Интервю ▶ 8-9

Новини ▶ 6

Инвеститор ▶ 12
Печалбата на
Булгартабак
се свива с 95%

Няма фонд, който да
издържи на толкова
ранно пенсиониране

Кабинетът
прогнозира
по-висок БВП
Ръст на икономиката от
0.3% е реалистичният
сценарий за 2010 г., смята
Симеон Дянков

За тютюневите компании, които се търгуват на
БФБ, 2009 г. донесе помалко приходи и по-ниски печалби

▶▶Даниела Петкова,
изп. директор на ПОК Доверие

Инвеститор ▶ 13
Ален мак е
изправена пред
фалит
Козметичната компания
Ален мак АД обяви,
че може да изпадне в
неплатежоспособност и да
спре дейност
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От износител
на захар
ставаме вносител
Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Производството на захар у нас е в опасност заради недостига на суровина и последствията от европейската реформа в сектор Захар, алармират големите играчи от бранша.
Рафинерии са заплашени да хлопнат кепенци, а България да яде захар от Европа ▶ 4-5
Коментар ▶ 3
Внимателно
с валутния борд
и дефицита
Илиян Михов направи сериозни грешки. Те донякъде са обясними - той живее
далеч и не следи какво се
случва тук. Но ако иска да
е вицепремиер, трябва да
навлезе по-дълбоко в проблемите, преди да говори

Новини ▶ 7

Ще връщаме пари от ЕС
за Люлин, но по-малко
Автомагистрала Люлин
вероятно ще бъде пусната
частично до края на 2010
г., научи в. Пари. Шефът
на пътната агенция Божидар Йотов натиска аутобанът да е готов изцяло

Новини ▶ 8

Лекарите чакат да получат
148 млн. лв. за декември
Преструктурирането на
болничната помощ закъсня, но трябва да се проведе,
смята ген. Стоян Тонев, началник на ВМА. До петък
лекарите ще си получат неплатените 148 млн. лв.

Свят ▶ 10
Крехката
икономика е
грижа №1 на света
Нови 3 млн. души в
богатите страни се
очаква да останат без
работа тази година,
стана ясно на Световния
икономически форум
в швейцарския курорт
Давос
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2 редакционна

Мнения

Печеливш
Александър Цветков

Губещ
Джим Oуенс

Транспортният министър Александър Цветков за разлика
от своите предшественици успя само за 6 месеца да придвижи проекта за интегрирано предоставяне на е-услуги.
От февруари гражданите ще имат достъп до 13 услуги на
централни и общински администрации. Първата от тях е
онлайн издаването на удостоверения за настоящ и постоянен адрес.

Главният изпълнителен директор на американския индустриален гигант Caterpillar Джим Оуенс има за какво да се
притеснява, след като печалбата на компанията за производство на оборудване е паднала с 65% за последното тримесечие на 2009 г. Ръководството на Caterpillar очаква търсенето на продуктите на компанията да се повиши още
през 2010 г.

Коментар

▶▶България винаги е пренебрегвала търговските си
интереси в името на криворазбрани политически
пристрастия. Случаят с
неясната позиция за Бургас
- Александруполис и очакваните загуби от 300 млн.
EUR заради това е показателен. Практиката показва, че в повечето случаи сме
загърбвали стратегическите си интереси, от което
в крайна сметка наистина
сме губили територии,
пазари и средства.

Ще спре ли кранчето с
парите и за водния сектор
Красимира Янева,
kyaneva@pari.bg

Вера Добрева

▶▶Може би не само ние сме
виновни в тази ситуация
със забавянето на проекта
Бургас - Александруполис.
Накрая ще се окаже, че ние
сме виновни за неговото
проваляне, и, разбира се, ще
поемем всички негативи.
Петър Нонев
Интервю ▶ 12-13

Новини ▶ 6

Новини ▶ 7
Стачката на
гръцките фермери
се разраства

Високорисковите
фондове ще имат
повече клиенти

ББР предоставя
ноу-хау
в Македония
Ноу-хауто ще е за достъп
до дългосрочен ресурс без
държавни гаранции, каза
Сашо Чакалски

Българските превозвачи
започват да изчисляват
конкретните загуби от
двуседмичния престой

▶ Милен Пенев,
изп. директор на Аврора Кепитъл

Инвеститор ▶ 13
V-образно
възстановяване на
икономиките е мит
Щатският долар ще
поскъпва, а златото ще
поевтинява през 2010 г.,
показва анализ на Елана
Трейдинг и Saxo Bank
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Сряда

USD/BGN: 1.38859

+0.47%

EUR/USD: 1.40850

-0.47%

Sofix: 429.42
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цена 1.50 лева

BG40: 116.43

+0.70%

Горим с 300 млн. EUR,
ако спрем тръбата
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Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса
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Ако не се
изясни собствеността
на ВиК съоръженията, еврофинансирането в
сектора ще остане
блян

2

Като няма кой друг, ВиК асоциациите трябва да помогнат да
усвоим средствата по Оперативна
програма Околна среда. Миналата
година Брюксел ни натири и дори
беше блокирано подписването
на договори за водния сектор по
програма Околна среда заради
поредния сектор, в който има
бездействие. Асоциациите обаче
ще са факт чак догодина и ще
действат през последните три години от усвояването на средствата
по европрограмите - до 2013 г. А
дотогава ще губим пари.
Регионалният министър Росен
Плевнелиев призова кметовете
да се обединяват, а не всеки от
тях да дърпа чергата към себе си,
защото в крайна сметка всички ще
са губещи. Градоначалниците се
чувстват притиснати до стената и
работят по изясняване на собствеността във водния сектор. Ясно им
е, че ако не го направят, парите ще
останат само блян.

3

Европа ни е натиснала за тези
асоциации и по друга причина,
не само за да ни отпуска пари.
Асоциациите трябва да предлагат
за финансиране с проекти големи
приоритетни обекти. Така няма да
се стига до издънки, както в Околна среда - да се финансират проекти за 300 души, които са не само

България може да бъде
обвинена за неуспеха на
Бургас - Александруполис,
ако Русия се откаже от участие в проекта заради забавяне
от наша страна, твърди Пламен
Русев, шеф на българския клон
на проектната компания Транс
Болкан Пайплайн. Възможно
е исканията за неустойки
да достигнат 300 млн. EUR ▶ 4-5
Коментар ▶ 2
ERM II и
eврозоната новата мантра
За професионалните
създатели на митове на
хоризонта се появиха нови
предизвикателства - ERM
II и eврозоната - плодотворна почва за разтягането
на локуми и популяризирането на нови мантри

Новини ▶ 8-9

1.5 млн. българи не дават
пари за здравни осигуровки
Нови 380 хил. души са
престанали да плащат
здравните си вноски, с
което броят на неосигурените доближава 1.5 млн.
души, съобщи д-р Мими
Виткова

Свят ▶ 10
Островът
изпълзя
от рецесията
След 6 поредни
тримесечия спад
последната четвърт
на 2009 г. донесе ръст
на брутния вътрешен
продукт на британската
икономика със скромния
0.1% на тримесечна база

Банки и застраховане ▶ 19

Плащанията с карти
са се увеличили с 47%
България е много добър
пазар, който се развива
бавно, но сигурно, казва
Никос Кабанопулос, вицепрезидент и генерален директор на VISA Европа за
Гърция, Кипър и България
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1

V-образно възстановяване на икономиките е
мит. Щатският долар
ще поскъпва, а златото ще поевтинява през
2010 г., показва анализ на
Елана Трейдинг и Saxo Bank.

България става изкупителната жертва
за Бургас - Александруполис. Към страната
ни може да бъдат предявени
искания за неустойки до 300
млн. EUR, ако останалите
акционери ни обвинят в
неуспеха на проекта.
Правителството
подобри прогнозата
за икономиката.
Залага се 0.3% ръст
на БВП.
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▶ Росен Плевнелиев смята, че общините трябва да се обединяват, за да усвояват повече европари
Снимка Емилия Костадинова

неприоритетни, а и безсмислени, и
в крайна сметка да не може да се
изпълнят целите на програмата.
Според Плевнелиев асоциациите
трябва да отдават ВиК мрежите на
концесии. Това бил вариантът мрежите да се обновяват. Това е така, но
трябва да има строг контрол върху
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Число на деня

Основният инструмент на ангажираните в борбата с корупцията и престъпността - НПК, съдържа в
себе си неадекватни решения

160

▶▶млрд. лв. е междуфирмената задлъжнялост от началото
на 2009 г., отчитат от БСК

Маргарита Попова, министър на правосъдието

Коментар

Внимателно с валутния
борд и дефицита
Още преди да се е
върнал, Илиян Михов
направи няколко доста
сериозни грешки. Те
в някакъв смисъл са
обясними - той живее
далеч и не следи какво се
случва тук. Но ако иска
да стане вицепремиер,
трябва да навлезе подълбоко в проблемите,
преди да говори.
Модифициран борд
Преди няколко месеца
Михов предложи идеята
да се модифицира
валутният борд. Идеята е
БНБ да издава облигации
в „добри” времена и
по този начин да обира
ликвидност от пазара, а
в лоши времена да прави
обратното.
На практика това
предложение е доста
опасно. То въвежда
втора цел на БНБ освен
валутния курс което може да доведе
до конфликт. Второ,
издаването на облигации
е свързано с плащане
на лихви, т.е. загуби.
Израел е пробвал
подобна политика
и правителството е
трябвало да покрива
милиарди долари
загуби на централната
банка. В допълнение,
вместо да стерилизира
капиталовите потоци,
издаването на облигации
от БНБ може всъщност
да ги увеличи. Илиян
Михов дава пример

Георги Ангелов,

старши икономист в институт
Отворено общество

Илиян
Михов
предварително
направи няколко грешки

с Китай - но той не е
сравним с България,
защото Китай има
капиталов контрол,
който е забранен в
ЕС. Не на последно
място, изливането
на ликвидност от
БНБ води до спад на
валутните резерви, което
предизвиква паника сред
инвеститорите и влошава
положението.
(Повече детайли на сайта
на макроасоциацията
- www.bma-bg.org)
Дефицит и ERM II
Илиян Михов показа, че
няма твърда позиция и
по бюджетния дефицит.
Не е против дефицитите,
и - макар да предпочита
по-ниски, не изключва
възможността и за
по-високи дефицити.
Нещо повече, той обяви,

че дори да влезем в
„чакалнята за еврото”
(ERM II), можем да
поддържаме дефицити
над 3% от БВП. Това не
е вярно, разбира се. Но
по-големият проблем
е, че го казва бъдещ
вицепремиер. С подобна
позиция от вицепремиер
на България трудно
ще убедим ЕС, че ще
следваме благоразумна
политика - т.е. трудно ще
ни пуснат в еврозоната.
Договаряне на
валутния курс
Илиян Михов заяви,
че ни предстои да
договорим валутния
курс, с който влизаме
в ERM II. Това е
погрешна теза от бъдещ
вицепремиер. Ние
имаме валутен борд,
валутният ни курс е
записан в закона, има
огромна подкрепа за
валутния борд сред
населението, той пази
стабилността и поддържа
инвестиционния
интерес към страната.
Въобще не може и да
се мисли за договаряне
на курса и това е наша
твърда позиция от 12
години насам. Дори
само да се допусне
теоретична възможност
да променяме валутния
курс, това може да е
фатално за доверието
към нашата икономика
и да предизвика тежка
криза точно когато светът
се възстановява.

Реплики

Ако сме добри, това сме ние

1

За магистралите.

Знаете ли как
правим в момента
конкурса за
автомагистрала
Тракия? Взели сме
един германец в
агенция Пътища да
наблюдава - само
искам да наблюдава.
Във военното
министерство камери
24 наблюдават някой да
не пипне, да не отвори,
да не види листчетата.
Като в Биг Брадър
сме! И комисията
отива, отваря - цена,
време, който спечели,
щото са европейски

Бойко Борисов,
премиер

Камери 24
часа! Всеки
може да отиде да
погледне как някой
ходи да пипа листчетата
пари. Така правиме
конкурсите в момента
за инфраструктурните
проекти. Камери 24 часа!
Всеки може да отиде да
погледне как някой ходи
да пипа листчетата.

Смени

2

За кабинета.

3

За битката с
корупцията. Ние

Не искам нито
хубавото,
нито лошото
от другите. Искам
да носиме цялата
отговорност ние
сами и българите да
знаят: ако сме добри,
това сме ние. Ако не,
такива шменти капели
като предишното
правителство няма.

слагаме кепенците
на всичко.
Отваряме, затваряме,
докато можем.

▶▶
Новите министри - на външните работи Николай Младенов и на отбраната
Снимка марина ангелова
Аню Ангелов, положиха клетва в парламента
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Българската
захар загорча от
евродирективи
Производството е в опасност заради
недостига на суровина и последствията от
европейската реформа в сектор Захар
За тази реформа България
се оказва неподготвена и
днес родната захарна индустрия е изправена пред
реален икономически крах,
твърдят собственици и управители на български захарни рафинерии.
Промените в сектор Захар след 1 октомври 2010
г. целят постепенна либерализация на европейския
захарен пазар, както и свободен достъп на най-слабо развитите държави до
пазарите на Стария континент. Днес независимо
от дефицита на захар на
европейския пазар нейната
цена в Европа остава найниската в света.
Реформите

Заедно с приемането на
България в ЕС през 2007
г. влезе в сила и новият
захарен режим за страните
членки. Квотата за производство на бяла захар в
България беше намалена
от 250 хил. на 198 хил. т.
Ограничението сви чувствително производствените
капацитети на шестте захарни рафинерии в България.

Квотата ни за производство на захар от цвекло
беше намалена на 4752 т
- цифра, която обрече това
производство на гибел, казва изпълнителният директор на Захар ЕАД Пламен
Копанов. Намаляването на
квотите за цвеклова захар е
административно наложено
от Европейската комисия с
регламент 320/2006 г. Преструктурирането в сектор
Захар беше стимулирано с
помощи от ЕС. Тези помощи обаче създадоха предпоставки за ограничаване
или пълен отказ от производството на захар.
Мерки

Други мерки, които предприе ЕК, бяха намаляване
на субсидиите за експорт
на европейска захар и промяната на законодателството с цел осигуряване на
свободен достъп на найслабо развитите страни до
европейския пазар.
С Регламент 828/2009 г.
пък се позволи неограничен преференциален достъп на LDC-S държавите до европейския пазар.
Актът подпомага по-слабо

развитите държави и дава
възможност произведената
от тях захар да бъде част от
баланса на захарта на ЕС.
Съгласно друг регламент на
комисията от 2009 г. отпаднаха националните квоти
за внос на всички видове
захар и се създадоха квоти
на общностно ниво.
Резултати

В резултат на предприетите мерки на реформата
в сектор Захар производствените квоти на страните
от ЕС бяха намалени общо
с 5 800 000 т бяла захар.
Тази цифра е практически
равна на предварително
обявената цел за намаляване на производството с
6 млн. т.
Преди реформата захарно
цвекло се отглеждаше в 23
от 27-те държави в ЕС. След
реформата в сектор Захар от
квотите се отказаха напълно
Португалия, Литва, Словения, Ирландия и България.
Финландия отказа 45% от
квотите, Словакия - 41%,
Унгария - 50%, Гърция 50%, Италия - 67%, Испания - 48%. Така 70% от
производството на захар се

концентрира в 4 държави Германия, Франция, Белгия
и Холандия. Това са и държавите с най-добре развито
цвеклопроизводство и преработвателна индустрия.
Единствено в региона на
тези четири страни в ЕС
производството на захар е
повече от потреблението.
Така например за 2008/2009
г. добивите на цвекло във
Франция възлизат на 6.7
т/дка. За сравнение в Румъния добивите са 3 т/дка,
а в България - 2 т/дка. Във
Франция и Германия съществуват производствени
комплекси, които преработват 20 000 т цвекло дневно.
За сравнение толкова е годишното производство на
захар от цвекло в България
за цялата 2007 г.
В резултат на реформата
от нетен износител Европа
се превърна в нетен вносител на захар. Ако преди
реформата Европа е внасяла 2.6 млн. т захар, след
реформата тя вече внася
между 4.5 и 5.5 млн. т. Дефицитът на захар конкретно за Балканите вече се
изчислява на 800 хил. т.
Сашка Панайотова

Позиция

Късно влязохме в реформите
Отрицателните последствия за българските производители
на захар дойдоха от
това, че късно влязох
ме в самата европейска реформа. Приеха
държавата ни в ЕС в
последния етап на първата фаза в реформата
на захар, която реално
започна още през 2004
г. Това беше предпоставка пазарите за
сурова захар да бъдат
превзети от старите
европейски производители - германски,
френски и английски.
Към настоящия
момент българските
оператори са крайно
затруднени в намирането на суровина за

Пламен Копанов,

изпълнителен директор на Захар
ЕАД

Ако сега не
се осигури
суровина на конкурентни цени,
има опасност
от закриване на
производството
на захар в България

производство. Само
горнооряховските Захарни заводи успяха да
внесат в България около 25 хил. т преференциална захар от Мадагаскар - количество,
крайно недостатъчно,
защото консумацията
на захар на българския
пазар е между 250 и
270 хил. т.
Ако сега не се осигури суровина на
конкурентни цени, има
опасност от закриване
на производството
на захар в България.
Последствията за
българския пазар може
да бъдат заливане на
пазара от конкурентни
компании, които показват към момента реал-

ни апетити към нашия
пазар, което от своя
страна ще доведе до
драстично увеличение
на цените за крайния
потребител.
Държавата би могла да се опита да
подпомогне българските производители
в осигуряването на
суровина, използвайки
добрите отношения от
миналото на страната
ни с така наречените
държави от Третия
свят. Тя би могла и
да лобира пред ЕК за
субсидиране на митото
от 98 EUR/т при внос
на суровина по CXL
отстъпките, определени съгласно Регламент
891/2009 на комисията.

Илия Терзиев, изпълнителен директор

Заводите
Проблемът е, че в
момента не можем да
внасяме суровина

Реформата в сектор Захар
за страните от ЕС започна
още през 2003 г. и ще продължи до 2013 г. България
за съжаление имаше лошия
късмет да влезе в ЕС по
средата на тази реформа в
сектора. Тя е сред най-силно засегнатите от европейската реформа държави.
Европа най-общо се дели
на държави с добре развито
земеделие, които произвеждат захарно цвекло, и такива, които по климатични
причини нямат възможност
да произвеждат захар от захарно цвекло. Има държави
в Европа, които отдавна са
превърнали в доходоносен

бизнес производството на
захар от захарно цвекло.
Това са Англия, Франция,
Германия, донякъде Полша.
Южните европейски държави - Италия, Испания, Гърция, Румъния и България,
са ощетени от климатична
гледна точка и при тях добивите от захарно цвекло
не дават възможност те да
бъдат конкурентоспособни
на западноевропейските
държави.

Субсидии

Докато траеше захарната
реформа, Европа изплати
субсидия от 3.5 млрд. EUR
за закриване на производството на захар от захарно
цвекло в тези страни, които
преди нас влязоха в ЕС.
Оказа се, че за българските
заводи, които бяха направи-
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5.5
▶ млн. т захар внася
Европейският съюз след
старта на реформата в
сектора

800
▶ хил. т е дефицитът на
бялата суровина, който
вече се забелязва на Балканите

198
▶ хил. т е квотата на
България за производството на бяла захар

▶ В резултат на
реформата от нетен
износител Европа
се превърна в нетен
вносител на захар. Ако
преди реформата Европа е внасяла 2.6 млн. т
захар, след реформата
тя вече внася между
4.5 и 5.5 млн. т

Може да затворим
рафинерии по принуда
Отпада защитният
механизъм на националното производство
Ние от захарния бранш
встъпихме в ЕС в неподходящо време, не крие европесимизма си изпълнителният директор на Захарен
комбинат Пловдив АД Петьо Стойков. Най-лошият
сценарий, който може да
ни се случи в следващите
1-2 години, е заради европейските регламенти да
затворят врати повечето
български захарни рафинерии и две трети от заетите в
този бранш близо 3000 работници да отидат на борсата на труда, прогнозира
той. В нашето предприятие
имаме и производство на
захарни изделия, но рафинерията носи по-голямата
част от приходите ни и ако
се наложи да я замразим,
по никакъв начин не можем
да компенсираме щетите,
категоричен е изпълнителният директор на Захарния
комбинат в Пловдив.
Статистика

До влизането на страната в
ЕС годишно у нас са били
преработвани по 250 хил. т
захар на най-ниската европейска цена. Около 10% от
преработеното - средно по
20 хил. т захар - изнасяме за
Гърция, Италия и други европейски пазари. През 2007
г. вече по еврорегламент
сме преработили 200 хил. т
захар, през 2010 г. завоюваната квота е около 160 хил.
т, а за 2011 г. количеството
може да падне до 66 хил.
т. Бюджетът губи почти 20
млн. EUR годишно от мита,
сравнено с 2006 г.
Регламент

Преди да стартира сегашният
европейски регламент за захарта, тя много дълго време
е била субсидирана по цялата
верига от полето с цвекло до
рафтовете на супермаркета.
Ние влязохме в ЕС:

▶ Трябва да бъдем обезщетени при затваряне на мощности, твърди Петьо Стойков

- с намалена квота за внос
на суровина;
- без да тежим на европейския данъкоплатец заради субсидии;
- без възможност да ползваме финансовите стимули,
предвидени за преструктуриране.
Идеята на новия регламент е да се намалят тежестите върху бюджета и европеецът да потребява захар
с намалени субсидии, като
плаща за нея справедливата
пазарна цена. Резултатът за
нас от реформата обаче е негативен. Отпада защитният
механизъм на националното
производство - Традиционни нужди за доставка.
Квотата за внос на тръстикова захар от трети страни
за нас е намалена с близо
55%. Практически нямаме
възможност да се снабдим
със суровини от основните
производители като Индия,
Африка, Карибите и др. Суровата захар, която се доби-

ва в тези региони, отдавна е
блокирана от най-големите в
бранша германски, френски
и английски производители.
Това значи, че от 2011 г.
българинът и румънецът ще
ядат германска или френска
захар - по-скъпичка, но от
сърце, както се казва.
Държавата

Българската администрация направи две „захарни”
срещи в Брюксел с представители на Европейската комисия. България и Румъния
като еднакво ощетени от
квотния принцип съгласуваха усилията си, но резултат
в наша полза нямаше, казва Петьо Стойков. Мисля
обаче, че дори държавата
не може да ни помогне, но
поне може да опита. Например да получим обезщетения за затваряне на мощности, както получиха някои
наши европейски колеги,
приключи Стойков
Михаил Ванчев

на Литекс Комерс АД:

ни са в много добра кондиция
много рентабилно производство, но на практика
ЕС с неговите регламенти,
норми и правила поставя
реални ограничения, които
ги изправят пред фалит.

