Тема на деня ▶ 4-5

Подаването на
отчетите онлайн
е пред провал
има доста технически
спънки, с които много счетоводители не са наясно,
смята Стефан Ненов

Свят ▶ 10
Безработицата
е приоритет
на Обама

Интервю ▶ 12-13

Пазарите на
акции няма да са
леки през 2010 г.

Американският президент
потвърди желанието си да
обложи с данъци бонусите
на банкерите

▶▶Александър Бебов, изп. директор
на Балканска консултантска компания EАД

Инвеститор ▶ 12
Спад в продажбите
на Българска роза
Севтополис
Приходите от продажби
на фармацевтичната компания са намалели през
2009 г. с по-малко от 1%
до 12.78 млн. лв.

Петък

News in English ▶ 11
USD/BGN: 1.39712

+0.52%

EUR/USD: 1.39990

-0.52%

Sofix: 434.03

+0.40%

BG40: 117.33

+0.34%

Кредитирането
се отпушва след
лятото
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Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

цена 1.50 лева

Българска фондова борса

Голямата роля за
повишаване на
кредитирането е в
ръцете на държавата, която трябва да
предизвика вътрешно търсене, обясни
Асен Ягодин, изпълнителен директор на Пощенска
банка, на дискусия,
организирана от
в. Пари ▶ 6

Коментар ▶ 2
Търси се
виновник за
провала на ИСПА
Открай време по тези географски ширини е модерно
да се търсят оправдания
за грешки. В случая със
закъсненията на ВиК проектите Брюксел може да ни
отреже безапелационно

Новини ▶ 8-9
ТЕЦ Марицаизток 2 придобива
европейски облик

През 2010 г. дружеството
ще инвестира 100 млн.
лв. в модернизация на
централата, каза инж.
Георги Христозов, изп.
директор на ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД

Новини ▶ 9
Биреният пазар
отчете 11%
спад за 2009 г.

По прогнози на Съюза на
пивоварите тази година
спадът няма да е толкова
нисък като през 2009 г.,
очаква се да е 3-3.5%, съобщи Владимир Иванов

Партньори ▶19-22
Стокообменът с
Турция може да
стигне 5 млрд. EUR

България и Турция заедно
може да са по-устойчиви
на кризата, казва посланик
Мехмед Гюджюк
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Мнения

Печеливш
Клаус-Петер Цайтингер

Губещ
Петър Паунов

Лично председателят на надзорния съвет на ПроКредит
Банк Клаус-Петер Цайтингер откри новото централно
управление за България. То е на бул. Тодор Александров
26 в София. В сградата ще се помещава нов банков клон,
както и повечето отдели на банката. Новата сграда на
трезора е на 11 етажа с 3 подземни нива с модерна архитектура.

Кметът на Кюстендил Петър Паунов е получил писмо
от екоминистъра Нона Караджова, че МОСВ спира
финансирането на 6 общински проекта за техническа
помощ за проектиране на канализацията на големите
населени места в общината. Стойността е 6.5 млн. лв.
Ще бъде довършен само големият воден проект за
Кюстендил.

Коментар

▶▶Захарната индустрия
е пред фалит, а земеделското министерство си
затваря очите. Нали там
си изпълняват инструкциите на Брюксел и не ги
интересува. Аман! Всеки
следващ ден научаваме
за краха на някой сектор
в икономиката. То какво
ли производство остана,
което да работи нормално
и да не е фалирало?
Асен Мирославов

▶▶Ще внасяме захар от
чужбина, вместо да произвеждаме у нас. Нелепица по
български. Същото като с
доматите и прочие. Защо
се стигна дотук? Кой носи
отговорност? Европейската захарна реформа май че
носи изгода само за големите производители.
Иванка Василева

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

News in English ▶ 11

Четвъртък

USD/BGN: 1.38987

+0.09%
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EUR/USD: 1.40720

-0.09%

Sofix: 432.29

+0.67%

цена 1.50 лева

BG40: 116.93

+0.43%

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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Гръцките фермери пак затвориха
Кулата и Илинден.
Движението през
останалите 2 гранични
пункта е нормално.

Кризата не пожали
бирата, продажбите намалели с 11%.
Бирата в пластмасови бутилки остава
най-предпочитана от
българите, свиването ще
продължи и през 2010 г.

3

2010 г. започна с
ръст за бизнес климата. Строителството и секторът
на услугите издърпаха
индекса на бизнес доверието нагоре.

