва Бойко Синапов

и субсидиите. Всеки възникнал проблем се решава
своевременно.
При нас сроковете не се
спазват, което създава огромни трудности и в планирането на бъдещите проекти,
и в осъществяването на сегашните планове, подчерта
Синапов.
Финансиране

До момента инвестициите, които съм направил в
стопанството, възлизат на
1 млн. лв., обяснява фермерът. Отношението на
банките към животновъдите не е много ласкаво. Не
желаят да отпускат средства, защото нямат сигурност. Дори и отпусканите
субсидии се забавят мно-

го, което вместо помощ
се оказва поредна спънка.
Забавяне по бюрократични
причини води до неусвояване на голяма част от
финансовите квоти. Парите, които идват от ЕС, са в
голяма помощ на животновъдите. А подминаването им с лека ръка води до
задълбочаване на кризата
в сектора.
Бойко Синапов е на мнение, че големите фирми
преработватели налагат монопол както в цените, така
и в качеството на продукцията. Така се обезсмислял
трудът на фермерите.

в региона превръща животновъдството в основен
източник на препитание.
Според Синапов много важна стъпка в регионалното
развитие е отварянето на
КПП Златоград. По този
начин се улеснява връзката
с гръцките животновъди.
Продукцията много бързо
може да навлезе на гръцкия пазар, който е с голям
потенциал. В южната ни
съседка предлагането на
агнешко е превърнато от
ресторантите в атракция
и е неизменна част от кухнята.

Гърция

За стопанството предвиждам увеличаване на броя
на животните. Също и

Намаляването на квотите
за тютюнопроизводителите

Проект

снимка авторът

разширяване на производството, което да затвори
цикъла. Проектът включва
фуражна кухня, в която да
се произвеждат необходимите храни. Инвестицията
е около 3 млн. лв., периодът
на възвръщаемост 10 години. Необходима е и цялостна промяна в сектора,
и то възможно най-бързо.
Всички фермери имат желание да са инициатори и
извършители на промените.
И да съдействат по всички
възможни начини на правителството, когато това е
необходимо. За страната
животновъдството трябва
да е приоритет, защото в
него има бъдеще, завършва
Бойко Синапов.
Николета Цветкова
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Бизнес
Списък с
подаръци за
купон при развод

Оферта

Това беше най-топлото посрещане, което съм имал. Изкарах няколко страхотни дни в Сидни. Ако някой от вас има къща за продаване, да ми
се обади

Британската верига
универсални магазини
Debenhams е изготвила
списък с подаръци, които
клиентите й могат да
купят за развеждащи се
приятели. Идеята дошла
от това, че празненствата

Принц Уилям по време на посещението си в Австралия

при прекратяване на брак
стават все по-популярни,
а и разводът е свързан с
поделяне на имуществото.
Единият партньор напуска къщата и отива в нов
дом, където има нужда
от основни неща, казват
от Debenhams. Раздялата може да е скъп период,
а близките и приятелите
могат да помогнат, като
изберат от предложените в
списъка подаръци.

На борда на успеха

Бившата директорка на Lucent Патриша Русо гледа на новите
си постове като работа в служба на обществото
Патриша Русо се оттегля
от поста в края на 2008
г., след като шест години
работи като изпълнителен директор на Lucent
Technologies и на наследника на компанията
Alcatel-Lucent. Десетата по
влияние жена в света според класацията на Forbes
за 2007 г. най-после има
малко свободно време. Но
за кратко.
След като вече е член
на съвета на директорите
на Alcoa и Merck, Русо се
присъединява и към борда
на General Motors (GM)
през юли 2009 г., а само
преди няколко дни стана и
първата жена председател
на съвета на Партньорство
за Америка без наркотици.
Тя гледа много сериозно на
тези постове. Русо нарича
пристрастяването към наркотиците ключов проблем
за Америка и смята, че като
помага на GM да се измъкне от фалита, тя служи на
обществото.
Време

Когато си председател и
изпълнителен директор на
световна компания като
Alcatel-Lucent, работиш по
24 часа 7 дни в седмицата,
казва Русо в интервю за
ForbesWoman. Когато си
член на директорски съвет, пак отделяш време за
подготовка за събранията
и за самите събрания, но
в останалото време не си
постоянно зает.
Огромната разлика за Русо е, че сега тя има свободно време. Отделя повече
внимание на семейството си и успява да поиграе
голф. Сега вече може и да
се ангажира с Партньорство за Америка без наркотици. Преди кариерата
й била свързана с големи

Финанси
Мъжете вече
печелят повече
от брака
Бракът вече по-често
носи финансова стабилност на мъжете, отколкото на жените, показва проучване на Pew
Research Center на промяната в средния домакински доход от 1970 до 2007

корпорации и макар и да
помагала на различни благотворителни инициативи
и организации с идеална
цел, не е имала възможност да се отдаде на тази
дейност. Русо смята, че
пристрастяването на юношите към наркотиците е
един от най-сложните, но
и предотвратими проблеми на здравеопазването в
САЩ. Той по съвсем реален начин се отразява на
конкурентоспособността
на нацията. Много е важно да се гарантират образованието и продуктив-

г. Ако преди 40 години
28% от жените са имали
по-образовани съпрузи,
сега този дял е само 19%,
а 28% казват, че мъжете им са по-неграмотни.
През 1970 г. едва 4% от
мъжете са имали съпруги,
които са печелели повече
от тях, в сравнение с 22%
през 2007 г. Приходите
на жените са скочили
с 44% за периода, а на
мъжете - с 6%.

ността на младите хора в
обществото, смята Русо.
А организацията, която тя
оглавява, реално допринася
за това.
Символ

След като GM изпада във
фалит, данъкоплатците
стават собственици в компанията чрез финансовото министерство. Русо е
поласкана от поканата на
председателя на GM Ед
Уитакър и на самото министерство да се включи в
съвета на директорите и да
помогне за оздравяването

Пристрастяването на
младите хора в САЩ
към наркотиците се отразява на конкурентоспособността на нацията
на автомобилния производител.
Тази компания е символ
на Америка и работата ми е
в полза на обществото, тъй
като 60% от GM е собстве-

ност на данъкоплатците,
казва Русо.
Надява се като член на
съвета да помогне компанията отново да стане печеливша, за да може да

Блясък
Линдзи Лоън
ще ходи на
виенски бал

те си приятелки и с участието си в телевизионни
риалити предавания. Всяка
година той кани различни
звезди на бляскавото събитие, като държи местните медии в напрежение за
избора си в продължение
на седмици. Сред предишните приятелки на Лугнер
са Николет Шеридан от
Отчаяни съпруги, моделът
Дита фон Тийз и Парис
Хилтън.

Австриецът Рихард Лугнер
ще покани американската
актриса Линдзи Лоън да
го придружи на известния
бал във Виенската опера на
11 февруари. Седемдесет и
седем годишният предприемач е известен с млади-

си върне дълговете към
данъкоплатците.
Русо следва философията, че човек не трябва да
говори, а да действа. Радва
се, че е заемала постове,
които позволяват постиженията й да се измерват
с числа.
Съсредоточава се върху работата, която има да
върши, и не хаби време
и енергия да мисли какво следва. Иска ми се да
имаше нещо магическо,
но във формулата за успех
няма вълшебен прашец,
казва тя.