Ситуацията

▶▶

Илия Терзиев

ли необходимото и внасяха
до момента сурова захар
от захарна тръстика, няма
да има субсидии. Европа
ни даде 2.5 години гратисен период, в който да
направим каквото можем,
след което да се ориентираме към прекратяване на

Снимка Боби Тошев

дейността си. Българските
заводи обаче не само че не
прекратиха дейността си,
но всеки от тях направи
инвестиции в собствената
си база и производство за
около 1 млн. EUR. Така в
края на 2009 г. шестте български захарни завода имат

Ние, фирмите в захарния
бранш и българските производители, започнахме национална кампания за удължаване на националните
квоти за Румъния и България. Управляващите обаче
в лицето на Европейската
комисия ни казаха, че това
е немислимо и трябва да
се съобразяваме с общите
правила на ЕС. Проблемът
е, че българските захарни
заводи нямат възможност
в момента да си внасят
суровина за захарта, няма
как и да си я купят, защото

захарта е утежнена с допълнително мито от 98 EUR
на тон. На практика цената
на захарта в Европа сега е
много по-ниска, отколкото
на световния пазар.
Ние в България сме пред
опасността да закриваме
производството без каквито
и да било помощи от ЕС.
Благодарение на производството на захар в България
се плащаха заплати и осигуровки на около 4000 души
в сектора. Докато траеше
преходният период, българската захарна индустрия не
допусна в България захарта
да бъде на по-висока от
средната за Европа цена,
дори напротив. Поддържахме едни от най-ниските
цени на захарта в Европа,
което ни даваше възможност да бъдем конкурен-

тоспособни на пазара. Ако
обаче продължаваме да се
съобразяваме с европейските правила, което е наложително, скоро ще си
купуваме захар на доста
по-висока цена от тази, която важи за Европа.
В момента захарните заводи, партньори на Литекс
Комерс АД, се борят за оцеляване, стремейки се да си
осигурят суровина за производството. Наложи се два
от заводите да пуснат около
600 работници в отпуск,
защото нямат суровина и
на практика хората не могат
да работят.

Надежди

Разчитаме на новото българско правителство и вече
сме запознали премиера
Бойко Борисов с проблеми-

те в сектор Захар. Благодарение на съдействието му
запознахме с проблемите
и ЕК.
Оттук нататък трябва да
настояваме за либерализиране на някои от условията при внос на захар
за българската индустрия
и най-вече да държим на
отпадането на митата, за
да може България да има
собствена захар. След като
Европа дава 1.2 млрд. EUR
на страните от Африка, за
да бъдат подпомогнати от
европейската реформа в
захарния сектор, би било редно да подпомогне и
собствените си членки България и Румъния, които
са в колапс и пред затваряне
на собствените си захарни
заводи.
Сашка Панайотова
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Кабинетът повиши
прогнозата за БВП

Залага се 0.3% ръст и сигурен
балансиран бюджет за тази година
През тази година ще е налице 0.3% ръст на икономиката ни, е записано в
Конвергентната програма
на България за периода
2009-2012 г., която правителството одобри на днешното си заседание. Бюджетът за тази година е разчетен при 2% спад на БВП.
Ръст от 0.3% всъщност е
реалистичният сценарий,
обясни вчера финансовият
министър Симеон Дянков.
Оптимистичният е 1% ръст
на БВП. С това разчетите на
кабинета се припокриват с
прогнозите на БНБ.
В края на миналата година централната банка
прогнозира, че през 2010
г. ще е налице 0.5% ръст. В
началото на тази седмица
ЕБВР повиши прогнозата
си за България от 1.5% спад
през октомври миналата
година до ръст от 0.7%.

Засега най-песимистични
са очакванията за икономиката ни на МВФ и ЕК.
Те залагат съответно спад
от 2.5 и 1.1%.
Еврозона

Целта на Конвергентната
програма е да се очертаят
основните аспекти от подготовката на страната ни
за участие във валутен механизъм ERM II. В петък
тя ще бъде представена
на Европейската комисия,
като ще се разглежда и
от финансовите министри
на държавите членки и
Европейската централна
банка. Според Дянков разглеждането й обикновено
отнема 2 месеца, но сега
заради свръхдефицитите
на другите европейски
страни то може да отнеме
и три месеца. Най-рано
през пролетта можем да

▶ Макропоказатели
Индикатори	 
2009
2010
2011
2012
БВП - текущи цени (млн.лв.)
66519
68061
72714
78031
БВП - реален растеж 		
-4,90%
0,30%
3,80%
4,80%
Хармонизирана инфлация 	  	  	  	  	 
- в края на годината		
1,80%
3,20%
3,10%
3,00%
- средна за периода 		
2,50%
2,70%
3,20%
3,20%
	  	  	  	  	 
Валутен курс (лв. /USD) 	  	  	  	  	 
- в края на годината 	 
1,3
1,35
1,35
1,35
- средногодишен 	 
1,4
1,35
1,35
1,35
	  	  	  	  	 
Текуща сметка (млн.EUR)		
-3361,1
-2344,7
-1553,4
-1521,8
(в % към БВП) 	 
-9,9%
-6,7%
-4,2%
-3,80%

очакваме отговор от ЕК.
Финансовият министър
допълни, че правителството
ще направи всичко, което
зависи от него, за да ни приемат по-бързо в ERM II. По
думите му ние покриваме
всички критерии за членство, но трябва и подкрепа
на политическо ниво, за да
бъдем приети. Премиерът,
всички министри лобират
в Европа за членството ни
в чакалнята за еврото, същото трябва да направи
бизнесът и неправителствените организации, подчерта
Дянков.
Бюджет

Дянков категорично заяви,
че в края на тази година ще
приключим с балансиран
бюджет въпреки появилите
се коментари на премиeра
Борисов и президента Първанов, че може да е налице
малък дефицит.
Министърът допълни, че
през първите месеци на
тази година може хазната
да е на червено, но в края
на годината приходите ще
са равни на разходите. Той
допълни, че преките данъци няма да се променят, а
ДДС през 2011 г. ще падне
до 18%, а през 2012 г. ще
стигне 16%. Така България
ще е страната с най-ниското
данъчно бреме в Европа,
допълни Дянков.

Източник: Конвергентна програма 2009-2012

Предложенията за промяна
в облагането на хазарта по
всяка вероятност няма да
бъдат приети, каза финансовият министър Симеон
Дянков след вчерашното заседание на Министерския
съвет. Правителството прие
от тази година данъкът върху хазарта да се увеличи
от 10 на 15%, като той се
начислява върху цялата сума
на направените залози.
Против

Браншът бурно се противопостави на тази стъпка, а
две седмици след като влезе
в сила новата ставка, в парламента се появиха промени в закона, според които
реално налогът се намалява.

70
▶ млн. лв. повече приходи
са заложени в хазната за
2010 г.

По думите на Дянков готвените промени били внесени
от Държавната комисия по
хазарта. Според тях тотото,
лото игрите и залаганията
върху спортни състезания ще
се облагат с 25%, но върху
разликата между направените залози и изплатените
печалби. Една част от засегнатите компании в хазартния
бизнес обаче заявиха, че новите предложения са еднопосочни и изключват цял сектор на игралната индустрия,
а именно производството
на игрални съоръжения и
тяхната експлоатация. Защо
се предвижда намаляване

Намерение
Правителството
реформира
4 сектора
▶▶ Симеон Дянков уточни, че правителството
готви общо 16 реформи,
като четири са основни

- в пенсионната система,
здравеопазването, управлението на държавната
администрация и образованието. По думите
му целта била в рамките
на 6-7 години България
да достигне средното
европейско равнище на
доходи.

▶▶До юни финансовото
министерство трябва
да подготви девет законодателни предложения,
сред които са промени в
законите за финансовото управление и контрол
в публичния сектор, за
пазарите на финансови
инструменти и др.

Биляна Вачева

Данъкът върху хазарта
няма да бъде намаляван
Предложенията за
промяна предстои
да бъдат гледани от
бюджетната комисия

▶▶
Секторите, които се занимават с износ, ще бъдат локомотивът за излизане
от кризата, каза Симеон Дянков 				
Снимка Емилия Костадинова

на данъчната ставка само
за някои видове хазартни
игри, а именно залози върху
спортни състезания, тото
и лотария и залози върху
спортни състезания, а не върху целия сектор, казва Надя
Христова, член на борда на
директорите на Българската
търговска асоциация на производителите и операторите
в игралната индустрия.
Разчет

Министър Дянков допълни,
че с интерес ще следи казуса.
Предстои тези предложения
да бъдат гледани в бюджетната комисия. На практика
приходите в бюджет 2010
бяха заложени със 70 млн.
лв. повече именно заради
увеличението на ставката за
хазарта. Целта е постъпленията от по-високия налог
да подпомогнат земеделските производители.
Биляна Вачева

Възможност
Банка ДСК
предлага нова
услуга

Банка ДСК с гл. изп. директор Виолина Маринова предлага нова услуга
Maestro cash back за своите
картодържатели. С нея трезорът предоставя лесен и
удобен начин на клиентите
си да изтеглят 50 лв. в брой
с всяка направена покупка
независимо от размера на
заплатената сума. Maestro
cash back се предлага от
всички търговски обекти,
обозначени със стикер на
витрината или на касата на
магазина. Картодържателите на Банка ДСК ще могат
да се възползват от услугата
както у нас, така и в чужбина.
Р. Димитрова | pari.bg

ЕС
Създава
се банков
орган
На заседание на Министерския съвет правителството утвърди резултатите от заседанието на
Съвета на ЕС по икономическите и финансовите
въпроси. В края на декември той е обсъдил създаването на Европейски банков
орган, Европейски орган
за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски орган
за ценни книжа и пазари.
Тези три органа ще са част
от системата за финансов
надзор в ЕС.
Б. Вачева | pari.bg

ДДС
търговци на
цигари чакат
до последно
До 25 януари едва 195
търговци на цигари от
София са подали заяв-

ления за регистрация по
ДДС в столичната дирекция на НАП. В същото време разрешителни
за търговия с тютюневи изделия са издадени
на над 20 хил. търговци.
Очаква се около 80% от
тях да подадат заявления
за регистрация по ДДС.
По-голямата част от тях
обаче изчакват крайния
срок, уточняват от приходната агенция. Призовавам
търговците на цигари да
не чакат крайния срок. За
да ги улесним, за да им
спестим време, сме подготвили пакет от необходимите за регистрация
документи, коментира
Светлана Паунова, директор на ТД на НАП-София.
От НАП напомнят, че
валидната ДДС регистрация е задължително условие за получаването на
разрешение за търговия
с тютюневи изделия от
митниците. До 30 април
търговците, които имат
разрешение за търговия с
тютюневи изделия, трябва
да го подновят.
Б. Вачева | pari.bg
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Ще връщаме пари от ЕС
за Люлин, но по-малко
Пускат аутобана
частично до края на
2010 г.

Автомагистрала Люлин найвероятно ще бъде пусната
частично за движение до
края на 2010 г., научи в.
Пари. Това е станало ясно
на консултативния съвет в
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, проведен
в края на миналата седмица. Според източници на
вестника така ще може да
усвоим по-голямата част
от средствата по програма
ИСПА за проекта. Общата
стойност на магистралата е
148.45 млн. EUR, 75% от тях
- 111.34 млн. EUR, са по програма ИСПА, а 25% - 37.11
млн. EUR, са от бюджета.
Аутобанът да се пусне частично е била и препоръката
на експертите от инициативата за техническа помощ
Jaspers. Организацията е
структура към Европейската инвестиционна банка и
ЕБВР и дава предварителна
оценка и консултации по
подготовката и реализацията на важни инфраструктурни проекти.
Процедура

Европейската комисия ще
отпусне средства по ИСПА
за завършената част от магистралата, като изискването е
минимум 85% от трасето да е
готово и да е в експлоатация,
т.е. по него да има движение, коментираха експерти за
в. Пари. Според тях така няма

Решение
Мораториум и за
добива на инертни
материали
Правителството преустановява приема на заявления
за издаване на разрешения
за проучване на строителни материали за срок от 2
години. Целта е да започне
рационално използване на
наличните запаси и ресурси и да се оползотворяват
минните отпадъци от добива и първичната преработка
на подземните богатства.
На територията на страната
се разработват 317 кариери за строителни материали. До момента в МОСВ и
в МРРБ са постъпили 468
искания за разрешение за
проучване на строителни
материали.
К. Янева | pari.bg

Субсидии
Производители
на тютюн плашат
с протести
Тютюнпроизводителите
заплашват да излязат днес
на протести, съобщи земеделският министър Мирослав Найденов. На среща
с представители на Съюза
на тютюнпроизводителите
той е съобщил, че ще им
бъдат платени помощите за

Разпространение
Продават
винетки и през
интернет

▶ Председателят на Агенция Пътна инфраструктура
Божидар Йотов (вдясно) натиска Мапа Дженгиз да предаде изцяло аутобана до 21 декември 2010 г.

▶ Електронна продажба
на винетки започва консорциумът Разпространение на винетни стикери,
съобщи агенция PRoPR. На
интернет страницата
www.vinetka.com може да
се закупят месечни, седмични и годишни винетки
за леки и тежкотоварни
автомобили.
▶ Плащането при онлайн
покупка ще се извършва
по банков път и с дебитна
или кредитна карта.
▶ Доставката на стикерите, поръчани на сайта,
се извършва от куриерска
фирма до посочения от клиента адрес. При поръчка
на територията на София
срокът е един работен ден,
а за страната - три.

снимка емилия костадинова

да ни бъдат признати всички
пари от ЕС за аутобана, но
няма и да се налага изцяло
да поемем изграждането на
магистралата за своя сметка,
каквато опасност още съществува. До момента проектът е изпълнен на 43%. Такъв
е и процентът на изплатените
средства на турската компания Мапа Дженгиз, която
строи обекта. Компанията
представи преди седмица в
Агенция Пътна инфраструктура график за довършването
на аутобана, според който ма-

2010 г., след като инспектори от НАП и Икономическа полиция установят
каква е реалната реколта
на тютюна. Ще направим
такава проверка, защото
имаме съмнения, че предишни години са плащани
субсидии за кухи реколти,
а парите може и да са отивали в нечия партийна каса,
обясни Найденов. Брюксел извънредно разреши да
бъдат платени като държавна помощ 116 млн. лв. на
тютюнопроизводителите.
С. Трифоновска | pari.bg

Санкции
Фирми
имат проблеми с
личните данни
Най-много жалби за нарушаване на защитата на личните данни през 2009 г. има
срещу финансови институции и телекомуникационни компании, заявиха
от Комисията за защита на
личните данни. Най-честите нарушения са копиране
на лични карти и предоставянето на лични данни на
трети лица, без за това да
е получено съгласие. Найголеми глоби са наложени
на Глобул, БТК и УниКредит Булбанк. И трите компании са обжалвали санкциите.
К. Янева | pari.bg

гистралата трябва да е готова
до 21 декември 2010 г. В края
на тази година изтича срокът
на финансовия меморандум
по програма ИСПА. Турската компания Maпа Дженгиз
също предяви претенции
към възложителя на проекта Агенция Пътна инфраструктура за допълнителни
средства.
Дунав мост 2

За да спаси втория проблемен проект, финансиран по
ИСПА - Дунав мост 2, Бъл-

гария ще поиска от Брюксел удължаване на срока
за изграждането му с шест
месеца. Вчера премиерът
Бойко Борисов съобщи, че
е разговарял с румънския
премиер Румъния също да
поиска 6-месечна отсрочка.
Така ще се получи общо
удължаване с една година,
през която да бъде завършен Дунав мост 2, обясни
Борисов. Парите за съоръжението по ИСПА са 70
млн. EUR.
Илиана Тончева

Брюксел погна
Гърция за блокадите
Вече 1.6 млн. лв. са
официално декларираните загуби от
наши фирми
Европейската комисия обмисля какви мерки да предприеме срещу Гърция заради блокадите на границата
с България, съобщи говорителят на Европейската
комисия Том ван Лиеруп.
Според него Гърция не е
предупредила Брюксел за
това, че се готви да предприеме подобни действия
и да възпрепятства свободното придвижване на стоки
и хора.
Възможно е да се стигне и до започване на наказателна процедура срещу южната ни съседка,
прогнозират експерти. В
момента продължават консултациите на ЕК с наши
експерти по исковете на
българската държава срещу
Гърция. България настоява
за компенсации от 10 млн.
EUR.
Щети

Над 1.6 млн. лв. са официално декларираните загуби
от българските фирми пред
кризисния щаб за периода
21-26 януари, стана ясно
вчера. Общите загуби на
всички засегнати от стачката на гръцките фермери браншове се очертава
да са около 40 млн. EUR.
Транспортните фирми вече започват да изчисляват
конкретните щети от блокадата на границата с Гърция. Досега те разчитаха,
че тя ще свърши бързо.
Оказа се обаче, че стач-

ката се разраства. В момента са блокирани и 25
вътрешни пътни артерии
на южната ни съседка. Загубите за Гърция възлизат
на 200 млн. EUR според
публикации в пресата на
южната ни съседка. В самата Гърция нараства недоволството срещу протеста
на земеделските стопани.
Това коментира консулът ни
в Солун Лъчезар Иванов.
График

Гръцките фермери продължават да пропускат
само в определени часове
автомобили през Кулата
- Промахон и Илинден Ексохи. През останалите
пунктове движението не е
затруднено.
Натискът на земеделците върху нашите фирми
започва да придобива и
нерегламентирани размери.
Постъпили са оплаквания
от български компании в
Министерството на транспорта за шантаж от страна
на определени среди в южната ни съседка. Тиражира
се информацията, че ако
България оттегли жалбите
си срещу Гърция в ЕК,
нашите фирми ще може да
пренасочат исковете си за
компенсации към българското правителство.
Илиана Тончева

40
▶ млн. EUR e компенсацията, за която България
настоява пред Европейската комисия
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Лекарите чакат 148
млн. лв. за декември

▶▶
Преструктурирането на болничната помощ закъсня, но трябва да се проведе е мнението на ген. Стоян
Тонев (вляво) и на директора на болница „Св. Анна”-София д-р Димитър Димитров
Снимка Емилия Костадинова

До края на февруари
се очаква да приключи
остойностяването на
клиничните пътеки
Държавата трябва да изплати 148 млн. лв. на лекарите
в доболничната и болничната помощ за оказаните
медицински услуги през
декември 2009 г., съобщи
началникът на ВМА ген.
Стоян Тонев. По думите му
проблеми с изплащането
ще има евентуално и през
януари и февруари.
В петък ще бъдат преведени всички пари на лекарите за декември, поясни
по-късно ген. Тонев след
разговор с министъра на
финансите Симеон Дянков
и неговия заместник Владислав Горанов.
Прецедент

Средства
За спешната
помощ трябват
300 млн. лв
▶▶За качествена медицинска помощ ни трябват
не повече от 120 болници,
смята ген. Тонев.
▶▶Необходимо е държавата да вложи около 300
млн. лв., за да се укрепят
вече съществуващите структури. Това ще
стане в рамките на три
години.
▶▶За създаването на
модерен спешен център
са необходими 25 млн. лв.
Първоначално ще можем
да реформираме десетина центъра, пресметна
ген. Тонев.

Предишни години за декември касата плащаше
авансово на Нова година.
Сега обаче парите на личните лекари и специалистите от доболничната и болничната помощ закъсняха
още за ноември. В края на
декември бяха преведени
единствено 30 млн. лв. за
болниците, което е една
трета от дължимата сума.
На НЗОК й бяха нужни
още 90 млн. лв., за да се
разплати с всички.

Реформа

Рокади
Петя Евтимова е
зам.-министър на
образованието

Статистика
С 24.2% по-малко
пътувания през
декември

Петя Евтимова е новият
зам.-министър на образованието, а ресорът, за
който ще отговаря, е младежките политики, международната дейност и
структурните фондове.
Евтимова поема поста
от Светлана Ломева. От
министерството отказаха
да коментират причините
за отстраняването й. До
момента Евтимова е била
началник на отдел Международно право в Министерството на образованието, в което има повече от 8
години трудов стаж. Тя ще
отговаря и за усвояването
на средствата от ЕС, необходими за извършване на
реформата в сектора.

Общо 298 хил., или с
24.2% по-малко, са били
пътуванията на българите през декември 2009
г., показват данните на
НСИ. До държави от ЕС
са реализирани 137.4 хил.
пътувания, което представлява годишен спад
от 36.6%. Увеличение
има само към дестинация
Финландия, като ръстът
е 183.8%. Посещенията
на чужденци в България
през декември 2009 г. са
357.1 хил., което представлява 7.3% на годишна
база. С 10.7% по-малко
са посещенията на граждани на държави от ЕС,
като броят им възлиза на
малко над 223 хил.

Б. Николаева | pari.bg

Д.Черкезова | pari.bg

Мениджърите на големите
болници очакват остойностяването на клиничните пътеки, където за първи път
ще бъде включен лекарският труд. Това трябва да стане до края на февруари, като
в процеса участват експерти
от финансовото и здравното министерство. Сега от
всички пътеки, които са над
300, само 4 са печеливши,
обясни още ген. Тонев.
Светлана Желева

Няма фонд, който
да издържи
на толкова ранно
пенсиониране

Интервю Даниела Петкова, изп. директор на ПОК Доверие

Капиталовите схеми
са единственият начин за допълване на
държавната пенсия
▶▶Госпожо Петкова, за
частните пенсионноосигурителни компании кой
е най-важният проблем в
започналата дискусия за
промяна в пенсионния модел в България?

- Започналата дискусия
засяга преди всичко държавния пенсионен фонд и
най-дискутираният въпрос
е промяна във възрастта
за пенсиониране. По този
въпрос моето мнение като
специалист, а не като човек,
на когото също предстои
след години да се пенсионира, е, че възрастта за
пенсиониране трябва да се
увеличи. Въпросът е кога и
как точно да се случи това,
за да се приеме по-безболезнено от хората. Данните
за дефицита на държавния
пенсионен фонд очевидно
говорят, че трябва да се
предприемат мерки по този
въпрос.
▶▶А неизбежно ли е да се
увеличи вноската за универсалните пенсионни фондове, т.нар. втори стълб на пенсионната
система? Бяха представени четири варианта във
връзка с тази вноска.

- Капиталовите схеми,
какъвто е универсалният
пенсионен фонд, са единствената възможност за повишаване на пенсионните
доходи, разбира се, ако не
става въпрос за безумно богата държава, която може да
си позволи изобщо да няма
капиталови схеми и поема
всички разходи независимо
от демографските процеси.
Ние не живеем в такава държава, затова капиталовите
схеми са онази част от пенсионната система, която допълва пенсионните доходи

21.7
▶ години е средната продължителност на периода, през който се получава пенсия у нас

до размери, международно
признати като нормални 70% от последната заплата,
която човек е получавал,
преди да се пенсионира.
Капиталовите схеми не се
влияят от демографските
характеристики на населението, докато държавният
пенсионен фонд се влияе
негативно от падането на
коефициента на възрастовата зависимост. Например
от 2004 до 2008 г. той е
паднал с 0.3%. Това е коефициентът, който отразява
съотношението на работещите към всички останали
- както на децата до 15годишна възраст, така и на
хората в пенсионна възраст.
На работещото население
се налага да издържа все
повече и повече хора в неработоспособна възраст.
Наблюдават се и някои много положителни тенденции
през последните четири
години - увеличението на
коефициента на плодовитост, т.е. българките започват да раждат повече деца,
намалява коефициентът на
детската смъртност, което
пряко влияе върху средната продължителност на
живота. Комбинацията от
всичко това прави прогнозите пред солидарната
пенсионна система още потрудни и водещи до финансов дефицит.
При тази картина капиталовите схеми си остават единственият начин за
запълване на пенсионния
доход. В момента заместващият доход, който може да
осигури солидарната пенсионна система, каквато е
държавната, е около 35% от
работната заплата и каквото
и да се прави, този доход не
може да се увеличи двойно.
Трябва да се допълни от
капиталовите схеми. При
тях размерът на пенсията
е в пряка зависимост от
размера на натрупаната сума в индивидуалната партида, която пък е в пряка
зависимост от размера на
вноската. В този смисъл
увеличаване на размера на

вноската в универсалните
фондове във всички случаи
ще доведе до увеличаване
на размера на допълнителния заместващ доход, който
ще плащат универсалните
фондове. А това съответно ще облекчи държавната
пенсионна система.
Труден е преходът, защото
за него са нужни пари и
всъщност големият въпрос
на дискусията е да се остойности всеки от вариантите,
които излязоха като възможни в публичното пространство. Аз съм убедена,
че ще се появят и други варианти по време на дискусията, която със сигурност
ще бъде дълга. Въпросът е
кой вариант колко средства
ще изисква.
▶▶Да разбирам ли, че пенсионните компании подкрепят тези варианти,
при които се вдига вноската на универсалните пенсионни фондове
за сметка на държавния
фонд?

- Не се ангажирам да кажа за сметка на какво. Защото кои са източниците
на приходи в държавния
пенсионен фонд в момента
- държавата, работодателят,
самият работник. В държавния пенсионен фонд
влизат и много средства
от бюджета, защото той
е в дефицит. Трудно е да
се каже, ако се увеличи
вноската в универсалните
фондове, дали това да е за
сметка на личните вноски
на работниците, дали да
е за сметка на работодателя, за сметка на държавата или просто за сметка
на държавния бюджет. Не
трябва в никакъв случай да
се противопоставя солидарната схема на капиталовите
схеми. Капиталовите схеми са в допълнение към
държавната пенсия. И ако
в момента се води такава сериозна дискусия за
пенсионната възраст, то е
заради проблемите, които
има държавният пенсионен
фонд, как да бъде намален
неговият дефицит. Вноската в частните универсални
фондове не е променяна в
последните няколко години
и е 5%, но през тези години
дефицитът на държавния
пенсионен фонд расте. И
ще продължи да расте, дори
да се увеличи вноската в
универсалните фондове,
държавата ще продължи да

вади все повече пари от бюджета, за да го покрива.
▶▶Но така или иначе се отчита, че тази вноска от
5% е недостатъчна и се
мисли как да се увеличи?

- Увеличаването на вноската в универсалните фондове означава облекчаване на пенсионния модел в
страната от гледна точка на
финансите. Защото в крайна
сметка осигуряването на
единица размер пенсия от
капиталови схеми струва
много по-евтино на държавата, отколкото осигуряването на същата единица
пенсия от солидарна схема,
каквато е държавната. Това
е най-евтиният начин за по-

На този
етап
считаме,
че е правилно
дебатът да бъде
насочен към
проблемите в
държавната
пенсионна
система
лучаване на пенсия. Цената
на нашата пенсия е много
по-ниска, отколкото на държавната. При равни условия
- период на осигуряване и
една и съща по размер вноска, пенсията в капиталовата
схема ще бъде минимум три
пъти по-висока, отколкото в
солидарната.
В момента се разсъждава
как по-голяма част от ресурсите, които държавата
отпуска за пенсионни плащания, да се насочи към
по-евтиния начин за осигуряване на пенсия. Истината
обаче е, че това е много
сложен процес и трябва
да става много плавно и
внимателно.
▶▶А как гледате на идеята държавата да емитира дългосрочни облигации, които да бъдат купени от частните пенсионни компании и така да
се покрие дефицитът във
фонд Пенсии?

- Това е наша идея от
много време, предлагали
сме го неколкократно. Има
държави, в които е намерила реализация подобна
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Пестим 150 мегавата на година
от енергийна ефективност
75% от сградния фонд
се нуждае от саниране
Благодарение на осъществените проекти в областта на
енергийната ефективност
от 2003 до 2009 г. България
годишно прави икономии
от 1.7 млн. т условно гориво. Това заяви председателят на Агенцията за
енергийна ефективност
Таско Ерменков. До 2016 г.
страната ни трябва да постигне икономия на нефтения еквивалент от още 670
хил. т. Само за последните
две години са спестени 300
мегавата мощност, равни
на две трети от мощността
на един от малките блокове
на АЕЦ Козлодуй, обясни
Ерменков.
Критики

По повод критиките от Синята коалиция за неефективно харчене на пари за
енергийна ефективност
Ерменков посочи, че агенцията си е изпълнила ангажиментите към ЕС като
национален план. За недостатъчните средства от
бюджета той коментира,
че финансовият министър
решава кому гъбка, кому
тесто от пицата.
Саниране

У нас 75% от общия сграден
фонд се нуждае от саниране, а при 60% от сградите
необходимостта е остра,
подчерта Таско Ерменков.
Според него най-рано след
три години ще се знае в
идея. Да, предложението
възникна съвместно в рамките на подобни дискусии
още преди няколко години,
бих се радвала, ако е дошъл моментът някой да я
реализира.
▶▶Но това ще реши проблема с дефицита сега, а
няма да даде дългосрочно
решение.

- Първо, това може да
бъде само един елемент
от комплексното решение
на проблемите в пенсионната система. Сама по
себе си реализацията на
това предложение не може
да разреши проблемите на
пенсионната система, може
само да ги облекчи. Колко
дълго? Вероятно за периода
до момента, в който универсалните фондове ще започнат масово да изплащат
вече пенсии - от 2020 г.
▶▶Подобна схема предполага ли увеличаване на доходността в универсалните пенсионни фондове
и оттам на пенсиите, които ще се изплащат?

- Този въпрос е деликатен.
Зависи как ще се емитира
тази ценна книга. По принцип, ако е гарантирана от
държавата, тя се води нискорискова, така че няма как
да носи висока доходност.
Но в крайна сметка, ако е
на някакви съответстващи
на риска нива, за нас дали
купуваме държавни ценни
книжа или целеви държавни ценни книжа, емитирани

специално за финансиране
на държавната пенсионна
система, не би имало значение. Ние и сега инвестираме тези пари. Но проблемите на пенсионната система
са прекалено мащабни, за
да може една ценна книга
на каквато и да е стойност
да ги разреши.
▶▶А доколко въвеждането
на мултифондовете може да облекчи проблемите? И те всъщност само
в доброволното пенсионно осигуряване ли ще се
въведат или и в допълнителното задължително
осигуряване?

- Засега разговорите, които са водени, се отнасят
само за допълнителното
доброволно пенсионно
осигуряване. Въпреки че
е коментирана идеята да
се приложат и за задължителните допълнителни
пенсионни фондове. За
мен, от една страна, това
е чудесна възможност дружествата да притежават съответния лост да предлагат
на пазара по-разнообразни
продукти и да привлекат
повече клиенти. Въпреки
че е под въпрос дали моментът е подходящ да се
въвежда сега предвид кризата и нервните финансови
капиталови пазари. Освен
това аз съм консервативна
да изразя мнение, че това
ще помогне на клиентите
да увеличат размера на тяхната пенсия.

▶▶Само възрастта за пенсиониране ли е най-важният проблем на дебата в
момента?

- Той е един от основните.
Мое мнение е, че голяма
част от проблемите, които
изпитва държавната пенсионна система, са свързани
с ранното пенсиониране,
което беше факт до 2000 г.
Тогава възрастта за пенсиониране беше 55 години,
далеч по-малко трудов стаж
се изискваше от хората, за
да започнат да получават
пенсия. Тези времена вече
са забравени, но особеното
на пенсионното осигуряване, било то държавно или
по капиталови схеми, е факторът дългосрочност. Неща, които се случват днес,
ще повлияят върху пенсионната система след 10-15
години. Ние се намираме в
момент, в който най-силно
влияят процеси, които са
се случвали в пенсионната
система преди 15 години.
Смущаващи са статистическите данни за средната
продължителност за даване
на пенсия. През 1989 г. хората в пенсионна възраст
са си получавали пенсията
средно 11.9 години. През
2007 г. - 21.7 години - почти
двукратно увеличаване на
периода, в който се получава пенсия. И причината
основно е заради ефекта
ранно пенсиониране. Няма фонд, който може да
издържи на това, било то
държавен или частен.
Мила Кисьова

▶▶
Генералният директор на Хюлет-Пакард България
Ираван Хира (вдясно) и шефът на АЕЕ Таско Ерменков
подписаха договор за информационна система за енергийна ефективност 
снимка боби тошев

каква степен се изпълняват
мерките по енергийна ефективност при новото строителство. Тогава по закон на
сградите ще им се направи
обследване за енергийна
ефективност. Обследване
на 1500 сгради чрез дър-

Договор
HP прави
информационна
система
▶▶Хюлет-Пакард България
ще изработи първата
информационна система
в сферата на енергийната
ефективност.
▶▶Договорът е на стойност 610 233 лв. без ДДС и е
финансиран от програма

жавна поръчка за 6 млн. лв.
е установило, че мерките
по енергийна ефективност
на 200 от тези сгради в
цялата страна са довели до
икономии при ползване на
енергия от 7.5 млн. лв.
Галя Кларк

Административен капацитет.
▶▶Достъпът до системата ще е чрез сайта на
агенцията.
▶▶Граждани и фирми с електронен подпис ще бъдат
улеснени с подаването на
документи като сертификати, анализи и резюмета за обследване за
енергийна ефективност.
Ще се намали и употребата на хартия.

Изи Кредит с 32% ръст на печалбата
Необслужваните кредити в портфейла на
дружеството към края
на декември са 11%
32% е ръстът на печалбата
на небанковата финансова
институция Изи Асет Мениджмънт АД за предходната финансова година. Тя
достига 4.4 млн. лв. преди
облагане с данъци, показва
неодитираният и неконсолидиран отчет на дружеството. Приходите от лихви
се увеличават със 17% до 25
млн. лв.
83 072 са отпуснатите мал-

ки кредити за домакинствата, съобщиха от компанията.
Това е ръст от 5% в сравнение с 2008 г., когато са раздадени 78 808 броя заеми.
Необслужваните кредити в
портфейла на дружеството
към края на декември са
11%. През последните месеци на годината лошите
кредити към дружеството са
се увеличили с 3.7% спрямо
третото тримесечие, когато
ръстът е бил 8%.
Според изпълнителния директор на Изи Кредит Станимир Василев компанията
е подходила по-предпазливо
при отпускането на нови

кредити през изминалата
година с оглед на влошената икономическа ситуация.
Самите клиенти започнаха
да теглят заеми по-внимателно, на по-малки суми,
допълни още Василев.
Мениджърите на компанията прогнозират, че броят
на отпуснатите кредити за
2010 г. ще бъде 120 хил.
Очакваната печалба през
тази година е 6 млн. лв.
Цел на компанията ще бъде
и оптимизиране на разходите
и активизиране на дружеството в Украйна, както и
излизане на нови пазари.
Радослава Димитрова
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10 Новини свят
Сделка
Лебедев продаде
25.8%
от Аерофлот

Позитивизъм
Германия завиши
очакванията
за растеж

Най-големият руски държавен авиопревозвач ОАО
Аерофлот купува 25.8% от
акциите си, които досега
бяха притежание на милиардера Александър Лебедев. Той е собственик
на британския в. Evening
Standard. държи дялове
в руската банка NRB и в
застрахователни компании. За дела си в националната компания Лебедев е получил около 400
млн. USD, каза говорителят му Артьом Артьомов.
По думите му средствата
ще бъдат инвестирани в
няколко проекта на милиардера, сред които нискотарифната авиокомпания Red Wings, National
Land Co. and National
Construction Co.
Решението на Русия за
покупката на дела на
Лебедев е в съответствие
с плановете на правителството да обедини държавните активи в авиацията
под шапката на Aeroflot, за
да помогне на сектора да
се справи с тежката икономическа криза. За първите 11 месеца на 2009 г.
руските авиолинии са превозили 41.6 млн. пътници,
което е с 11% по-малко
в сравнение със същия
период на 2008 г. От тях
обслужените от Aeroflot
са 8.01 млн., което е 6.9%
спад.

Германското правителство
завиши прогнозата си за
икономическия растеж през
тази година на 1.4% в резултат на възстановяването на
износа. Въпреки това кабинетът предупреди, че несигурността за постигането
му все още стои на дневен
ред. В средата на октомври
правителството на Ангела
Меркел обяви, че очаква
БВП на страната да нарасне
с 1.2% през 2010 г. Технически германската икономика излезе от рецесията
през второто тримесечие
на миналата година, но на
годишна база спадът е 5%
през 2009 г., което е найлошото представяне от Втората световна война насам.
Очакванията са, че икономическото възстановяване зад граница, особено в
Азия, ще помогне на германския износ, който е двигателят на най-голямата
икономика в Европа. Прогнозата за експорта през тази
година е за 5.1% ръст след
отчетения спад от 14.1%
през 2009 г. В същото време
вносът ще отчете 3.4% увеличение през настоящата
година.

авиацията отчете
най-тежката си година

▶Загубите в сектора ще достигнат 5.6 млрд. USD
тази година, смята Джовани Бисиняни, изпълнителен
директор на IATA

Въздушният трафик
на пътници е намалял
през 2009 г. с 3.5%, а
на стоки с 10.1%
Изминалата 2009 г. е найлошата в историята на световната авиация, показват
данните на Международната асоциация за въздушен
транспорт (IATA). Въпреки
обявения през декември 4.5%
годишен ръст на трафика
2009 г. беше изключително
слаба за компаниите от целия
свят, отчитат от асоциацията.
Пътническите превози отчитат 3.5% спад през миналата
година, а при транспортирането на стоки намалението е 10.1%. Капацитетът на
самолетите е бил запълнен
на 75.6% при пътническите
полети и 49.15% при товарните.
Ръст

Изключение от общата тенденция на спад обаче правят

компаниите от Близкия изток, които за цялата минала
година са отчели ръст от
11.2%. Авиопревозвачите от
Латинска Америка също са
разширили дейността си, макар и с минималните 0.3%.
Прогнози

За разлика от тях европейските им конкуренти са
превозили с 1.2% по-малко
пътници и стоки, а северноамериканските с 0.4%. И
двата региона отчетоха ръст
в търсенето през първата
половина на годината, но
втората компенсира напредъка, каза Джовани Бисиняни,
изпълнителен директор на
асоциацията. По думите му
през тази година се очаква
загубите в сектора да достигнат 5.6 млрд. USD в световен
мащаб.
Международната асоциация за въздушен транспорт
обединява 230 авиокомпании и 93% от международния въздушен трафик.

Крехката икономика
остава главна грижа

▶ Над 2500 икономисти, политици и бизнесмени от цял свят обсъждат пътя напред на срещата в Давос

Нови 3 млн. души ще
загубят работата си
тази година, стана
ясно на Световния
икономически форум
Рискът от неравномерно
възстановяване на икономиката по света, водено от
бума в Китай и задържано
от безработицата в САЩ
и други богати страни, бе
основната тема на провеждащия се в швейцарския
курорт Давос Световен икономически форум. В рамките на петдневната среща
политици, бизнесмени и
икономисти ще обсъдят основни въпроси на планетата
- от помощта за Хаити след
опустошителното земетресение до реформи, предпазващи света от нов срив на
финансовите пазари.
Притеснения

Най-належащата грижа за
всички обаче е заздравяването на крехката световна икономика, която ще се сблъска
с трудни предизвикателства
през 2010 г., след като безработицата в богатите страни
остава висока, а правителствата са принудени да прекратят помощта си и мерките за стимулиране, с които
подкрепиха банките и други

индустриални сектори.
Ефекти

Растежът на световната икономика не може да
се движи само от Китай,
предупреди икономистът
Нуриел Рубини, който първи предрече настоящата
икономическа криза. През
първата половина на годината ще видим ефекта от
фискалните стимули, а през
втората ще сме свидетели
на спад в САЩ, Европа и
Япония, коментира той.
Безработица

Агенцията по заетостта към
ООН обяви, че 27 млн. души са загубили работата си
през миналата година, като
почти половината са в Северна Америка, Япония и
Западна Европа. Агенцията
прогнозира още 3 млн. работници в богатите страни
да загубят препитанието си
или да не успеят да си намерят работа през 2010 г.
Банките

Рубини, който по-рано бе

наречен мистър Черноглед
заради мрачните си икономически оценки, вижда и
някои оптимистични сигнали въпреки свитите кредитни пазари и ограничения за банките. Предложенията на Обама за банково
регулиране най-после са
в правилна посока, но не
са достатъчни, заяви той.
Трябва да правим разлика
между търговско и инвестиционно банкиране.
Промени

Китай и Индия не трябва
да бъдат включвани вече
в списъка с развиващите
се държави, предложиха
участниците във форума.
Малко нечестно е да наричаме тези две страни
развиващи се пазари, след
като са в същата категория
като Чад и Мозамбик, каза
Денис Нали, президент на
PricewaterhouseCoopers.
Участници

Около 2500 участници във

Мрачно начало
Самоубийство
преди форума
в Давос
▶Самоубийство помрачи
началото на юбилейния
40-и световен икономически форум, който
започна вчера в Давос.
61-годишният Маркус
Райнхард, директор на

форума - от президенти
и главни изпълнителни
директори на компании до
философи и художници,
обсъждат в швейцарския
курорт икономическото
възстановяване, създаването на работни места и
пътя напред. Френският
президент Никола Саркози
откри официално събитието заедно с президентите
на Бразилия и Южна Африка. Бившият президент
на САЩ Бил Клинтън
призова големия бизнес
да подпомогне възстановяването на Хаити. Режисьорът на филма „Аватар” Джеймс Камерън и
китайският пианист Ланг
Ланг са най-известните
културни представители
на събитието.
Ако в миналото Давос
често е бил ключово място
за дипломация, фокусът на
събирането тази година е
икономиката и как от рекордна безработица да се
върне светът към растеж.
службите, осигуряващи
сигурността на събитието, е бил открит
мъртъв в дома си вчера
сутринта.
▶Няма информация да е
имал проблеми и полицията изяснява причините
да посегне на живота си.
▶Въпреки това властите заявиха, че редът по
време на мероприятието ще бъде гарантиран.
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EU sugar sector reform
bitter pill for Bulgaria
Local production
jeopardised by beet
shortage, drastically cut
quotas
Bulgaria has turned out unprepared for the reform in the
EU sugar sector and today
the industry is facing an
economic collapse, refinery
owners and managers say.
The changes in the sector
after October 1, 2010 are
aimed at the gradual liberalisation of the European
sugar market, as well as at
giving the least developed
countries (LDC) free access
to the markets of the Old
Continent. Regardless of the
deficit, today Europe has the
cheapest sugar in the world.
Reform

The new sugar regime for
member states became effective along with Bulgaria’s
EU entry in 2007. The quota
for refined sugar production in Bulgaria was cut
from 250,000 to 198,000 t.
That considerably curbed
the output of the six sugar
mills in this country. The
quota for beet sugar was
reduced to 4,752 t, which
doomed production to failure, Zahar CEO Plamen Ko-

▶▶ The new regulations have eased the access of the least
developed countries and turned Europe into a net importer
of sugar

panov pointed out. The quota
cut was an administrative
measure adopted under EC
regulation 320/2006. The
restructuring of the sugar
sector was encouraged with
EU aids, which actually created conditions for limiting
or entirely renouncing sugar
production.
Other EC measures included a reduction in the export subsidies for European
sugar and legal amendments

aimed at giving LDCs free
access to the European market. Regulation 828/2009
allowed LDCs to sell their
sugar in Europe, making it
part of EU’s sugar balance.
Another EC regulation of
2009 revoked the national
import quotas for all types of
sugar and introduced quotas
on a community level.
Results

As a result of the reform

measures in the sector the
production quotas of EU
member states were cut by
a total of 5.8 million t for
refined sugar. Before the reform, sugar beet was grown
in 23 of the 27 member states.
After the reform, countries
like Portugal, Lithuania, Slovenia, Ireland and Bulgaria
entirely renounced their
quotas. Others like Finland,
Slovakia, Hungary, Greece,
Italy and Spain cut their
quotas by half. Thus sugar
production was concentrated
in four countries: Germany,
France, Belgium and the
Netherlands, which have
well developed beet growing
and processing industries. It
is only in those four countries that sugar production
exceeds consumption. There
are production facilities in
France and Germany that
process 20,000 t of beet a
day, which is the beet sugar
output in Bulgaria for 2007.
The reform has turned Europe from a net exporter
into a net importer of sugar.
Before the reform, Europe
imported 2.6 million t of
sugar, while now exports
range between 4.5 and 5.5
million t. The sugar deficit in
the Balkans alone amounts to
800,000 t.

Bulgartabac profit plunges 95%
Sofia-BT only
subsidiary to increase
income in 2009

The listed tobacco companies
saw a decrease in income
and profit in 2009, a Pari
daily’s analysis of the nonconsolidated annual reports
of Bulgartabac Holding and
subsidiaries Sofia-BG, Pleven-BT and Asenovgrad Tabac
shows.
Holding

Bulgartabac’s sales income
dropped 17% to BGN 36.8
million in 2009. Profit

slumped 95% to BGN 2.6
million at the end of December. The main reason is
the zero income from operations in financial assets and
instruments. In 2008, such
operations provided BGN
53 million to the company.
The extraordinary income
came from the sale of shares
in Kardzhali Tabac, Slance
Stara Zagora Tabac and Tobacco Company Plovdiv.
In addition, the sales income from tobacco in 2009
fell 17% and from rights on
trademarks, 21%. The sales
of Bulgartabac’s subsidiaries on the domestic market

dropped 39%, but exports
jumped 52%. Dividend income shrank three-fold to
BGN 4.7 million in 2009.
Exception

Sofia-BT is the only company in the sector that managed to increase its income
29% to BGN 104.4 million. The factory’s profit,
however, dropped 10% and
stood at BGN 312,000. The
increased excise this year
will affect our domestic
sales but I cannot forecast
exact figures, Sofia-BT
CEO Krasimir Petrov said.
In his words, the company

increased its exports last
year. The goal for 2010 is to
preserve the market share in
Bulgaria and abroad if not
increase it.

There is no doubt that the
retirement age in Bulgaria
should be raised. The question
is when and how to do that,
so as to make it less painful
for people, Doverie pension
insurance company CEO Daniela Petkova told the Pari daily
in an interview. The deficit of
the state pension fund clearly
shows that measures need to
be taken.
Schemes

The fully-funded schemes,

▶▶ Daniela Petkova,
CEO of Doverie PIC

what universal funds are, are
the only way to increase pensions to normal levels, i.e.

70% of the last wage people
received before retirement.
Unlike the state pension
fund, these schemes are not
influenced by demographic
specifics. Currently the state
solidarity pension system cannot pay more than 35% of
the last wage, so it should be
supplemented by the fullyfunded schemes. The pension
they provide depends on the
amount accumulated in the
individual account, which in
turn depends on the size of
the pension contributions.
Increasing the share of the
contributions paid to universal
funds, which currently stands
at 5%, will raise pensions,
which in turn will relieve the

The year of 2010 will
see 0.3-percent economy
growth, Bulgaria’s convergence programme for
2009-12 reads. It was
approved by the cabinet on
Wednesday. The budget is
based on a 2-percent drop
in GDP. An increase of
0.3% is realistic, while an
increase of 1% is optimistic, finance minister Simeon
Dyankov commented. At
the beginning of this week
the European Bank for
Reconstruction and Development raised its estimate
for Bulgaria’s economy
from a slump of 1.5% in
October 2009 to a 0.7-percent rise. The International
Monetary Fund and the EU
make the most pessimistic
forecasts, predicting a drop
of 2.5 and 1.1% respectively. The aim of the convergence programme is to
outline the main aspects of
Bulgaria’s preparation for
ERM II membership. It will
be presented to the European Commission on Friday.
Minister Dyankov was adamant that Bulgaria will have
a balanced budget at the end
of the year. Direct taxes will
remain unchanged and VAT
will fall to 18% in 2011 and
to 16% in 2012. Thus Bulgaria will have the lowest
tax burden in Europe.

Results
Energy efficiency
projects save
150 mW a year

Losses

The holding’s two other
subsidiaries, Pleven-BT and
Asenovgrad Tabac, both
booked losses for 2009. The
sales of the Pleven-based
cigarette maker declined 22%
to BGN 10.4 million and
the company logged a BGN
2 million loss. Asenovgrad
Tabac reported a BGN
290,000 profit, down 75%
year on year.

Early retirement age ruinous for pension funds
Possible government
bond issue just component of complex
problem solution

Economy
Cabinet raises
GDP forecast
for 2010

state pension system.
Bonds

A few years ago pension
companies suggested that the
government should float longterm bonds, which should be
bought by private pension
companies to help cover the
deficit. It goes without saying that that could only be
one component of a complex
solution to the problems of
the pension system, Petkova
pointed out. Whether such
an issue will increase funds’
return will depend on the securities. If they are guaranteed
by the state, the bonds will be
low-risk securities that do not
provide high return.

The energy efficiency projects carried out in 2003-2009
allow Bulgaria to save 1.7
million tonne oil equivalent
a year, Energy Efficiency
Agency (EEA) chairman
Tasko Ermenkov said. By
2016 Bulgaria has to reduce
fuel use by another 670,000
tonnes. For the past two years
alone Bulgaria has saved
300 mW, which is equivalent to two-thirds of the output capacity of one of the
smaller Kozloduy NPP’s
units, Ermenkov pointed out.
Some 75% of all buildings in
the country need to be insulated. At least three years will
be necessary to evaluate the
results of the energy efficiency measures in new buildings.
According to a survey, the
rehabilitation of 200 buildings
has resulted in energy savings
for BGN 7.5 million.

Performance
Easy Credit’s
profit rises 32%
in 2009
Easy Asset Management’s
pre-tax profit rose 32% to
BGN 4.4 million in 2009, the
non-consolidated report of
the company shows. Interest
income grew 17% to BGN 25
million. The number of household loans rose 5%, year on
year, to 83,072. The share of
non-performing loans dropped
from 8% in the third quarter to
3.7% in the last three months
of 2009. The tendency was
seen throughout the whole
year: bad loans stood at 37%
in the first quarter and 22% in
Apr-Jun. According to Easy
Credit CEO Stanimir Vasilev,
the company was more cautious in giving loans and clients themselves became more
responsible. The expectations
of the non-banking financial
institution for 2010 are for the
number of loans to increase to
120,000. Profit is seen reaching BGN 6 million.

BSE
Bulls dominate
stock market
on Wednesday
For a second consecutive
day bulls dominated the
Bulgarian Stock Exchange
(BSE) and all indexes
increased. The blue-chip
Sofix gained the most,
0.67% to 432.29 points.
BG40 of the most traded
stocks rose 0.43% to 116.93
points. BGREIT went up
0.17% and reached 46.66
points. BGRE30 of the best
performers in total return
edged up 0.1% and closed at
332.25 points. The shares of
48% of all traded companies
appreciated, 32% of them
declined in price and 20%
remained unchanged. Pamporovo stock was the best
performer, jumping 58.53%.
The shares of Kremikovtzi
steel plant (in receivership)
led the losers with a 35.86percent slump.

Report
Zlatni Pyasatsi
hit by drop
in tourists
Zlatni Pyasatsi’s sales
income slumped 59% to
BGN 14.965 million in
2009, the tourism company’s non-consolidated report
shows. The results were
due to the weak summer
season, as tourist services
decreased more than 40%.
The main income source for
the company, service sales,
plummeted more than 50%
to BGN 14.7 million. The
expenses of the resort complex also declined in 2009.
The biggest drop was registered in outsourcing expenses, which fell by half to
BGN 3.3 million. The slump
in revenue affected Zlatni
Pyasatsi’s profit, which
decreased to BGN 312,000
last year from BGN 10.32
million in 2008.
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Коментари

Годината ще бъде важна за сектора
Дружествата от групата
на Булгартабак холдинг се
представиха сравнително
добре през изминалата 2009
г. София БТ записа 23-процентен ръст в продажбите,
докато спадът при Плевен
БТ и Благоевград БТ бе
респективно 22 и 15% (за
благоевградското дружество
информацията е към края
на третото тримесечие на
годината). При холдинга
годишният спад в неконсолидираните продажби бе
17%. От четирите дружества единствено плевенското реализира загуба.
Тези резултати не са
лоши, като се отчете средата, в която дружествата от
холдинга трябва да се развиват. Като страна член на ЕС
България има ангажименти
за увеличаване размера на
акцизите върху тютюневите
изделия, както и за ограни-

Даниел Димитров,

Реал Финанс Асет Мениджмънт

Единствената
възможност
за развитие е износът на продукция
към страни извън
ЕС
чаване на тютюнопушенето на обществени места.
Изпълнението им води до
два негативни фактора за
дейността на дружествата,
влизащи в холдинга. От
една страна, намалява броят
на пушачите, а от друга
- се увеличава размерът
на нелегалната търговия с
тютюневи изделия.
Същевременно всички
обекти, продаващи тютюневи изделия, трябва да се
регистрират по ДДС, което
допълнително ще намали

продажбите на дружествата
от холдинга. В такава ситуация единствената възможност за развитие е износът
на продукция към страни
извън ЕС. Неслучайно
компаниите реализират ръст
в продажбите единствено в
това направление за сметка
на силното понижение в
продажбите у нас.
Смятам, че 2010 г. ще е
важна за групата с оглед
намеренията на правителството да приключи дълго
проточилата се приватизация. Мисля, че достигнатата
цена няма да бъде висока
поради съвкупността от
посочените препятствия
пред бранша. Все пак при
възможност да се разработят пазарите извън ЕС
и основно тези в бившия
Съветски съюз мисля, че
дружествата може да продължат да генерират добри
печалби.

Отчет
Оборотът
на Синергон
пада с 4%

финансовите постъпления
се удвояват до 14.8 млн.
лв. По-големият размер на
приходите през 2008 г. се
дължи на продажбите на
земя. Разходите за дейността на Синергон холдинг
към 31 декември 2009 г.
възлизат на 2.7 млн. лв.,
което е с 61% повече спрямо предходната година.

През миналата година оборотът на Синергон холдинг
на неконсолидирана база
се е свил с 4% до 16 млн.
лв. И докато приходите
от продажби намаляват
с 87% до 1.2 млн. лв., то

Печалбата на компанията
се понижава с 5% до 9.9
млн. лв. Ръководството на
Синергон холдинг предприема мерки за намаляване на разходите и търси
алтернативни източници за
финансиране на инвестиционните си проекти, пише
в доклада за дейността на
компанията.

Печалбата на Б
холдинг се сви

Единствено София БТ успя да пови
Неконсолидирани резултати за 2009 г., в хил. лв
118 436

Булгаратабак холдинг
2008 г.
2009 г.

44 498

59 5844
58 898

45 944
9444

48 598

36 8844
2 64
642
42

Новият акциз ще намали приходите
Въпреки ръста на
продажбите зад граница
резултатите на тези компании се запазиха негативни.
Причините за спада може
да бъдат търсени както
във влошаването на общия
икономически климат, така
и в свиването на вътрешния пазар, който изпреварва очакваното покачване
на цените през 2010 г. Не
очаквам настоящата година да донесе нещо положително за тези дружества.
Драстичният скок
на акциза ще се отрази силно негативно на

Северин Въртигов,
Астра Инвестмънтс

Както мажоритарният,
така и дребните акционери се надяват
на първи стъпки за
приватизация на
холдинга
потреблението, а това
допълнително ще натежи
над резултатите на компаниите в структурата
на Булгартабак холдинг.

Както мажоритарният, така
и дребните акционери се
надяват на първи стъпки за
приватизация на холдинга,
но към момента едва ли
някой може да са ангажира с дори приблизително
точна оценка. Не смятам,
че акциите на тези дружества биха могли да бъдат
атрактивни към момента,
като се имат предвид, от
една страна, влошаващите
се резултати и очакванията
за свиване на вътрешния
пазар, и от друга, неяснотата около стартиране на
процедурата по раздържавяване на холдинга.

-17.11%

-58.97%

-22.89%

Приходи
от продажби

Приходи
от дейността

Разходи
за дейността

Плевен БТ

Детелин Йорданов,

Интеркарт Инвестмънтс

Единствено
солидните показатели за растеж
ще привлекат свеж
ресурс към тютюневите дружества
София БТ, единственият
изход за ръст е навън - чрез
увеличаване на износа. Не
очаквам въвеждането на
забраната за пушене на обществени места от средата
на 2010 г. да има момента-

лен ефект върху приходите
на тютюневите компании.
Вероятно косвен ефект ще
има в дългосрочен период,
след като забраната започне
да се спазва по-стриктно,
но цигарите са слабо
чувствителна на ограничителни фактори стока, което
означава, че търсенето й не
зависи или зависи слабо от
въвеждане на забрани или
ръст в цената.
Комбинацията за
негативни очаквания
в приходите и слабата
ликвидност (с изключение
на Булгартабак холдинг)
на посочените дружества
възпрепятства инвеститорския интерес и единствено
показване на солидни
показатели за растеж ще
привлекат свеж ресурс към
тютюневите дружества.

104 428

1022 090

822 809

104 111

844 76
763
63

844 24
240
40

3112
312

Износът спасява дружествата
София БТ АД е единственото дружество от посочените, което отчита ръст
в продажбите на годишна
база до 102 млн. лв. за 2009
г. Основната причина за
този ръст е износът, който
представлява повече от
половината от приходите
на компанията. Въпреки това чистата печалба
намалява поради увеличени
амортизационни разходи.
Тъй като София БТ е 78%
собственост на Булгартабак
холдинг, това е дружеството,
което помага за подобряване
на показателите на холдинга
на годишна база. При останалите тютюневи предприятия в холдинга ситуацията
не е толкова позитивна.
Спадът на приходите им е
двуцифрен, а продажбите
стремително падат. Както
се вижда от резултатите на

-95.51%
Нетната
Нетна
печалба

-21.83%

За тютюневите компании,
които се търгуват на Българската фондова борса,
2009 г. донесе по-малко
приходи и по-ниски печалби. Това показва анализ на
в. Пари на база неконсолидираните годишни отчети
на Булгартабак холдинг и
дъщерните му дружества
София БТ, Плевен БТ и
Асеновград Табак.
Холдинг

Приходите от продажби на
Булгартабак се понижават
със 17% до 36.8 млн. лв.
през 2009 г. Печалбата на
холдинга се свива с 95% и
към 31 декември миналата
година възлиза на 2.6 млн.
лв. Сред основните при-

-21.82%

чини за драстичния спад в
резултатите на тютюневата компания е липсата на
приходи от положителни
разлики от операции с финансови активи и инструменти.
За сравнение през 2008 г.
по това перо са постъпили
53 млн. лв. Извънредните
приходи са постъпили от
продажбата на акции от
Кърджали Табак, Слънце
Стара Загора - Табак и Цигарена фабрика Пловдив.
Освен това спад има и в
приходите от продажба на
тютюни със 17% и от права
върху търговски марки с
21%.
Причина за намаляването на приходите от възна-

-19.93%

3445
345

-6.75%

граждения за права върху
търговските марки е пониският обем реализирана
продукция от дъщерните
дружества на Булгартабак
на вътрешния пазар през
2009 г. с близо 39%, става
ясно от отчета. В същото
време обаче са се увеличили обемите на цигарите за
износ с 52%. Приходите от
дивиденти също намаляват
драстично - те са се свили
три пъти през миналата
година до 4.7 млн. лв.
Изключение

Единствената компания от
сектора, която успя да повиши постъпленията си, е
София БТ. Приходите от
дейността на компанията,
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инвеститор
Цитат

Цифра на деня

2.467

Изтеглянето на икономическите стимули е труден политически ход, но той
трябва да бъде направен, тъй като започва
да се надува балон на пазарите на суровини

▶▶млн. лв. достигна общият оборот на БФБ по време на
вчерашната сесия

▶ Проф. Нуриел Рубини

Булгартабак
ива с 95%

иши постъпленията си през 2009 г.
София БТ

15 694
13 4044

10 478
4778

13 458

12 566

10 5222

Ален мак може да обяви
неплатежоспособност
Козметичната
компания може да
прекрати дейността си
Козметичната компания
Ален мак АД обяви, че може да обяви неплатежоспособност и да спре дейност.
След като облигационерите
на дружеството не приеха
предложенията за спиране
на лихвените плащания за
една година, компанията е
изправена пред липсата на
свеж ресурс, казаха оттам.
В официално изявление изпълнителният директор на
Ален мак Росица Славова
обяснява, че икономическата криза е ударила тежко
дружеството, а то не получава подкрепа от кредиторите си.
Контра

Преди време разсрочихме
емисия облигации именно
за да предоставим оборотен капитал, коментираха
пред в. Пари представители на един от големите
облигационери. По думите
им да се обвиняват кредиторите на дружеството за неспособността му
да плаща задълженията е
смешно. Последните данни показват, че козметиката отчита 12% ръст на
износа за деветмесечието
на 2009 г. В същото време
резултатите на пловдивското дружество не спират
движението си надолу. За
периода компанията отчита
54.55% спад в печалбата си
до 2.1 млн. лв. Продажбите
пък са спаднали с 16.3% до
9.4 млн. лв. Това означава,
че нещо в Ален мак не е наред, твърдят кредиторите.
Според тях предприятието
е с дълга история и познати
продукти и е непонятно

-99.577%
-9.57%
+233.28%
+23.28%

+233.20%
+23.20%

Асеновград Табак
1 895

+233.59%
+23.59%

-22 044
0444 -22 192

1 980

1 169
8111
811

7998
798

772
7772

508
290

-59.26%

13

-59.70%

която се занимава с производството на тютюневи
изделия, са се увеличили
с 23% до 104.4 млн. лв.
през 2009 г. Печалбата на
дружеството обаче отчита
спад от 10% до 312 хил.
лв.
Повишаването на акциза
през тази година ще се отрази на продажбите ни на
вътрешния пазар, но в момента не мога да кажа с какъв процент, коментира за
в. Пари Красимир Петров,
изпълнителен директор
на София БТ. По думите
му през миналата година
дружеството е успяло да
увеличи продажбите си на
външните пазари и целите
на София БТ за 2010 г.

-37.36%

-75.19%

са задържане на пазарния
дял на вътрешния пазар
и увеличаване или поне
запазване на продажбите
за износ.
По-високият акциз ще
увеличи контрабандата и
това няма как да не окаже
влияние и върху продажбите ни, каза Екатерина Христова, финансов директор
на Булгартабак холдинг.
Загуби

При Плевен БТ и Асеновград Табак положението
също не е много по-различно. Продажбите на плевенската тютюнева компания
се свиват с 22% до 10.4
млн. лв. Плевен БТ за 2009
г. отчита загуба в размер на

малко над 2 млн. лв. При
Асеновград Табак положителният финансов резултат
към 31 декември 2009 г.
възлиза на 290 хил. лв.,
което е спад от 75% спрямо
предходната година.
Не очаквам настоящата година да донесе нещо
положително за тези тютюневи дружества, смята
Северин Въртигов от Астра Инвестмънтс. Според
Даниел Димитров от Реал
Финанс Асет Мениджмънт
единствената възможност
за развитие на тези компании е износът на продукция да се насочи към
страни извън Европейския
съюз.
Магдалена Иванова

54.55
▶ процента спад в печалбата си за деветмесечието на 2009 г. отчете
Ален мак

16.3
▶ процента до 9.4 млн. лв.
се понижиха приходите
от продажби в края на
септември 2009 г.

как не може да се развива
в сектор, който има ръст и
в кризата.
Дейност

От началото на 2007 г. има
ръст на суровините и на
енергийните ресурси, което
води до затруднения на малки и средни предприятия,
контрират от Ален мак.
По емисията дългови
книжа има банка довереник, която сме сигурни, че
ще защити кредиторите,
обясняват облигационерите на Ален мак. Ако в
законовия срок по облигациите няма плащания,
трезорът трябва да предприеме серия от мерки от
името на облигационерите.
В полза на довереника има
учредена ипотека и залог
по емисията за това държателите на дългови книжа са
спокойни за парите си.
От Корпоративна търговска банка АД, която
е банката довереник по
облигационната емисия,
обясниха пред в. Пари,
че до тях уведомителното
писмо на Ален мак не е
стигало и не знаят какви
точно са намеренията на
компанията. В момента
изготвяме текущите отчети
за дружеството, които ще
са на разположение на инвестиционната общност до
края на месеца, добавиха
от КТБ.
До редакционното приключване на броя не беше
открит представител на
мениджмънта на Ален мак
АД.
Проблеми

Последната сага около
емисията дългови книжа на
Ален мак се разгоря, след
като на 15 януари облигационерите в компанията

отхвърлиха предложенията
на мениджмънта. Освен да
не се плащат лихви за една година, кредиторите не
приеха и предложението да
се намали обезпечението,
за да може да се заложат
активи за нов дълг.
История

Първото отлагане на плащания по емисията на
Ален мак дойде в началото
на 2009 г., когато козметичната компания просрочи
плащане на главницата от
540 хил. EUR и лихви за
103 хил. EUR. За да успее
да покрие задълженията
си, дружеството издаде
малка емисия облигации.
Дълговите книжа бяха за
592 хил. EUR със срок от
15 месеца и лихва 11%.
След това кредиторите
на Ален мак разрешиха
компанията да разсрочи
главницата по облигациите и вместо с последните 9 тримесечни лихвени
плащания можеше да я
изплати с последните три
тримесечни плащания. Това даде 18 месеца отсрочка
на Ален мак за проблемната емисия, която беше
издадена на 30 юни 2006 г.
Дружеството пусна книжа
за 6.5 млн. EUR с годишна
лихва 9.95%.
Разговорите, които водихме през лятото, показаха,
че дори и преструктурирането на емисията не може
да ни облекчи, каза след
отхвърлените предложения
финансовият директор на
Ален мак Владимир Кинов.
По думите му отлагане на
плащането на лихвите е
поискано, защото кризата
се отразява много тежко и
компанията не е ефективна
заради плащаните лихви.
Атанас Христов
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14 инвеститор Валути
EUR/USD

Долара за евро

USD/BGN

Промяна

1,6

CHF

1,5

Франкът с минимален ръст

Лева за долар

1,5500
1.41
-0.08%

1,4625
1,3750

1,4

1,2875

1,3

1,2000

1,2

1.39
+0.09%

GBP

15.04.09

26.06.09

4.09.09

16.11.09

27.01.10

27.01.09

16.04.09

26.06.09

7.09.09

17.11.09

27.01.10

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,
Карол

Стерлингът
се оказа под
напрежение, но
възстанови голяма
част от първоначалната загуба

Въпреки това ръстът на
японската валута беше
ограничен от негативния
коментар от страна на
Standard&Poor’s. Рейтин-

▶▶USD за 1 GBP се котираше
доларът вчера

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

Купува
Buy
1,41
0,87
125,8
1,47
8,22
10,24
1,5
1,57
271,57
26,11
42,62
4,08

USD
EUR
CHF
GBP
DKK
USD
EUR
CHF
GBP
BGN

Беларуска
2883
4056,18
4676,15
1,05
Естонска
11,1
15,65
10,64
17,91
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
2,45
3,45
2,35
3,98
Молдовска
12,61
17,74
20,45
0,42
Руска
30,3
42,63
28,96
49,15
3,73
1,05

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
1,41
0,87
126,37
1,47
8,25
10,26
1,5
1,57
272,93
26,19
42,72
4,1

Hай-ниска
Low
1,4
0,87
125,24
1,47
8,21
10,23
1,49
1,56
270,97
26,01
42,49
4,07

▶ 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)

говата агенция ревизира
перспективата на държавния дълг на страната от
стабилна на негативна.
Непромененото лихвено
ниво на японската йена,
ревизирано отново на
0.1%, също подкрепи
японската йена.

януари се оказа по-голям
от прогнозираното.
Стерлингът също се
оказа под напрежение, но
възстанови голяма част
от вчерашните загуби до
нива от 1.6220 спрямо
долара, след като данните
на Острова показаха, че
повишението на БВП на
страната за четвъртото
тримесечие е по-слабо от
очакванията. Британската
икономика отбеляза ръст
едва 0.1% за периода при
очаквани 0.4%, намалявайки шансовете за поскорошно увеличение на
основния лихвен процент
в страната.

Доларът поевтиня
спрямо йената до 89.40,
докато еврото отстъпи до
125.80. Единната валута
продължи спада си и
спрямо щатския долар до
1.4070, след като бягството от риск засенчи
добрите данни за икономическите очаквания в
Германия, чийто ръст за

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
8,07
11,42
7,76
13,17
0,27
Грузинска
1,75
2,47
1,66
2,86
Полска
2,9
4,09
2,78
4,71
0,16

UAH
UAH
UAH
UAH
UAH

USD
EUR
JPY
GBP
RUB

GEL
GEL
GEL
GEL

USD
EUR
CHF
GBP
CZK

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

Казахстан
148,15
208,44
1,66
240,31
4,89
Унгарска
193,65
272,21
184,97
313,4
10,41
Чешка
18,56
26,12
17,74
30,11

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

9,61
Азербайджан
0,81
1,13
1,31
Македонска
43,79
61,31
91,47
Хърватска
5,19
7,29
4,96
8,41
1,79
5,81
3,48

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
98,51
138,59
159,77
Румънска
2,93
4,12
2,8
4,75
3,27
Турска
1,49
2,1
1,43
2,42
1,67
0,05

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

▶ Преизчислени курсове за 28.01.2010
JPY

NOK

Стойност
Rate
1,96
1,24925
7,52503
1,30624
1,32860
2,03590
7,48987
2,62704
1,25000
2,25521
1,78742
2,67336
7,19717
1,47482
3,00190
6,74424
1,55286
1,19826
5,66448
2,76286
1,07876
4,06128
2,37950
9,84511
2,97682
4,79276
4,75316
4,58953
1,90913
9,89742
4,20726
9,31082
1,38987
1,83350
1521,67000

Разлика
Difference
0
0,00294
-0,04163
-0,00070
0,00018
0,00190
-0,00459
0,00000
0,00000
0,01562
0,00118
-0,00656
0,02639
-0,00184
-0,01542
0,00000
0,00442
0,00473
0,00000
0,00117
0,00343
0,00405
0,00894
0,03260
-0,00349
0,01101
0,01577
0,01283
0,00515
0,00950
0,00551
0,04192
0,00128
0,00956
8,68000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 28.01.2010 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
125,82
1,47
8,22
10,24
1,5
1,57
271,94
26,14
42,65
4,09

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 27.01.2010 г.

▶▶
Японската валута беше повлияна от негативния
коментар на Standard&Poor’s

▶▶Централната банка на
Исландия реши да понижи
основната лихва в страната до 9.5%. Това е намаление от половин процентен пункт. Причината за
решението на банкерите
е понижението на инфлацията в страната и стабилността на исландската крона. Пониженото
вътрешно потребление
накара инфлацията в
страната през декември
2009 г. да се забави до 6.6%
на годишна база в сравнение с 19% преди година.

+0.28%

▶ Валути спрямо евро

Доларът и йената са големите
печеливши от промените в Китай

Доларът и йената поскъпнаха спрямо основните валути в сряда, след
като решението на Китай
да увеличи изискванията
за задължителните резерви на банките в страната
накара инвеститорите да
се оттеглят от високорисковите активи. Причина
за това е опасението, че
решението ще доведе до
забавяне във възстановяването на глобалната
икономика.

1.614

+0.70%

Рублата сред печелившите

коментар

Промяна
Лихвата в
Исландия
спада до 9.5%

+0.01%

Лирата с актив за деня

RUB
27.01.09

Валута на деня

За 1

AUD

CAD

CHF

BRL

CZK

DKK

EEK

GBP

HUF

NZD

PLN

SEK

TRY

USD

EUR

AUD

*

1,04562

1,06352

0,60236

0,05995

0,21029

0,10006

1,80525

0,03627

0,01243

0,19047

7,88082

0,38365

0,15282

7,45313

1,11256

1,56560
1,49730

CAD

0,95637

*

1,01712

0,57608

0,05734

0,20111

0,09569

1,72649

0,03469

0,01189

0,18216

7,53698

0,36691

0,14615

7,12796

1,06402

CHF

0,94028

0,98317

*

0,56639

0,05637

0,19773

0,09408

1,69743

0,03411

0,01169

0,17910

7,41014

0,36074

0,14369

7,00799

1,04612

1,47210

BRL

1,66013

1,73586

1,76557

*

0,09953

0,34911

0,16611

2,99694

0,06022

0,02064

0,31621

13,08315

0,63691

0,25370

12,37313

1,84700

2,59910

124,31217

18,55666

26,11300

CZK

16,67919

17,44009

17,73863

10,04694

*

3,50746

1,66892

30,11014

0,60503

0,20733

3,17696

131,44567

6,39899

2,54895

DKK

4,75535

4,97229

5,05740

2,86445

0,28511

*

0,47582

8,58460

0,17250

0,05911

0,90577

37,47606

1,82440

0,72672

35,44225

5,29063

7,44500

EEK

9,99400

10,44992

10,62880

6,02002

0,59919

2,10163

*

18,04168

0,36253

0,12423

1,90360

78,76088

3,83421

1,52730

74,48656

11,11896

15,64664

GBP

0,55394

0,57921

0,58912

0,33367

0,03321

0,11649

0,05543

*

0,02009

0,00689

0,10551

4,36550

0,21252

0,08465

4,12858

0,61629

0,86725

RUB 275,67647

288,25266

293,18692

166,05753

16,52816

57,97183

27,58420

497,66527

*

3,42675

52,50928

2172,55571

105,76355

42,12946

2054,65202

306,70759

431,60002

15,32334

125,95018

JPY

80,44833

84,11834

85,55826

48,45917

4,82327

16,91743

8,04966

145,22945

2,91822

*

633,99856

30,86408

12,29428

599,59172

89,50388

NOK

5,25005

5,48956

5,58353

3,16244

0,31477

1,10403

0,52532

9,47766

0,19044

0,06526

*

41,37470

2,01419

0,80232

39,12931

5,84102

8,21950

NZD

0,12689

0,13268

0,13495

0,07643

0,00761

0,02668

0,01270

0,22907

0,00460

0,00158

0,02417

*

0,04868

0,01939

0,94573

0,14117

0,19866

PLN

2,60654

2,72544

2,77210

1,57008

0,15627

0,54813

0,26081

4,70545

0,09455

0,03240

0,49648

20,54163

*

0,39834

19,42684

2,89994

4,08080

SEK

6,54356

6,84207

6,95919

3,94160

0,39232

1,37604

0,65475

11,81276

0,23736

0,08134

1,24638

51,56857

2,51044

*

48,76996

7,28012

10,24461

TRY

0,13417

0,14029

0,14269

0,08082

0,00804

0,02821

0,01343

0,24221

0,00487

0,00167

0,02556

1,05738

0,05148

0,02050

*

0,14927

0,21006

USD

0,89883

0,93983

0,95592

0,54142

0,05389

0,18901

0,08994

1,62260

0,03260

0,01117

0,17120

7,08348

0,34484

0,13736

6,69906

*

1,40720

EUR

0,63873

0,66787

0,67930

0,38475

0,03830

0,13432

0,06391

1,15307

0,02317

0,00794

0,12166

5,03372

0,24505

0,09761

4,76055

0,71063

*

▶ 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
1,2021
7,7092
1,3054
1,3131
2,0064
7,4076
2,6276
1,2500
2,1860
1,7668
2,6814
7,1459
1,4408
2,9258
6,7442
1,4936
1,1573
5,6645
2,7617
1,0645
3,9855
2,3416
9,6133
2,9454
4,6877
4,6637
4,5305
1,8714
9,7102
4,1086
8,9783
1,3700
1,7949

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
Адванс Терaфонд
Лева

ОЦК АД

Нагоре

Надолу

Обем

15,00

Пампорово АД: 376

Кремиковци АД: 800

Адванс Терафонд: 408 400

Етропал АД: 37

Енемона АД (права): 75 475

Полимери АД: 50

Топливо АД: 9

Лева

1,50
1.3
0.00%

1,35

14,75

1,20

14,25

0,90

14,00
28.12.09

21.07.09

15.10.09

27.01.10

14.01.10

Sofix

Пунктове

ahristov@pari.bg

600
Индексът на сините чипове
спечели най-много по време
на вчерашната сесия

450

432.29
+0.67%

300

Четирите
индекса на
капиталовия ни
пазар позеленяха

150

0
27.01.09

панията добавиха 58.54%.
По позицията на курорта
минаха 376 лота, а цената
достигна 6.50 лв. за акция.
Оловно-цинков комплекс
АД поведе възхода на
сините чипове, тъй като
капитализацията на кърджалийското дружество се
повиши с 3.12%.
Книжата на металургичния комбинат Кремиковци
АД, който е в несъстоя-

Оптимизмът надделя и
при търгуваните позиции, като с ръст в цената
затвориха 48% от акциите.
Без промяна приключиха 20% от компаниите, а
останалите 32% се оказаха
в мечи плен.
Пампорово АД беше
най-печелившата позиция,
след като книжата на ком-

28.04.09

27.07.09

телност, се понижиха с
35.86%, което направи
позицията най-губещата
на БФБ. Общо 800 лота
смениха собственика си,
а цената за акция се срути
до 0.186 лв. Ловешкото
Спарки Елтос АД беше
най-губещият син чип,
след като дяловете изтриха 2.56% от стойността
си.
Инвеститорите насочиха

22.10.09

Енемона АД (права): 75 475

-30.00%

Отчет
Спад в туристите
удари Златни
пясъци

Биковете отказаха да
отстъпят територията си
Атанас Христов

-1.04%

-8.68%

Борсов коментар

Биковете на БФБ отказаха да отстъпят териториите си и втори пореден ден вземат превес. И
четирите индекса, които
се изчисляват на капиталовия ни пазар, се оцветиха
в зелено, като най-много
навакса бенчмаркът на
сините чипове Sofix. Водещият измерител се повиши
с 0.67% и достигна 432.29
пункта. Широкият BG40
го следваше плътно във
възхода, като ръстът му от
0.43% го изведе на 116.93
базисни точки. Индексът на
АДСИЦ добави 0.17% към
стойността си и затвори на
ниво 46.66 пункта. Равнопретегленият BGTR30
се повиши с 0.1%, като
достигна 332.25 точки.

ФНИ България: 315 000

-30.00%

+5.81%

27.01.10

0.00%

-35.86%

+11.43%

1,05

27.04.09

+58.54%

14.49
+3.12%

14,50

27.01.09

15

27.01.10

интереса си към фондовете за имоти. Най-много
книжа минаха при Адванс
Терафонд АДСИЦ, където 408 400 акции смениха
собственика си, а по позицията на Фонд за недвижими имоти България
АДСИЦ бяха прехвърлени 315 хил. лота.
Написаното не е препоръка за
сделки с ценни книжа.

Приходите от продажби на
Златни пясъци АД за 2009
г. спадат катастрофално
с 59% до 14.965 млн. лв.,
става ясно от неконсолидирания отчет на дружеството, представен пред БФБ.
В доклада си за дейността
през 2009 г. мениджмънтът
на дружеството оправдава
резултатите със слабия
летен сезон. Реализираните
туристически услуги са намалели с над 40% спрямо
2008 г. Очаква се този спад
да засегне и приходите на
дружествата, обслужващи
комплекса, се казва още
в доклада. Най-голям е спадът по перо Други приходи
от продажби. В края на
декември 2009 г. те са 295
хил. лв. спрямо 6.6 млн.
лв., отчетени през 2008 г.
Понижението при основния източник на приходи
- продажбата на услуги, е
над 50% до 14.7 млн. лв.
През 2009 г. са намалели
и разходите на курортния
комплекс. Най-голям е спадът в средствата, изразходвани за външни услуги. Те
се понижават наполовина
до 3.3 млн. лв. Спадът в
приходната част на Златни
пясъци АД повлиява силно
негативно на печалбата за
2009 г. Тя намалява с 10
млн. лв. до 312 хил. лв. в

сравнение с положителен
резултат от 10.32 млн. лв.
за 2008 г.

Сделки
Химимпорт
намали дела
си в Галата
Химимпорт АД намали
участието си в най-новото
публично дружество Инвестиционна компания Галата
АД. Това става ясно от уведомлението, което холдингът е пуснал до дъщерната
си компания. Намалението
е станало чрез транзакция
на 495 акции от капитала на
Инвестиционна компания
Галата АД през Българската
фондова борса. Изтъргуваните книжа се равняват на
4.95% от капитала на Галата АД. След сделката участието на Химимпорт АД в
капитала на Инвестиционна
компания Галата АД вече
е 17.24%. Галата АД стана
изключително популярна,
след като постави рекорд
по доходност в първия ден
от листването си. Тогава
книжата на дружеството
скочиха с 1591.73% до 9000
лв. За това фантастично
представяне бяха достатъчни 2 сделки и 2890 изтъргувани ценни книжа от дружеството. Последната цена
на дружеството е 9001.8 лв.
за акция, постигната на 18
януари 2010 г.
М. Иванов | pari.bg

▶ Търговия на БФБ
Код Номинал Име
				
4ID		

1.00 BGN

ИХ България АД

Обем Oтваряне Висока
(лотове)

Ниска

Средна Затваряне Промяна (%)

46710

1,64

1,66

1,6

1,62

1,66

P/E

1,53%		

P/S

P/B

0,59

0,35

5SR		

1.00 BGN

Стара планина Холд АД

1612

2,04

2,06

2,06

2,06

2,06

0,98%

109,80

0,92

0,86

6S7		

1.00 BGN

Синергон Холдинг АД

3831

2

2

1,97

1,98

1,99

-0,50%

1,70

0,26

0,32

3JR		

1.00 BGN

Софарма АД

73317

4,05

4,08

4,04

4,06

4,07

0,54%

16,32

1,13

2,15

4BJ		

1.00 BGN

Българска роза-Севтополис АД

100

1,47

1,5

1,5

1,5

1,5

1,91%

30,90

1,35

0,96

4CF		

1.00 BGN

ЦКБ АД

5847

1,27

1,3

1,28

1,29

1,29

1,65%

4,93

0,56

0,45

5DOV

1.00 BGN

Доверие ОХ АД

10174

3,49

3,48

3,33

3,48

3,48

-0,26%		

0,25

0,24

5F4		

1.00 BGN

ПИБ АД

15820

2,47

2,48

2,46

2,47

2,48

0,73%

6,83

0,65

0,69

5MB

1.00 BGN

Монбат АД

21311

6,35

6,4

6,25

6,25

6,25

-1,57%

15,55

2,15

2,05

5OTZ

1.00 BGN

ОЦК АД

386

14,05

14,5

14,05

14,1

14,49

3,12%		

1,06

2,32

5PET

1.00 BGN

Петрол АД

128

5,2

5

4,9

4,9

4,9

-5,77%		

0,34

16,56

0,44

0,52

6C4		

1.00 BGN

Химимпорт АД

29515

2,71

2,78

2,73

2,76

2,76

1,96%

6C4P

1.00 BGN

Химимпорт АД

500

2,74

2,75

2,75

2,75

2,75

0,48%			

3,08

Код Номинал Име
				
5T6		

1.00 BGN

Тодоров АД

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

0,00%			

100

42,5

43

43

43

43

1,18%

1.00 BGN

Алкомет АД

5790

3,15

3,3

3,05

3,22

3,3

4,76%		

0,36

0,85

Девин АД

118

3,44

3,4

3,4

3,4

3,4

-1,19%

40,13

0,89

1,83

6K1		

1.00 BGN

Каолин АД

14717

5,54

5,69

5,4

5,42

5,69

2,71%

19,70

1,11

1,26

14,24

6S2		

1.00 BGN

САФ Магелан АД

6SL		

1.00 BGN

Софарма логистика АД

65

7,68

7,7

7,68

7,69

7,7

0,26%

3200

0,77

0,76

0,75

0,75

0,76

-1,95%		

C81		

1.00 BGN
1.00 BGN

ЦБА Асет Мениджмънт АД

650

0,65

0,68

0,68

0,68

0,68

4,62%

Енемона АД

13334

9,45

9,46

9,25

9,31

9,37

-0,85%

930

0,6

0,63

0,6

0,61

0,6

0,17%			

18200

1,44

1,44

1,43

1,43

1,44

0,00%

60

60

60

60

0,00%

2,04

1,40

2,48

2,42

2,46

2,48

0,00%		

0,38

1,91

MKX

1.00 BGN

Меком АД

SL9		

1.00 BGN

Спарки Елтос АД

358

2,23

2,23

2,17

2,18

2,17

-2,56%		

1,15

0,38

3TV		

1.00 BGN

Топливо АД

9

4,84

4,42

4,42

4,42

4,42

-8,68%		

0,13

0,19

SO5		

1.00 BGN

Софарма трейдинг АД

4BI		

10.00 BGN ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп

10

41

41

41

41

41

0,00%		

42,64

1,76

4CK		

1.00 BGN

Химко АД

4960

0,11

0,11

0,1

0,1

0,1

-8,26%		

2,17

4EH		

1.00 BGN

Еврохолд България АД

10000

1,3

1,34

1,3

1,31

1,32

1,93%			

0,47

4F6		

1.00 BGN

Фазерлес АД

10

37,11

38

38

38

38

2,40%

0,89

4HI		

1.00 BGN

Хидроизомат АД

563

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

0,00%			

0,29

0,19

0,19

0,19

0,19

-35,86%		

0,00

376

4,1

6,5

6

6,05

6,5

58,54%		

1,09

0,31

51P		

1.00 BGN

Полимери АД

50

1,6

1,69

1,69

1,69

1,69

5,81%		

0,25

0,04

52E		

1.00 BGN

Елхим Искра АД

7450

1,9

1,9

1,86

1,9

1,86

-2,10%

1,04

0,99

57E		

1.00 BGN

ЕМКА АД

4885

3,05

3,18

3,14

3,15

3,15

3,25%			

15,77

0,00

1,81

59X		

1.00 BGN

Унифарм АД

420

40,79

40,5

40

40,37

40,5

-0,71%			

5BA		

1.00 BGN

Българска ХК АД

1446

2,1

2,05

1,9

1,9

2,05

-2,38%		

0,87

0,38

5EO		

1.00 BGN

Етропал АД

37

2,31

2,57

2,57

2,57

2,57

11,43%

25,84

0,85

2,08

T24		

1.00 BGN

ТК-ХОЛД АД

T43		

1.00 BGN

Зърнени Храни България АД

36,47

0,93

2,72

3,17

0,48

0,34

4MK

1.00 BGN

Мак АД

76

21

21

21

21

21

0,00%

9,52

0,47

1,01

4EC		

1.00 BGN

ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ

500

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,00%

7,32

2,40

0,67

4OY		

1.00 BGN

Сити Пропъртис АДСИЦ

150

1

1

1

1

1

5BU		

1.00 BGN

ФНИ България АДСИЦ

315000

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

-1,04%			

5ER		

10.00 BGN И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ

20

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

0,00%

22,41

16,62

4,55

408400

1,3

1,37

1,3

1,37

1,3

0,00%

14,44

3,42

0,68

56

0,98

1

1

1

1

2,57%

5,88

4,14

0,72

20

3,45

3,3

3,3

3,3

3,3

-4,32%

12,69

4,52

1,79

150

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

-5,55%

2,70		

0,71

6A6		

1.00 BGN

Адванс Терафонд АДСИЦ

0,77

6AG		

1.00 BGN

Агро Финанс АДСИЦ

5MH

1.00 BGN

М+С хидравлик АД

10

5,45

5,47

5,47

5,47

5,47

0,35%

1,87

6ER		

1.00 BGN

И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ

CDX

10.00 BGN Сити Дивелъпмънт АДСИЦ

2,36%			

2,89

0,62%

0,03

0,03

0,02

0,54

1,61%

2,11%

0,16

0,63

0,00%

4,85%			

3,43

0,26

13,88

63

1,73

0,16

0,22

1,13%

0,6

1,45

3,43

-4,54%		

0,6

1,73

0,16

2,1
0,63

62,22

1,45

3,43

2,1
0,63

62

1,73

0,16

2,1
0,62

0,6

1,45

3,43

2,1
0,63

0,6

1,73

0,16

2,2
0,62

63,5

1,49

3,35

50
8710

62

1,42

200

0,88

0,6

1,65

2000

0,13

410

300

Мостстрой АД

8,18

367

52314

КТИ Съединение АД

1,16

Трейс груп холд АД

ЗД Евро инс АД

1.00 BGN

0,79

Декотекс АД

Медика АД

1.00 BGN

0,13
0,58

1.00 BGN

1.00 BGN

5T3		

8,31
6,98

1.00 BGN

1.00 BGN

5MY

1,41
0,65

T57		

5IC		

1,50

0,22
12,18

4DE		

5MA

78,76

0,56

1.00 BGN

60

800

1,95

6AM

2,48

Кремиковци АД

5,93

P/B

6D3		

20

Пампорово АД

-2,88%			

2000

4050

1.00 BGN

0,37

Адванс Екуити Холдинг АД

Холдинг Пътища АД

1.00 BGN

P/S

0,37

Албена АД

1.00 BGN

4KW

P/E

0,37

1.00 BGN

10.00 BGN КТБ АД

4PV		

Средна Затваряне Промяна (%)

0,37

1.00 BGN

6H2		

1,24

Ниска

0,38

6A8		

6C9		

44,58

200

6AB		

E4A		

6,87

Обем Oтваряне Висока
(лотове)

0,00%			
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Азиатските мечки обявиха пълен контрол

Финансовите и добивните компании
понесоха най-големите разпродажби

Поредна сесия с понижения
имаха азиатските пазари.
Регионалният индекс MSCI
Asia Pacific, който следи
десетте водещи борси в
региона плюс Австралия
и Нова Зеландия, спадна с
1% до 118.26 пункта. Това
е осмо поредно понижение

BHP Billiton

за бенчмарка, което му донесе най-дългата негативна
сесия от май 2005 г., припомни Bloomberg.
Падението на индексите
беше повсеместно. Найтежка загуба понесе китайският представителен
индекс CSI 300. Той потъна
с 1.36% до 3198.57 пункта.
Финансовите компании бяха извадени на тезгяха от
акционерите главно заради
опасенията, че паричната
политика в страната ще

Rio Tinto

Пунктове

Пунктове

45

90,00

43

83,75

41

77,50

39

40.3
-2.30%

37
29.12.09

12.01.10

27.01.10

69.9
-4.69%

71,25
65,00
29.12.09

12.01.10

27.01.10

се затегне допълнително
в опит на правителството
да намали риска от прегряване на икономиката.
Появиха се и спекулации,
че банките в страната вече
са започнали да преструктурират кредитните си
портфейли, за да покрият
изискванията за ограничаване на заемите.
Водещият индекс на Австралия S&P/ASX 200 изтри 1.6% от стойността
си до 4647 пункта главно
заради спад на добивните
компании. Книжата на Rio
Tinto изгубиха 4.69% от цената си до 69.90 австралийски долара. Най-голямата
минна компания в света
BHP Billiton пък се раздели
с 2.3% от капитализацията
си до 40.30 австралийски
долара за акция. Причина
за това стана поевтиняването на петрола и металите,
което направи енергийните
и добивните компании найгубещи през тази година.

▶▶
Опасенията за затягането на паричната политика доведе до разпродажби при
финансовите компании

26.01.2010 г.

156,32
11,48
78,67
98,27
711,35
156,69
75,30
139,78
278,54
164,44
207,70
71,34
219,58

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 29.01.2010 до 28.04.2010
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
Стандарт Асет Мениджмънт АД
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
Статус Капитал АД
Статус Нови Акции
Статус Финанси
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
ИД Ти Би Ай Евробонд
ДФ Ти Би Ай Комфорт
ДФ Ти Би Ай Хармония
ДФ Ти Би Ай Динамик
ДФ Ти Би Ай Съкровище
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
ЦКБ Лидер
ЦКБ Актив
ЦКБ Гарант
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
ДФ Юг Маркет Максимум
ДФ Юг Маркет Оптимум

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

балансиран
4.8892
4.9136
5.0848
4.8892		
4.7914			
-5.05%
11.41%
-18.02%
-30.32%
фонд в акции
6.8135
6.8476
7.0860
6.8135		
6.6772			
-3.81%
14.53%
5.01%
-17.65%
високодоходен
10.0681
10.2191
10.4690
0.0000		
0.0000			
N/A
N/A
N/A
N/A
													
фонд в акции
2.5168				 2.5168				
0.98%
28.68%
17.25%
-59.15%
балансиран
2.9796				 2.9796				
0.17%
24.43%
10.43%
-52.69%
до 249999.99 лв		
над 250 000 лв
до 6 месеца		
над 6 месеца						
паричен пазар
10.8038		
10.7984		 10.7822
10.7930
10.7930
10.7984
0.52%
0.12%
6.33%
6.07%
балансиран
10.7743		
10.7207		 10.6135
10.6671		
0.0000
0.10%
7.62%
9.17%
5.58%
фонд в акции
10.2905		
10.2393		 10.0857
10.1369		
0.0000
-0.40%
11.50%
11.10%
1.86%
балансиран
13.5510				 13.4168				
-0.04%
7.05%
8.73%
7.38%
фонд в акции
8.3184				 8.2360				
-1.68%
15.08%
1.53%
-4.20%
балансиран
5.8097				 5.7522				
-1.73%
10.79%
-9.25%
-14.27%
фонд в акции
8.1264				 7.8897				
-0.39%
15.88%
17.67%
-11.31%
фонд в акции
10.9308				 10.6124				
3.41%
6.91%
10.27%
3.05%
паричен пазар
11.4233				 11.4233				
0.69%
0.21%
8.97%
8.37%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
фонд в облигаци
83.1114				 82.8205		
83.1114		
0.22%
4.40%
11.27%
-5.30%
фонд в акции
51.7518				 51.4930		
51.7518		
-0.28%
2.49%
1.86%
-15.16%
фонд в акции
73.6225				 73.2544		
73.6225		
6.79%
4.29%
20.61%
-11.39%
													
фонд в акции
101.3751				 99.8657				
-1.99%
2.47%
2.17%
0.21%
балансиран
82.7553				 81.5233				
-0.83%
0.82%
-1.03%
-7.59%
													
фонд в облигаци
1.26112				 1.25860				
0.89%
0.94%
5.67%
5.71%
балансиран
1.08025				 1.07379				
0.09%
6.37%
8.84%
1.80%
фонд в акции
0.77655				 0.76502				
-0.66%
17.22%
18.64%
-6.49%
фонд в акции
0.73269				 0.72831				
-0.17%
4.38%
-0.51%
-15.26%
ниско рисков
1.02878				 1.02570				
N/A
N/A
N/A
N/A
фонд в облигаци
0.0000				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
балансиран
103.8441				 102.8109				
0.58%
10.39%
9.38%
0.79%
балансиран
110.5218				 109.4221				
0.22%
9.04%
5.12%
2.47%
фонд в акции
90.9055				 89.5520				
0.36%
15.74%
13.41%
-0.61%
паричен пазар
115.9150				 115.9150				
0.90%
0.63%
6.36%
6.79%
ниско рисков
91.7361				 91.3696				
1.61%
3.48%
-8.66%
-4.32%
													
балансиран
4.9236 				4.8942 				
0.12%
10.37%
7.01%***
5.47%
от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
до 100 000 лв
фонд в акции
1.0542
1.0490 		1.0464
1.0412 				
N/A
N/A
N/A***
N/A
										
балансиран
18.5671 				 18.6321 				
-0.53%
10.19%
0.64%
12.42%
фонд в акции
11.9218				 12.0053 				
-1.63%
14.46%
-1.37%
4.44%
													
фонд в акции
1.3270 				 1.3074 				
2.42%
0.23%
9.49%
3.91%
фонд в акции
0.7239 				 0.7132				
3.75%
19.35%
50.91%
-9.69%
фонд в акции
0.9060 				 0.8926				
3.32%
15.17%
4.80%
-5.09%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
126.9304		
126.7407		 126.4877				
0.42%
3.49%
3.29%
6.49%
балансиран
15.0078		
15.0078		 14.8592				
-0.27%
8.58%
4.43%
3.24%
фонд в акции
0.7458		
0.7385		 0.7312				
-0.46%
15.60%
6.53%
-8.04%
													
балансиран
787.0300				 781.1420				
0.92%
9.44%
24.15%
-12.49%
фонд в акции
715.4849				 710.1321				
0.92%
11.59%
29.31%
-16.64%
													
ниско рисков
10.9516				 10.9516				
0.75%
2.74%
4.20%
2.30%
балансиран
119.3237				 119.3237				
-0.58%
9.05%
9.06%
2.37%
фонд в акции
6.9836				 6.9836				
-0.85%
20.92%
22.90%
-8.60%
фонд в акции
10.0930				 10.0930				
N/A
N/A
N/A
0.94%
										
фонд в акции
9.5709				 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
0.5292		
0.5265		 0.5239				
0.52%
7.99%
7.26%
-25.43%
балансиран
0.7498		
0.7472		 0.7446				
0.44%
3.89%
4.83%
-12.48%
ниско рисков
0.9696		
0.9681		 0.9667				
0.54%
2.58%
5.61%
-1.47%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
консервативен
1.2170		
1.2152		 1.2134				
0.48%
0.66%
7.02%
5.17%
консервативен
1.2335		
1.2298		 1.2261				
0.64%
1.39%
7.50%
5.49%
балансиран
0.8653		
0.8619		 0.8585				
-0.47%
6.64%
4.70%
-3.77%
фонд в акции
0.6694		
0.6661		 0.6628				
-0.79%
12.85%
7.92%
-9.97%
балансиран
0.7598		
0.7568		 0.7538				
-0.45%
8.24%
4.31%
-13.26%
консервативен													
0.9998		
0.9998		 0.9998				
N/A
N/A
N/A
N/A
0.0000		
0.0000		 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
													
паричен пазар
1.1490			
1.1490				
0.30%
0.22%
3.81%
3.53%
балансиран
1.0093			
до 90 дни		
над 90 дни		
-0.49%
4.14%
9.83%
-0.01%
				
0.9943		
1.0043						
балансиран
фонд в акции
фонд в акции
консервативен

154,80
11,37
77,91
97,32
704,44
155,20
74,57
138,43
275,89
162,87
205,72
70,66
217,48

154,42
11,34
77,53
96,84
700,99
154,45
74,21
137,76
274,56
162,09
204,73
70,32
216,44

Piraeus Funds

▶ Котировки на взаимните фондове
Фонд

155,56
11,42
78,29
97,80
707,90
155,95
74,93
139,10
277,22
163,66
206,71
71,00
218,53

8.3730			
8.3730				
1.93%
12.94%
27.59%
-4.44%
7.0954			
7.0954				
1.21%
17.50%
34.85%
-8.40%
2.7991			
2.7991				
-0.19%
15.01%
17.66%
-36.37%
10.4178			
10.4178				
-0.11%
1.38%
3.73%
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
0.7602
0.7565
0.7546
0.7490
0.7490		
0.7527
0.7340
3.22%
15.17%
8.58%
-7.54%
фонд в акции
0.4249
0.4228
0.7546
0.4186
0.4186		
0.4207
0.4102
1.85%
27.16%
52.83%
-27.21%
													
фонд в облигаци
313.6515				 312.7119				
0.35%
2.07%
4.87%
7.43%
ниско рисков
13.1474				 12.8883				
-0.13%
6.04%
7.28%
6.53%
балансиран
12.2141				 11.8549				
-0.47%
7.94%
9.21%
4.51%
фонд в акции
8.6433				 8.3891				
-1.73%
15.34%
10.62%
-3.75%
балансиран
20.2280				 20.2280				
-0.25%
3.84%
8.33%
0.49%
													
фонд в акции
6.6533				 6.6200				
-1.68%
12.94%
11.47%
-14.22%
балансиран
8.0136				 7.9735				
-1.59%
12.97%
12.30%
-7.99%
консервативен
10.8910				 10.8638				
0.16%
3.30%
7.94%
3.52%
													
фонд в акции
1.2104				 1.1862				
-1.06%
6.07%
1.50%
5.84%
балансиран
1.0515				 1.0410				
-0.18%
3.02%
4.02%
3.13%

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

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
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
30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

152,51
11,20
76,38
95,41
690,63
149,23
72,40
134,40
265,28
156,61
197,81
67,94
209,12

Цени за дата 26.01.2010

Тип

Валута

Емисионна
стойност

Цена на обр.
изкупуване

АКЦИИ НА МЕСТНИ КОМПАНИИ

Високодоходен

EUR

9,2687

8,9307

АКЦИИ НА ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩИ
СЕ МЕСТНИ КОМПАНИИ

Високодоходен

EUR

0,7791

0,7507

Балансиран

EUR

3,1696

3,1071

МЕСТЕН БАЛАНСИРАН ФОНД

УНИВЕРСАЛЕН ФОНД - “РАСТЕЖ”
Високодоходен
EUR
8,6305
8,2954
– Фонд от фондове
УНИВЕРСАЛЕН БАЛАНСИРАН ФОНД
Балансиран
EUR
9,3367
9,0628
– Фонд от фондове
УНИВЕРСАЛЕН КОНСЕРВАТИВЕН
Консервативен
EUR
9,6261
9,4364
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

152,51
11,20
76,38
95,41
690,63
149,23
72,40
134,40
265,28
156,61
197,81
67,94
209,12

Стойност за един дял 27.01.2010 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0093 лв.

Сентинел - Рапид

1.1490 лв.

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

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

0.9943 лв.

1.0043 лв.

1.1490 лв.

-0.49%

9.83%

0.30%

3.81%

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 26 януари 2010 г.

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 28/10/2010
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,080299
€ 1,101905
€ 1,074898
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€
0,861060
€
0,878281
€
0,856755
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€
0,748872
€
0,763849
€
0,745128
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 22/01/2010 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 28/01/2010
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,109563 лв.
1,109563 лв.
1,109563 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 20/01/2010 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

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

9.1543

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)

0.37%

-7.94%

22, 23, 24, 25 и 26.01.2010 г.

За дата 27.01.2010 г.
Фондове, управлявани от
"Пайъниър Инвестмънтс Австрия"

15.11.2005
12.09.2005

9.0628

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)

1096,29

1129,18

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 28.01.2010 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
13.1280
12.1961
8.6306
Ти Би Ай Евробонд
314.2778
N/A
12.1542
8.6009
Ти Би Ай Комфорт
315.8437
13.0179
N/A
8.5585
Ти Би Ай Хармония
315.8437
13.0179
12.0943
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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стокови пазари Инвеститор 17
Стока на деня

1.5
▶ USD добави оризът към
стойността си и по този
начин достигна 283.7 USD/т.

На борсата
в Чикаго
цената
на агрокултурата отбеляза ръст
с 0.53%. По този
начин оризът се
превърна в една от
малкото положително търгувани
стоки

Цената на
среброто
отбеляза
ново понижение по
време на вчерашната сесия в Лондон
и достигна 16.56
USD/тр.у. И вчера основната причина за
това беше доларът,
който спечели 0.21%

Сребро

USD/тр. у.
19,00
18,25
17,50

16.61
-0.79%

16,75
16,00
28.12.09

12.01.10

27.01.10

Египет нанесе нов удар
по цената на пшеницата
Фючърсите на пшеницата отново се продаваха
на занижена стойност
за трети пореден ден.
Наред с огромните добити
количества през 2009 г.
допълнителен натиск върху цената оказва и отказът
на Египет да внася зърно
от САЩ, който е най-големия износител на зърнени
култури в света. Това
положение облагодетелства в най-голяма степен
страните около Черно
море, които продават своята продукция на по-ниска цена от тази в САЩ.
Именно от тези държави
в момента се осъществява
вносът към африканската
държава.
Най-печеливша от тази
ситуация се оказва Украйна, която е петата по
големина страна износител. Според неофициални
данни само от началото на
пазарната година страната

▶▶
Черноморските държави ще осъществяват основния внос на пшеница към Египет

са в размер на 10 млн. т.
Тази новина допълнително притиска цената на
пшеницата и води до още
по-голям срив на стойността й.

и се котираха за 181.33
USD/т. Царевицата също
се търгуваше на загуба и
достигна 132.64 USD/т.,
което е понижение с
0.35%. Овесът и соята
също не бяха подминати
от масовото разпродаване
и достигнаха съответно
345.76 USD/т и 84.14
USD/т.

На борсата в Чикаго
фючърсите на пшеницата с доставка през март
отбелязаха спад с 0.10%

Инвеститорите напускат златните позиции
Георги Георгиев
ggeorgiev@pari.bg

На
Лондонската
борса за
метали цената на
златото с незабавна
доставка се смъкна
до 1093.20 USD/тр.у.,
или спад с 0.40%

шен ръст от над 40%, през
новата година основната
посока на движение се
запази надолу. Независимо
от това обаче анализаторите на Investec Global
Gold Fund продължават да
поддържат тезата си, че в
следващите шест месеца
цената на метала ще достигне 1300 USD/тр.у. Това
твърдение се подкрепя и от
агенция Fairfax, като прогнозите са, че средната цена
за 2010 г. ще бъде 1250
USD/тр.у. На Лондонската

борса за метали цената
на златото с незабавна
доставка се смъкна до
1093.20 USD/тр.у., или спад
с 0.40%. На борсата в Ню
Йорк фючърсите за март
изгубиха 0.56% от стойността си и се котираха за
1093.3 USD/тр.у.
Останалите благородни
метали също се продаваха
на загуба, като най-засегнат
беше паладият, който загуби 1.43% и се продаваше за
421 USD/тр.у.

▶ Спот цени на благородни метали

▶ Спот цени на петролни продукти

USD/тройунция
Метал
ЗЛАТО
СРЕБРО
ПЛАТИНА
ПАЛАДИЙ

USD/т
Вид
Купува
Продава
			
БУТАН С
790,00
800,00
ПРОПАН
730,00
740,00
БЕНЗИН СУПЕР
699,00
701,00
БЕНЗИН СУПЕР
680,00
682,00
АВИОГОРИВО
602,75
602,75
НАФТА
678,00
680,00
ГАЗЬОЛ
605,25
602,75
ДИЗЕЛ F
598,00
600,00
МАЗУТ
454,00
456,00
МАЗУТ
436,00
438,00

Купува
1094,3
16,59
1519
419,5

Продава
1094,95
16,63
1523
422

Най-висока
1102,6
16,96
1535,5
429,88

Най-ниска
1091,08
16,49
1503,7
417,85

▶ Срочни цени на агропродукти
Вид

Борса

Единица

Захар

NYBOT

USd/lb.

Февруари

Соево масло

CBOT

USd/lb.

36,49

Портокалов сок

NYBOT

USd/lb.

144,45

Мляко

CME

USD/cwt

14,54

Обезмаслено мляко

CME

USD/cwt

121,5

Масло

CME

USd/lb.

150

Денатуриран етанол

CBOT

USD/gal.

1,79

28,98

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

Петрол

Последна цена

USD/б

69,44
72,01
72,01
72,71

85,00
81,25

72,97
73,67
73,37
73,32
72,26
71,47
72,2

77,50

74.43
-0.37%

73,75

73,07
73,11
73,23
76,75

70,00
28.12.09

12.01.10

27.01.10

▶ Срочни цени на агрокултури

Обзор

Цената на златото отново
не можа да удържи натиска
на долара, който и днес
не спря своя възход. През
последния месец американската валута постепенно
възвърна доверието на
инвеститорите към себе си
и по този начин измести
златото като своя алтернатива. На сесията вчера
цената на валутата достигна 1.4043 EUR/USD, което
е повишение с 0.21%.
След като в края на 2009 г.
кюлчетата отчетоха годи-

▶▶процента загуби какaото
по време на вчерашната
борсова сесия и достигна
3192 USD/т

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

ggeorgiev@pari.bg

е успяла да експортира 3.7
млн. т пшеница. Очаква се
Русия да продаде 4 млн. т
от националния си резерв
през 2010 г. В момента
по официални данни
наличните количества

5.08

Цената
на шоколадовата
съставка отново
премина на
червено. За
четвърти пореден
ден какaото губи от
стойността си, като
този път загубите
стигнаха 171 USD/т

▶ Спот цени на суров петрол

Георги Георгиев

На борсата
в Чикаго
фючърсите на
пшеницата с
доставка през март
отбелязаха спад с
0.10% и се котираха
за 181.33 USD/т.

Цифра на деня

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

Спецификации

РУСИЯ
50PPM
1.0%HSFO
3.5%HSFO

▶ 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
494,45
189,18
199,92
194,38
141,63

Вид
Царевица
Ечемик
Памук
Какао
Кафе
Рапица
Ориз
Овес

Борса
CBOT
ASE
NYBOT
NYBOT
NYBOT
ASE
CBOT
CBOT

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

Февруари
361
132,34
69,44
3317
137,2
359,78
14,16
229

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

Цена на разплащане
7244
17925
2140
2254,5
2149
17935
1940

Купува 3 м.
7239,75
17826
2127
2246,5
2165
17880
1975

Продава 3 м.
7240
17900
2129
2250
2167
17943
2025

СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА
Дата и
час
на провеждане

Начална
тръжна
цена,
в лева
(без ДДС)

Стъпка
на
наддаване,
в лева

Депозитна
вноска,
в лева

УПИ II - 298, кв. 286,
м. „Левски”, бул.
1 март
„Ботевградско
шосе”106, общински 2010 г.
нежилищен имот,
11 аса
стопанисван от
район „Подуяне”

160 000
Сделката се
облага
с ДДС

5 000

16 000

Обект/Aдрес

Срок и цена
за закупуване
на тръжната
документация
(вкл. ДДС)

25 февруари
2010
600 лева

Обектът се продава със съотетното право на собственост
върху УПИ.
Търгът се проведев сградата на Столичната общинска агенция за приватизация, площад “Славейков” 6, I-ви етаж.
Депозитите се внасят по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация при „Общинска банка”АД, клон “Врабча”, ул.
“Врабча” № 6, гр. София, (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, международен банков идентификационен код /BIC/ на ‘Общинска банка” АД
– SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
Тръжната документация се закупува в сградата на Столичната
общинска агенция за приватизация, пл.”Славейков” 6, I ет, стая №.4,
всеки работен ден, в приемното време - от 14 до 16 часа, до указания в
таблицата срок.
Срок за подаване на предложения за участия в търга – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 часа, стая № 2.
Оглед на обектите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга, в работното им време, след закупуване на тръжна
документация.
За допълнителна информация - телефони: 988 46 38 (стая N 6);
980 26 69 (стая N7); e-mail: info@sofiampa.com;
web-site: http://www.sofiampa.com.
Столичната общинска агенция за приватизация прави следната поправка в публикуваната на 13 януари 2010 г. във в. „Новинар” и
в. „Пари” обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на обект:
помещение (бивш трафопост), жк „Левски-В”, до бл. 1, обособена
част от „В и К”, на територията на район „Подуяне”: думите в
графата: „Срок и цена за закупуване на тръжна документация”: „240
лева” да се четат „360 лева”.
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18 Компании

PetroChina отново е най-голямата
петролна компания в света
Пазарната стойност
на 50-те най-големи
енергийни концерна
в света достигна 3.9
трлн. USD
Най-голямата в света петролна компания по пазарна
капитализация е PetroChina
Co. Тя надмина американската ExxonMobil. За това
свидетелства последната
класация на най-големите
енергийни концерни в света
на консултантската компания PFC Energy, информира
Interfax.
На PetroChina трябваха
само шест месеца, за да
си възвърне първото място, което загуби в разгара
на кризата през 2008 г. на
фона на понижаващите
се цени на петрола. Както обясняват от Financial
Times, тогава инвеститорите предпочитаха да инвестират средства в далеч побезопасни международни
петролни компании, като
например американските
ExxonMobil и Chevron или
в европейските Royal Dutch
Shell и BP.
Нарастване

Все пак пазарната стойност
на китайския гигант през
миналата година нарасна с
36%, достигайки 353 млрд.
USD, след като американската ExxonMobil „олекна”
с 15% до 324 млрд. USD.
От PFC Energy отбелязват,

353

че дори и да се отчете покупката на Exxon на американската газова компания
XTO Energy, която сделка бе
анонсирана, но и до днес не
е факт, капитализацията на
американския гигант отново няма да е над пазарната
оценка на PetroChina.
На трето от седмо място
в класацията се изкачи австралийската BHP Billiton
с ръст на капитализацията
си от 80% - до 201 млрд.
USD. Бразилската Petrobras
се установи на четвърта
позиция от девета (+103%,
до 199 млрд. USD). Челната петица се оформя от
англо-холандската Royal
Dutch Shell (+16%, 187
млрд. USD).

▶ млрд. USD е пазарната
стойност на китайския
гигант през миналата
година

35%
▶ по-голяма пазарна
стойност отчитат 50те най-големи енергийни
концерна в света

Представяне

Руските компании от сектора подобряват значително
представянето в списъка
с един от най-високите
темпове на ръст. Този път
страната е представена в
Топ 50 от шест компании
при четири години назад.
Газпром се придвижи до
десето място от 11-а позиция. Капитализацията на
концерна нарасна с 67% до
144 млрд. USD.
От 20-а на 13-а позиция
скочи Роснефть, която поскъпна за година със 125%,
или до 89 млрд. USD.
ЛУКОЙЛ обаче отстъпи
с едно стъпало, слизайки
на 26-а позиция. Пазарът
коригира оценката си за

▶▶

PetroChina надмина американската ExxonMobil

гиганта с +76% до 48 млрд.
USD. Другите руски представители в класацията са
Сургутнефтегаз (+60%,
32 млрд. USD) на 32-ро
място, ТНК-BP (+165%, 27
млрд. USD) на 36-о място и
Газпромнефть (+171%, 26
млрд. USD) на 40-о място.
Възстановяване

Общата пазарна стойност
на 50-те най-големи енергийни концерна в света
расте с 35%, достигайки
3.9 трлн. USD. Това се слу-

чи на фона на сериозното
възстановяване на петрола
от близо 30 USD на барел
в началото на миналата година до 80 USD за барел в
нейния край. От петдесетте
компании спад в стойността си отчитат само три.
Поскъпването на петрола
отново отвлече вниманието
от западните международни компании, доминиращи
в отрасъла, и повиши интереса към контролираните
от правителствата гиганти
от Китай, Бразилия и Ру-

сия. Според председателя на PFC Energy Робин
Уест изследването показа
фундаменталните промени
към държавите с растящ
енергиен пазар (например
Китай) и на държавите,
които доставят ресурси (в
частност Русия и Бразилия), пише FT.
Предупреждение

За инвеститорите тази промяна се оценява в трилион
долари, посочи още Робин
Уест.

Това е значимо събитие.
Тук играят много пари. Този клас активи се променя,
отбеляза Уест. Тези нови
компании ще са световните
сини чипове.
Той предупреди обаче, че някои национални
енергийни компании не
се придържат към същите
стандарти както западните и имат репутацията на
по-спекулативни позиции,
като стойността им расте
и се понижава с цената на
петрола.

Philips отчита 7.3 млрд. EUR от продажби
Брутната печалба
на компанията се
увеличава с 9.1%

Холандската компания
Philips е реализирала продажби в размер на 7.3 млрд.
EUR и брутна печалба, възлизаща на 662 млн. EUR
през последното тримесечие
на 2009 г. Това показва разпространената от компанията информация за финансовите резултати за периода
септември - декември 2009
г. Сравнителният анализ на
общите продажби за същия
период на 2008 г. показва
запазване на средните нива и увеличение от 8% на
стойностите за развиващите
се пазари. Благодарение на
успешните продажби брутната печалба на компанията
се е повишила до 9.1%, а коригираната брутна печалба
е достигнала рекордни нива
от 12.3%.

662
▶ млн. EUR е брутната
печалба на Philips през
последното тримесечие
на 2009 г.

Регулации

Представеният отчет свидетелства още, че компанията
е разполагала с оперативен
паричен поток от 1.4 млрд.
EUR в резултат на проведени регулации в съответствие
със законово споразумение,
постигнато в Северна Америка. Осигурявайки стабилно увеличаване на приходите от продажби и значително
намаляване на оперативните разходи за посочения пе
риод, компанията е реализирала нетни приходи в размер
на 260 млн. EUR. В резултат
предполагаемият дивидент
за акционерите на Philips
запазва миналогодишните
си стойности от 0.70 EUR
за акция.
Гъвкавост

Благодарение на повишената гъвкавост на компанията завършихме годината
с едно силно тримесечие.
Общите продажби запазват
миналогодишните си нива, осигурявайки рекордни
стойности на коригираната
брутна печалба от 12.3%.
Всичко това е отражение
на укрепените основи на
компанията и успешните
действия, които предприемахме по време на кризата,
отбеляза Герард Клайстерлее, президент и главен

изпълнителен директор на
Philips.
Подобреното представяне
на компанията се вижда ясно и в трите сектора, в които
тя оперира:
- Въпреки продължилата
нестабилност на американския пазар сектор Здраве
опазване постигна една успешна година с продажби,
равняващи се на силното
ни представяне от 2008 при
реализирани значително поголеми приходи.
- С ектор Consumer
Lifestyle реализира растеж
на продажбите с отчетена
печалба за бизнес подразделение Потребителска
електроника - Телевизори
и значително повишаване
на приходите от продажби
при всички останали подразделения въпреки липсата
на осезаемо възвръщане
на потребителската увереност.
- Сектор Осветление продължи възстановяването си
със значително увеличаване
на приходите и скок в ръста на продажбите въпреки
продължилото свиване на
строителния пазар. Беше
регистрирана положителна
тенденция в продажбите
на продукти, базирани на
светодиодни (LED) технологии, като за първи път те

надвишиха 10% от общите
продажби за сектора.
Прогнози

Въпреки че сегашното икономическо положение не
позволява напълно достоверни прогнози за евентуалното бъдещо развитие, аз
съм убеден, че благодарение
на представянето ни през
последното тримесечие
на 2009, силната позиция
на предлаганата гама от
продукти и решения и общите усилия на всички в
компанията 2010 ще бъде
още една успешна година
в развитието ни като водеща компания в областта
на грижата за здравето и
качеството на живот на хората. Именно като израз на
увереността ни в положителното бъдещо развитие на
компанията предлагаме да
запазим миналогодишната
стойност на дивидентите за
акционерите ни от 0.70 EUR
на акция въпреки високия
коефициент на изплащане,
като ще запазим благоразумието си по отношение на
корпоративните финанси
и ще предложим на акционерите избор между изплащане на съответните дивиденти в брой или премийни
емисии, обобщава Герард
Клайстерлее.

▶▶
2010 ще бъде още една успешна година в развитието
ни като водеща компания, твърди Герард Клайстерлее, президент и главен изпълнителен директор на
Philips
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Рубини: Испания залага
бомба на еврозоната
Страната на фламенкото е заплаха, защото има висока безработица и нестабилни
банки
Никога не съм бил по-песимистично настроен относно
бъдещето на Европейския
паричен съюз. Това заяви
професорът от университета Stern Ню Йорк Нуриел
Рубини, прочул се с точните
си прогнози относно икономическата криза, предаде
Bloomberg. Той посочи, че
Испания залага огромна
бомба за целостта на еврозоната.
Все пак тя едва ли ще
избухне в следващите една
или две години, но принципната възможност за
това съществува, допълни
икономистът, който е на
форума в Давос.
Притесненията

Притесненията на Рубини са
в противовес на уверенията
от страна на президента на
Европейската централа банка Жан-Клод Трише, който
заяви, че е абсурдно да се
мисли, че Валутният съюз, в
който участват 16 държави,

може да се разпадне.
Спекулациите

Спекулациите за разпадане
на еврозоната се появиха,
след като стана ясно, че
Гърция не се справя добре
с управлението на бюджетния си дефицит, както и
заради нарастващите задължения на страни като
Испания и Ирландия, допълва агенцията, цитирана
от money.bg.
Прогнозата

Еврозоната може да се разпадне на части, като запази
стабилния си център и остави в периферията по-слабите страни членки, като
евентуално някои страни
може да излязат от Валутния съюз, допълва Рубини.
Изненадата

Той допълни, че независимо от фокусирането върху
Гърция Испания може да
донесе по-големи запла-

хи за еврозоната, защото е
четвъртата най-голяма икономика във валутния блок
и едновременно с това има
висока безработица и понестабилни банки.
Феноменът

Рубини посочи, че нарастването на кредитния риск на
държавите е нов феномен
за развитите страни, което
ще усложни тяхното икономическо възстановяване
след най-тежката рецесия
от Втората световна война.
Събуждането

Много инвеститори, които
имат държавни облигации,
проспиват фискалните проблеми на развитите страни
извън Европа, но е възможно те да се събудят и
да започнат да разпродават своите бондове, които
са закупили от САЩ или
Япония.
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▶ държави участват във
Валутния съюз, който е
заплашен да се разпадне

▶▶Никога не съм бил попесимистично настроен
относно бъдещето на Европейския паричен съюз,
заяви Нуриел Рубини

Гърция се втурна да търси
финансиране от Китай

Европейската
икономика тръгва
нагоре през 2010 г.

Goldman Sachs лобира
в Пекин за сделката

Световната
финансова система е
в състояние на крехка
стабилност

Гърция се опитва да убеди
Китай да закупи до 25 млрд.
EUR от нейните държавни облигации, чрез които
страната иска да финансира
огромните си дългове, предава Financial Times.
Лобирането

Американската инвестиционна банка Goldman Sachs
лобира за сделката пред
китайските власти, които
отговарят за управлението
на огромните валутни резерви на страната.
Разговорите

Гръцкият финансов министър Георгиос Папаконстантину заяви, че ще посети
Китай през февруари по
време на т.нар. road show за
представяне на емисията.
Според Financial Times,
цитиран от investor.bg, в
разговорите между Goldman
Sachs и китайските власти е

ставало въпрос за емисия в
размер на 20-25 млрд. EUR,
но Пекин не се е съгласил
на предложението.
Разумното

Предполага се, че по-скромна сделка от порядъка на 510 млрд. EUR може да бъде
постигната по време на посещението на Гари Кон, ръководител в Goldman Sachs,
в Атина този месец.
Продажбата

По-рано през седмицата
Гърция продаде облигации
за 8 млрд. EUR в първата
емисия след понижаването
на кредитния й рейтинг
през декември заради огромния бюджетен дефицит
на страната.
Предложението

Междувременно Гърция
отхвърли предложението
на Goldman Sachs да продаде дял от National Bank of
Greece на китайска банка.
От инвестиционната банка
препоръчаха делът да бъде

▶▶Goldman Sachs предложи на Гърция да продаде дял от
National Bank of Greece на китайска банка, но южната
ни съседка отказа

продаден на Bank of China
или на държавния фонд
China Investment Corp.
(CIC).
Проблемът

Китайски официални лица
обаче са заявили, че CIC
не проявява интерес, а на

Bank of China такава сделка
няма да бъде разрешена от
регулаторните органи. От
Goldman Sachs и CIC са
отказали коментар, а говорител на Bank of China
е отрекъл да знае за такова предложение, твърди
Financial Times.

В Европа и Япония икономиката ще нарасне между
2010 и 2011 г., сочи прогноза на МВФ, въпреки че това
ще се случи от по-ниска
база в сравнение със САЩ.
Германската икономика се
очаква да отчете ръст от
1.5% през 2010 г. и 1.9%
през 2011 г., докато повишението във Великобритания
ще е 1.3% през тази година
и 2.7% през 2011 г. БВП на
Япония се очаква да нарасне с 1.7% през 2010 г. и с
2.2% през 2011 г.
Оптимизъм

Като цяло прогнозата на
МВФ е доста по-оптимистична в сравнение с преди три месеца. Фондът е
завишил очакванията си
за ръста на световната икономика с 0.8 процентни
пункта до 3.9% през 2010

г. и прогнозира, че световният икономически ръст ще
достигне 4.3% през 2011 г.
Повишението е под средния
ръст от почти 5% в периода
2004-2007 г., но представлява значително подобрение в
сравнение със свиването от
0.8% от 2008 г., което беше
и първото след Втората световна война.
Проблеми

Икономистите от МВФ
обаче отбелязват и редица
проблеми, включително
и „крехката” стабилност
на финансовия сектор. От
институцията призовават
банките по цял свят да увеличат капитала си, за да
може да се справят със загубите от заеми, отпуснати за
закупуването на търговски
имоти, и оттеглянето на
правителствените гаранции. Голямото увеличение
на задълженията в публичния сектор може да попречи
на възстановяването, като
повиши лихвените проценти според МВФ.
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Ще го бъде
ли таблета
или не

Сделка
Oracle
продължава да
инвестира в Sun

Технологичната компания
Oracle планира да не спира
с инвестициите за новата си
покупка Sun Microsystems,
съобщава Wall Street Journal.
Лидерът при базите данни
ще наеме 2000 търговски
специалисти и инженери,
което минава броя на съкра-

тените от Sun служители.
Oracle с главен изпълнителен директор Лари Елисън
възнамерява да се фокусира
върху продажбите на компютърни системи, комбиниращи хардуер и софтуер,
заради което изкупи
и Sun за 7.4 млрд. USD през
пролетта на миналата година. Сделката получи одобрение от ЕК в началото на
2010 г.

Apple ще се опита да съживи
един отмрял сегмент
от компютърния пазар
Денят е сряда, мястото Сан Франциско, САЩ, часът е 20 българско време.
Главният изпълнителен
директор на Apple Стив
Джобс представя своя
таблет.
Или поне така твърдяха
всички водещи технологични медии часове преди дебюта на „най-новото
творение” на технологичния гигант, което обаче
стана факт след редакционното приключване на
броя (повече за него четете
на pari.bg). От многото
спекулации обаче става
ясно едно: това е продукт,
който трябва да вдъхне
живот на замрелия пазар
на т.нар. таблети.
Пазар, за който се говори
от над 20 години насам и
който все не успява да претърпи някакво сериозно
развитие за разлика от други популярни категории
като нетбуковете, които
изгряха в края на 2007 г.
Оттогава до днес пазарът
търси своя спасител - продукта, който ще донесе
допълнителни приходи за
закъсалите производители,

които страдат от кризата
въпреки ръста на продадените компютри в края на
миналата година. Затова и
сега целият IT свят Стив
Джобс гледа.
Спецификации

Гледа, обаче никой не знае
какво точно ще покаже
този път гуруто на Apple.
Човекът, който успя почти
да удвои пазарния дял на
компанията на компютърния пазар до над 8% само
за 2-3 години. Знае се само, че Стив Джобс трябва
да излезе с таблет, който
ще бъде с дисплей с диагонал между 5 и 15 инча,
както твърдят слуховете
около устройството. На
него потребителите трябва
да могат да четат книги,
да сърфират в интернет,
да гледат филми, да слушат музика - общо взето,
всичко накуп. Според някои слухове устройството
поддържа дори 3G свързаност - тоест може да се
окаже следващата стъпка
в еволюцията на iPhone телефонът, променил мобилната индустрия.

Конкуренция

Както всеки път, така и
сега слуховете около Apple
се роят в терабайти из интернет пространството.
Нито един от тях обаче не
е потвърден официално
от компанията, известна с
пословичната си загадъчност до последния момент
преди официалния дебют
на което и да било тяхно
устройство.
Подобна е ситуацията
и около конкуренцията.
Според различни слухове
останалите големи имена в
бранша не спят и също готвят свои таблети. Сред тях
са Dell и Hewlett-Packard,
както дори и Microsoft.
Според различни източници софтуерният гигант
ще представи свой таблет,
който ще има не един, а два
7-инчови екрана, които ще
се сгъват подобно корици
на книга. Всъщност в началото на януари Microsoft
и HP представиха първото
си съвместно начинание,
посветено на таблетите
- Slate PC, около който
обаче съвсем не се вдигна
толкова шум, колкото около Apple.
Характеристики

▶ Това е най-тиражираното изображение на таблета
на Apple през последните седмици

Защо обаче пазарът на
таблети остава в зародишен стадий на развитие?
И какви характеристики
трябва да притежава едно
такова устройство, за да успее да раздвижи желанието за покупки на позаспалите потребители. Подобно при телефоните и тук
всичко се гради на една
опорна греда - интерфейса.
Именно заради Slate PC
не предизвика фурор на
Consumer Eletronics Show
във Вегас - то е поредни-

▶ Силните продажби на компютрите на Apple Мас помогнаха за ръст от 50% в
чие на миналата година. С таблета си компанията ще се опита да добави още

ят компютър със сензорен дисплей, работещ с
Windows 7, което е една от
основните характеристики
на най-новата операционна система на софтуерния
гигант.
Най-големият проблем
на съвременните таблети
е именно, че нито един
от тях не е създаден специално заради основната
си характеристика - сензорния дисплей. Без допълнителни екстри освен
предлаганите от операционната система на софтуерния гигант. И въпреки
че тя е създадена с идеята
да се използва на сензорни
дисплеи, дизайнерите й са
били сигурни, че към компютъра, на който ще върви
Windows 7, има мишка и
клавиатура. Нещо, което
при таблетите отсъства.
Да попишем

Ако един таблет ще разбива представите за цялата
гама подобни продукти на

пазара, той трябва да разполага и с рационален метод за въвеждане на данни.
Иначе казано, клавиатура,
която да се отличава от минималистичната й версия в
Windows 7. Операционната система се справя доста
добре с разпознаването на
ръкописен текст, но има
още хляб да яде, докато
стигне висотите на обикновената клавиатура.
Друг често срещан въпрос сред потребителите
е какво всъщност е новото в един таблет. И по
какво той се отличава от
обикновен лаптоп. Да, има
сензорен дисплей, но какво от това? Ако изключим
дизайнерската индустрия,
надали ще намерим много
хора, които да открият специфична потребност, която да бъде удовлетворена
само от един от представителите на семейството
таблети.
Не на последно място е
и дизайнът. Но дизайнът

600
▶ USD е най-вероятната
цена на бъдещия
таблет на Apple,
смятат
анализаторите

по начина, който го разбира Стив Джобс - не е
важно как изглежда един
продукт, а как работи. А
сегашните таблети не се
представят добре на нито един от двата фронта.
Обикновено те са тежки и
не особено привлекателни,
а функционалността им не
е на висотата, на която би
трябвало да бъде.
Затова и целият свят
очаква да види какво ще
представи Стив Джобс. И
дали ще успее да промени
поредния пазарен сегмент,
на който компанията му
навлиза.
Христо Ласков
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Постижение
Cisco
полетя
и в Космоса
Рутер на един от
лидерите на пазара на
мрежово оборудване
Cisco заработи в Космоса,
съобщават от компанията.
Устройството, базирано
на Космоса, беше
успешно въведено след
орбитални тестове. Чрез

Дебют
Globul
пуска BlackBerry
Bold 9700

програмата IRIS (Internet
Routing in Space) помогна
за вграждането на IP
рутер на комерсиалния
сателит GEO.
Технологията на Cisco
позволява изграждането
на радиоактивно
устойчив IP рутер за
сателити и космически
технологии. Тя може да
пренася глас, видео и
данни.

Мобилният оператор
Globul пуска смартфона BlackBerry Bold 9700,
съобщават от компанията. Устройството поддържа HSDPA връзка, както и
Wi-Fi и GPS. Смартфонът
е оборудван с 3.2-мегапикселова камера, която стаби-

лизира автоматично образа,
записва видео и има светкавица. Bold 9700 работи и
мобилните приложения от
офис пакета на Microsoft,
както и бърза комуникация
през социални мрежи и
чатове. Основната му услуга обаче си остава мейл
клиентът на BlackBerry,
чрез който телефоните на
канадската компания RIM
придоби популярност.

е-управлението оживява в
началото на следващата седмица
С идването на
февруари тръгват
13 услуги, до края на
годината стават 100

Първите 13 пилотни услуги
на общински и централни
администрации ще бъдат
достъпни от началото на
февруари през правителствения портал за е-услуги.
Това съобщават от Министерството на транспорта, информационните технологии
и съобщенията. До края на
годината броят на активните услуги в платформата за
интегрирано предоставяне
на е-услуги ще бъде 100,
твърдят от ведомството.
Дебют

Пускането на пилотните услуги ще покаже как работи
на практиката концепцията
за интегрирано предоставяне на електронни услуги,
казаха от министерството,
където ресорен е зам.-министър Първан Русинов.
Сред първите услуги, които
ще дебютират в портала, е
издаването на удостоверения
за настоящ и постоянен адрес онлайн. Тя ще се предоставя от две районни адми-

продажбите на компанията за последното тримесеоколо 3 млрд. USD към приходите си

Прогноза
Около 3 млрд.
USD приходи
само за година
▶▶Приблизително 3 млрд.
USD може да бъдат приходите на Apple от продажбите на новия й таблет
само за година, прогнозират анализаторите от
RBC Capital Markets.
▶▶Според прогнозата
компанията ще продава
таблета си на цена от
около 600 USD, а за първата година на пазара ще
бъдат реализирани около
5 млн. бройки от устройството.
▶▶Естествено това е само
една от прогнозите на
анализаторите. С ръста
на цената обаче намаляват очакваните продажби.
▶▶Пак според RBC Capital
Markets на цена от 800

USD от евентуалния
таблет на Apple ще бъдат
продадени около 1 млн. единици, а приходите от тях
ще са около 777 млн. USD.
▶▶Най-ниската възможна
цена според анализаторите е 500 USD, което означава 10 млн. продажби и
4.2 млрд. USD приходи за
Apple.
▶▶Прогнозите са, че каквато и да бъде цената на
таблета обаче, продажбите му ще се увеличават
прогресивно през идните
няколко години.
▶▶Очакването на таблета
на компанията наподобява на Моисей и начина,
по който той носи 10-те
Божи заповеди, смятат
анализаторите от RBC
Capital Markets.
▶▶Според компанията през
2010 г. адресируемият
пазар на таблети наброява 35.2 млн. потребители,
а през 2012 г. те вече ще
бъдат 57.3 млн.

История
Началото
на проекта
е през 2002 г.

▶ Зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов
иска да интегрира онлайн услугите на държавната
администрация
снимка емилия костадинова

нистрации в София и една
в страната. Според МТИТС
обаче към нея ще се включат
още общини. Задължително
условие за използването на
тази услуга е притежаването
на електронен подпис.
Коментар

Основната идея на е-управлението е ориентираното

еднократно събиране на
определени данни от потребителите и многократно
служебно ползване в рамките на администрацията,
заяви в интервю за в. Пари
Русинов.
Сред другите онлайн услуги на администрацията, които ще дебютират
в началото на следващата

▶▶Началото на проекта
за електронно управление датира през 2002 г.
▶▶През последните
години обаче то е в
застой.
▶▶Според сегашното
ръководство на МТИТС
все още няма реално,
интегрирано предоставяне на електронни
услуги.
▶▶Това е и целта на
кабинета - да синхронизира усилията на различните институции,
свързани с процеса.

седмица, ще бъде издаване
на справките за изплатени парични обезщетения
и помощи от Държавното
обществено осигуряване,
актуалното състояние на
изплатените пенсии, а жителите на Варна ще могат
да кандидатстват онлайн за
издаване на удостоверение
за семейно положение.

Търсачката Yahoo очаква първи ръст
в продажбите си от 18 месеца насам
Търсачката отчита
засилен интерес в
търсенето на реклама
с банери
Втората по големина търсачка в интернет Yahoo прогнозира ръст в продажбите си за
първото тримесечие, пише
Reuters. Ако прогнозата на
компанията се осъществи, ръстът ще е първи от 6
тримесечия насам. Основен
катализатор ще бъде рекламата от банери, към която се
забелязва завишен интерес
през последните месеци,
отчита Yahoo.
Мнение

Големите рекламодатели
започват да харчат повече
за визуална реклама, а времевият хоризонт на планирането на кампаниите вече
е по-широк, коментират от
търсачката. Само за последното тримесечие на миналата година ръстът е 26%,
показва отчетът на компа-

нията. Във вторник търсачката отчете финансовите
си резултати за последното
тримесечие, които паснаха с
очакванията на Wall Street.
Те белязаха и първата година на Карол Барц начело на
компанията. Тя обяви амбициозни планове за годината,
свързани с нови изкупувания, които да затвърдят позициите на компанията на
пазара.
Фокус

Основен фокус на усилията
на търсачката ще бъдат социалните медии, мобилният
интернет и бързо растящите
международни пазари като
Бразилия, заяви Барц. Компанията планира да хвърли
доста сили и в борбата с
Facebook и Twitter, които се
превръщат в нейни все поголеми конкуренти.
През последните месеци
Yahoo губи и пазарния си
дял при търсенето в САЩ
за сметка на основния си
конкурент Google.

▶ Yahoo среща все по-силна конкуренция и от
Facebook и Twitter
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Професия изобретател
Николай Мирчев е
създал 6 изобретения
с баща си и сестра си
С изделието си ролка за
гумена транспортна лента 27-годишният Николай
Мирчев грабна приза на
фондация Еврика и стана
19-и поред носител в категорията Млад изобретател.
От сой

Пръв учител в конструирането и настойник в изобретяването е баща му инж.
Димитър Мирчев, който
в момента е директор на
фирма Ником 66 в Карлово.
Тя е специализирана в услуги с автокран, крепежни
изделия, резервни части
и производство на ролки
за гумена транспортна
лента. През 2008 г. фирмата производител на семейното изобретение Ником
66, получи и диплом на
БСК за популяризиране на
изделието. Николай Мирчев, сестра му Красимира,
която също е еколог, и баща
му Димитър са създали досега 6 изобретения.
Принос

Отличието му се присъжда
за изобретението, на което Николай Мирчев е съавтор с над 50% принос.
Изобретението е с европейски патент, валиден у
нас, Германия, Франция,
Великобритания, Швейцария, Люксембург, Ирландия. Продуктът в момента
се патентова в Украйна и
Индия.
Ролката е нов усъвършенстван вариант и е приложима в съоръжения за непрекъснат транспорт и найвече лентови транспортьори
и ролкови конвейери. Тя е с
разширено приложение, повишена влагоустойчивост
и по-висока ефективност,
обяснява Николай.
Най-доброто в случая е, че
изобретението не отлежава
в папки и бюра, а е въведено в производствата на големите компании - Неохим
АД-Димитровград, Кариери
АД-Пловдив, Челопеч Майнинг ЕАД-Пирдоп, Асарел

2
▶ иновации още на фирма
Ником 66 ще получат
европейски патент до
края на 2010 г.

Медет АД-Панагюрище,
Ново стъкло АД-Нови пазар, ТЕЦ Марица-изток 3
ЕНЕЛ-с.Медникарово, Драгоево ЕООД и Екометал
инженеринг ЕООД-София.
Първо са били изпитанията,
после редовната експлоатация, които са показали, че
ролките са надеждни, рядко
дават дефекти и не се амортизират лесно - все качества, които водят до значителни икономии за материали,
време и ресурси и по-рядко
спират технологичния процес. Изобретението Ролка
за гумена транспортна лента получи признание и на
Международния пловдивски панаир.

Да направиш
едно
изобретение е като
да създадеш едно
дете - то не само
трябва да се появи
на бял свят, но и
да се възпитава,
да се образова

Закваска

Николай се е родил с техническо мислене. Беше на 5-6
годинки, на морето имаше
една реклама, на която се
сменяха надписите. Доста
дълго я гледах, за да разбера как е направена така,
че винаги да има правилен
надпис. И не можах да си
го обясня, за моя изненада,
но Николай ми обясни, че е
на принципа на един триъгълник, който, въртейки се,
сменя цифрите и буквите.
Това ме впечатли, разказва
баща му Димитър Мирчев.
Децата винаги са били
около мен и около моите
колеги и са имали нестандартни идеи, което ни е
помагало. Това, което Николай обикновено предлага, най-често се оказва
зрънцето на изобретението,
признава Мирчев-старши.
Красимира също е на нашата вълна - тя винаги е
била част от екипа, беше
въвлечена някак неусетно
и всички се заразихме един
друг от тази изобретателност, креативност, признава
бащата.
Смело напред

Фамилия Мирчеви има още
2 заявки за свои изобретения, за които се очаква
до края на 2010 г. да бъдат издадени европейски
патенти. Те си имат свой
патентен специалист - Емил
Маноа и партньори. В момента, в който започнахме
да правим доста заявки за
изобретения, той каза: Нека да видим първо какво
ще се случи с тези, които
досега сме патентовали, и
чак тогава да продължим
да регистрираме, разказва
Николай.
Да направиш едно изобретение е като да създадеш

Визитка
Кой
е Николай
Мирчев
▶▶Роден е през 1982 г. в
Русе.
▶▶През 2001 г. завършва
Професионалната гимназия Ген. Вл. Заимов
в Сопот, специалност
Електроника.
▶▶През 2005 г. се дипломира като бакалавър по
специалност Опазване на околната среда и
устойчиво развитие в
Химикотехнологичния и
металургичен университет - София, а на следващата година вече е
магистър по екология.
▶▶От май 2006 г. работи
като експерт в Регионалната инспекция по
околната среда и водите - София.
Снимка Боби Тошев

едно дете - то не само трябва да се появи на бял свят,
но и да се възпитава, да се
образова, смята пък бащата
Димитър Мирчев.
Козът им е, че нововъведенията винаги са практически ориентирани - бързо
и лесно да се въведе в производство, да се приложи.
Това, което предлагаме за
патент, е работещо, отбелязва Николай. Той е убеден, че това няма да бъдат
последните им изобретения.
Изделия, които са със
100-годишна история, се
променят, и то от българи,
които са много далеч от
техническата революция в

Германия, Англия, Америка, нации с голям потенциал, разсъждава Николай.
И то се променя не само
механизмът, но и конструкция, дизайн.
Ден и нощ

През деня Николай работи
като експерт в Регионалната инспекция по околната
среда и водите в София, а
изобретенията ги оставя
като хоби - основно за уикендите. Този вариант при
мен и при сестра ми работи
много добре и дава отлични резултати, коментира
младежът.
Идеята, която човек иска
да развие, не се избистря

Най-доброто
в случая е,
че иновацията
ролка за гумена
транспортна
лента не отлежава
в папки и бюра,
а е въведена
от големите
компании

за един ден, седем дни или
месец - тя се носи дълго и
не може да се умува нонстоп върху нея. От 2000 г.
работим по изобретението
за ролката и едва през 2005
г. беше подадена заявка за
изобретение. Пускането й в
практиката отне още няколко години, така че нещата се
случват с такива темпове,
обяснява той.
Да се работи за държавата, макар и на ниска заплата, не е лошо, защото държавата сме всички ние. Не
може всички да имаме свои
фирми, да сме на полето на
частния бизнес, обобщава
още Николай Мирчев.
Светлана Желева
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Новата Astra внедри високите
технологии в компактния клас

Автомобилът превръща шофирането в удоволствие дори и в големия град
Със своя привлекателен
дизайн, новаторски технологии и пълна гама от
екологични двигатели новият Opel Astra поставя нови стандарти в компактния
клас автомобили.
Основавайки се на традициите в компактния сегмент, чието начало марката
Opel положи през 1936 г. с
първото издание на модела
Kadett, наследникът Astra
без прекъсване е част от водещата тройка на най-продаваните в Европа в този
клас. Продажбите на Astra
формират една трета от
пласмента на марката Opel,
достигайки среден обем от
близо 500 000 екземпляра
годишно.
Приемственост
В новата Astra са внедрени
много от системите за комфорт и безопасност, които
бяха представени в модела
Insignia. Сред тях са новата
мехатронна система на ходовата част, биксеноновата
система на предните светлини с адаптивна функция
от висш клас, седалките с
отлични ергономични показатели и др.
Характеристики
Поведението на пътя на новия Opel Astra е подобрено
благодарение на по-широките предна и задна следа
съответно с 56 и 70 мм.
Междуосието от своя страна
е увеличено със 71 мм, а
пропорционално по-големият ръст по отношение на
следите придава на автомобила по-широка стойка
върху пътя, спомагаща за
по-стабилно поведение и
логично по-добри характеристики и стабилност на
пътя. В същото време увеличението е допринесло за
постигането на по-обширно
вътрешно пространство и
по-мускулесто излъчване
отвън. Основната структура
на каросерията е по-стабилна с 43% на усукване и с
10% на огъване от тази на
предходното поколение.

Новата Astra ще дебютира на пазара с пълна гама от осем двигателя с мощност от 70 кВт/95 к.с. до 132 кВт/180 к.с.

Ходовата част на Opel
Astra е разработена от самото начало като мехатронна
система, която интегрира
в едно цяло работата на
механичните елементи от
окачването и електронните
системи, които ги управляват. Новата Astra внася сериозно подобрение в реакциите на кормилната уредба и комфорта на возене.
Докато предното окачване е
запазило изпитаната схема
тип McPherson, инженерите
на Opel в Рюселсхайм са
комбинирали за първи път
в света окачването с торсионна греда на задния мост с
централно звено с напречни
елементи на Watt.
Новото издание на Astra
е получило значителни
предимства от новата конструкция на задния мост.
Запазвайки силните страни
на торсионната греда, като
компактните размери, ни-

ското тегло и цялостната
ефективност на конструкцията, инженерите на Opel
са добавили интелигентно
разположеното ново звено,
което дава стабилна опора
на напречното натоварване
на окачването в завой и
спомага за постигането на
значително по-динамично
поведение на автомобила
на пътя, без да се нарушават стабилността и комфортът на возене.
Екстри
Подобно на Insignia ходовата част на Astra може да
се поръча заедно с интелигентната система Opel
FlexRide, която е рядкост
в този автомобилен клас и
дава възможност за избор
между три предварително
програмирани настройки Standard, Sport и Tour, адаптирайки се в реално време
към промените в стила на

шофиране, условията на
завиване и състоянието на
пътната настилка.
Двигатели
Новата Astra дебютира на
пазара с пълна гама от осем
двигателя с мощност в диапазона между 70 кВт/95 к.с.
и 132 кВт/180 к.с. Гамата
от задвижващи агрегати на
Astra с механични предавателни кутии снижава емисиите на CO2 с повече от
12% в сравнение с актуалното поколение на модела.
Средният разход на гориво
на дизеловите двигатели
е едва 4.6 л/100 км, а при
бензиновите агрегати - 6.1
л/100 км.
Четирите дизелови мотора, които се очаква да формират около половината от
продажбите на новата Astra
в Европа, развиват мощност
между 70 кВт/95 к.с. и 118
кВт/160 к.с. Когато са съче-

тани с механични трансмисии, всички представители
на гамата консумират под
5.0 л/100 км, а емисиите
им не надхвърлят 129 г/км
CO2. С представянето на
версията ecoFLEX тази пролет, която ще е с мощност
70 кВт/95 к.с. от 1.3-литров
CDTI турбодизелов агрегат, разходът на гориво на
новия модел ще спадне до
само 4.2 литра на 100 км, а
емисиите на CO2 - до 109
г/км.
Бензиновата гама се състои от двигатели с атмосферно и принудително турбопълнене, работен обем
1.4 и 1.6 литра и мощностен
диапазон от 74 кВт/100 к.с.
дo 132 кВт/180 к.с. Базовата
версия на бензиновите агрегати отделя в атмосферата
едва 129 г/км CO2 - най-доброто постижение за бензинов двигател в компактния
сегмент. Продължавайки

стратегията на Opel за даунсайзинг, инженерите са
заменили 1.8-литровия 103
кВт/140 к.с. двигател от
предното поколение на модела с нов 1.4-литров Turbo,
който е с близка максимална мощност, но има разход
на гориво само 5.9 л/100 км,
намалявайки консумацията
на гориво и емисиите на
CO2 с близо 18%.
Новият Opel Astra интерпретира в компактния
клас високоценения дизайнерски език, появил се
за първи път в Insignia и
комбиниращ скулптурната
артистичност с германската
прецизност. Динамичните и
ярки спортни линии, съчетани с елегантни детайли,
създават нова, благородна
осанка. С този автомобил
шофирането наистина се
превръща в удоволствие
дори и в задръстванията на
големия град.

Боровец предлага полудневна
ски карта само за 18 лв.
Курортът пусна атрактивни цени за четириседалковия
лифт Ястребец Експрес през седмицата

Боровец предлага отлични възможности
за нощно каране след 17.30 ч

Повечето проучвания за условията в ски курортите се
фокусират върху целодневните карти. Един от найпопулярните курорти - Боровец, обаче се е постарал
да направи идеални условия
за желаещите да карат ски
през уикенда и дори през
работните дни.Полудневна
карта в Боровец за всички
писти в събота или неделя
е 18 лв. Тя важи за периода
от 12 до 16.20 ч. Цената е
най-атрактивната в момента

в сравнение с другите ски
курорти, където стойността
варира между 25 и 37 лв.
През седмицата целодневната карта за четириседалковия лифт Ястребец Експрес
е 25 лв., което е под цените
на основните ски дестинации. На практика Боровец
има три основни типа карти
- за всички съоръжения през
седмицата, за всички съоръжения в събота - неделя,
както и за Ястребец Експрес
(пистите Ястребец 1, 2 и 3)

през седмицата. През седмицата Ястребец Експрес с
конкурентната си цена от 25
лв. за дневна карта може да
осигури идеални условия за
практикуване на спорта. Друго предимство на Боровец е
отстояние само на един час
път между София и самите
писти. Липсва проблемът с
кабинков лифт, който качва
скиорите до пистите, тъй
като долната станция на
Ястребец Експрес и пистите са до голям паркинг не-

посредствено над Боровец.
Боровец с Ястребец Експрес
и близостта до София е идеален за съботно или неделно
каране с общо 2 часа път от
София до Боровец и обратно.
Фокусирането върху дневните карти в Боровец (55 лв.),
Банско (50 лв.) и Пампорово
(50 лв.) води до значителна
дезинформация за условията
в ски курортите ни. Малко
скиори могат да карат 8 часа
на ден и полудневната карта
е много подходяща.
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Рекорд
„Аватар”
изпревари
„Титаник”

Признание

А през всичките тези
години си мислех, че
британците са най-добрите ни
приятели

Фантастиката на Джеймс
Камерън „Аватар” изпревари филма му от 1997
г. „Титаник” по продажби в света. Компанията
20th Century Fox, която
разпространява хитовата
продукция, съобщи, че

Бьорн Улвеус от ABBA за това, че британците не
са дали нито един глас за групата, когато тя печели
Евровизия през 1974 г.

приходите от историята
за измислената планета Пандора са стигнали
1.859 млрд. USD, като
са счупили непоклатимия досега рекорд на
„Титаник” от 1.843 млрд.
USD. Все още сагата за
потъналия кораб остава
най-продаваният филм в
САЩ с приходи от 600.8
млн. USD. „Аватар”
беше пуснат по екраните
преди шест седмици.

Карлос Слим строи
модерен Тадж Махал

Авангардната сграда е проектирана от зетя
на мексиканския милиардер
В продължение на много години мексиканският
милиардер Карлос Слим
умишлено живееше скромно. Работеше в подобен на
бункер офис без прозорци,
заобиколен с подвързани с
кожа исторически книги,
картини от колониалната
ера и бейзболни принадлежности. Най-луксозните му лични вещи в тази
бетонна сграда като че ли
бяха пурите му Cohiba и
бродираните му с инициали
ризи.
С разрастването на телекомуникационната му
империя и увеличаването
на състоянието му Слим
започна да разкрасява обстановката и да събира художествена колекция, която
днес включва 66 хил. произведения на изкуството - от
европейски майстори от ХV
в. до втората по големина
сбирка скулптури на Огюст
Роден извън Франция. И
сега Слим, чието богатство
от 59 млрд. USD го прави
един от най-заможните хора в света, се е захванал да
строи музей на изкуството
в Мексико Сити.
Комплекс

Авангардната сграда прилича на изтеглен и усукан
алуминиев куб, който се
издига на 45 м нагоре, а
извитият му горен контур
наподобява носа на кораб.
Освен ексцентричен на вид
проектът е и конструктивно
предизвикателство. Музеят
Сумая, наречен така на покойната съпруга на милиардера, разполага с пет етажа

с обща площ 17 хил. кв. м.
Намира се в бивш промишлен район, където преди
години компанията General
Motors е имала завод за
сглобяване на автомобили.
Сградата е част от комплекс
с площ близо 50 дка, който ще включва централите
на конгломерата на Слим
Grupo Carso и на контролирания от него мексикански
мобилен оператор Telcel.
Ще има и малък мол, две
луксозни кули с апартаменти и подземен театър.
Целият комплекс е проектиран от 38-годишния
Фернандо Ромеро, който
е женен за дъщерята на
Слим. Преди да отвори
свое собствено архитектурно бюро в Мексико
Сити, Ромеро е работил
четири години в Ротердам
с Рем Кулхаас, носител на
награда Прицкър. Отличаван е на международни
състезания и името му се
цени в мексиканските архитектурни среди.
Дигитален барок

Музеят Сумая на Ромеро е
най-новата впечатляваща
витрина за художествените колекции на богатите
- световен феномен, който
деканът на факултета по
архитектура към Иберо
американския университет,
където Ромеро е учил, Хосе
Мария Нава нарича „зрелищни сгради”. Това е част
от все по-популярна тенденция в целия свят сградите да представляват сложни
вълнисти геометрични фигури, като проектирането

им става възможно с помощта на компютрите. Това е
един вид дигитален барок,
казва Нава.
Преди четири години
Слим помолил Ромеро да
проектира нова сграда за
колекцията му, тъй като тя
вече не се събирала в дома
му. Ромеро предложил 10
проекта. Самият клиент е
строителен инженер и цял
живот е правил обикновени сгради, обяснява Ромеро. През последните десет
години обаче започна да се
интересува от съвременна
архитектура и реши, че иска да направи нещо съвсем
модерно, добавя той.
Предизвикателство

За да се справи с конструктивните предизвикателства на проекта, Ромеро се
обърнал към строителната
фирма Ove Arup, която е
известна с работата си по
операта в Сидни, както и с
Птичето гнездо и Водния
куб за олимпиадата в Пекин. Всяка от 28-те колони
на музея е различна.
Навиваме стоманени листове на
тръби и след това
им придаваме необходимата кривина, обяснява
Ромеро. Всяка
колона има различни свойства
в зависимост
от тежестта на
сградата, която
ще носи.
Миналия юни,
след като строителството вече било
започнало, Ромеро
се свързал с проектантската компания
Gehry Technologies, за
да измислят подходяща
облицовка за необикновената конструкция. Отначало Ромеро искал да направи фасадата от карарски
мрамор, който да наподобява блещукащата
повърхност на Тадж
Махал. Мраморът
се завръща в промишления дизайн и някои от най-

влиятелните архитекти
го използват, казва той.
Слим обаче искал нещо
по-съвременно, така че
решили да използват алуминий. Музеят ще бъде
облицован с повече от
16 хил. шестоъгълни
алуминиеви листове,
подредени като клетките
на пчелна пита.
В архитектурните кръгове се говори, че строежът ще струва 34 млн.
USD. Официално Ромеро
не е представял макет на сградата,
така че как точно ще изглежда музеят
накрая, ще
стане ясно,
когато отвори врати за
посетители
до края на
тази година.
Bloomberg