▶▶

Инфраструктурните проекти с пари по програма ИСПА може да бъдат завършени в срок само с ежедневен контрол над изпълнителите

Търси се виновник
за провала на ИСПА

Снимка боби тошев

Открай време по тези географски ширини е модерно да се
търсят всякакви причини, за да
се оправят грешки и пропуснати
срокове. По същата формула сега
се оправдават закъсненията по различни инфраструктурни проекти
и се хвърлят в публичното пространство сензационни варианти
за тяхното ускоряване. Онзи ден
се разбра, че са загубени някакви
писма, с които Брюксел ни предупреждавал за закъсненията на ВиК
проекти, финансирани по програма
ИСПА. Те всъщност били скрити
от бившите управляващи. Сега пък
било почти невъзможно да спасим
парите по същата тази програма
ИСПА за Дунав мост 2 и се молим
и Румъния да поиска от Брюксел
още 6 месеца удължаване на срока
за изграждане на съоръжението. За
автомагистрала Люлин също сме
подгонили турската компания Мапа Дженгиз да представя графици
с уверението, че стига да тропнем
сериозно по масата, и всичко ще
тръгне наистина по мед и масло.

itoncheva@pari.bg

Този път
Брюксел
може да
ни отреже
безапелационно,
без право на поправителен

Без да си даваме сметка, че времето до края на 2010 г., когато
Европейската комисия ще хлопне
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кепенците според любимия на
премиера израз за европарите, е
страшно кратко. И вместо да си
търсим оправдания и ефектни, но
неефективни начини за ускоряване на проектите, да помислим
какво реално може да свършим
за оставащите ни 11 месеца. Без
грам суета за това колко ние сме
добри, а предишните лоши. Как
сме поставили камери 24 часа да
следят как оценяваме кандидатите
да строят автомагистрала Тракия
с пари по друга европейска програма Транспорт.
Последната идея България да
иска удължаване на срока за
изграждане на Дунав мост 2 с
6 месеца и Румъния също още
толкова, та в резултат да спечелим
общо година отсрочка, едва ли ще
срещне разбиране в Брюксел. От
Европейската комисия ясно ни показаха, че за проекти, финансирани
по програма ИСПА, при които усвояването на парите е под 100 млн.
EUR, няма да получим отсрочка.
Дунав мост, магистрала Люлин и
ВиK проекти влизат в това число.
Така че, ако спазим принципа Ние
да се помолим за година, пък те
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може и да ни дадат 6 месеца, това
може да е добър вариант.
Каквото и удължаване на сроковете да получим, трябва да
знаем, че Брюксел ще иска от нас
ясни и точни графици по дни какво ще правим по различните проекти. И колкото по-дълъг е срокът,
толкова по-скъпо ще ни струва.
Известно е, че испанците от FCC,
които строят моста, поискаха още
60 млн. EUR, подобна е ситуацията и с изпълнителя на магистрала Люлин Мапа Дженгиз,
който също поиска допълнителни
средства. Според някои експерти
програма ИСПА е загубена като
цяло, няма шанс да се вместим
в сроковете, а удължаването е
несигурно.
Въпросът е не да решим отсега
кой ще бъде виновен, а да засилим контрола над управлението
на проектите, дори и сега, когато
нещата ни изглеждат почти загубени. Но не чрез все нови и нови
звена, където всяко следващо да
наблюдава това под него, а чрез
непрекъснати проверки на място
дали се спазват сроковете и как се
изпълняват проектите.
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Ние сме търсили винаги тези, кои
то са се държали най-достойно в
Гуантанамо, които изповядват все пак
някакви семейни ценности
Цветан Цветанов, вицепремиер и министър на вътрешните
работи

Коментар

Медийният закон честито, печеливши
Честито! Поредните
поправки в Закона за
радио и телевизия вече
са факт. Въпросът обаче
е да се радваме ли от
промените, или те предизвикват още повече
въпроси, съмнения и
притеснения. Най-съществената промяна,
която засяга медиите, е
отпадането на изискването занимаващите се
с рекламна дейност да
притежават електронни
медии. Още веднъж
честито на тези, които го
пожелаха! Радетели на
тази идея в България не
липсваха.
Доволни ще останат
големите мултинационални компании, които
притежават медии или
рекламни агенции у
нас, доволен ще остане и най-влиятелният
„консултант” в сферата
на медиите и рекламните агенции - Красимир
Гергов. Съмнително
съвпадение или щастливо намигване на
съдбата е фактът, че
тези промени се случват
дни преди официално да бъде продадена
най-голямата българска
телевизия bTV. Неин
собственик до момента
беше медийният гигант
News Corporation, а сега
медията отива в ръцете
на друг голям играч
- Central European Media
Enterprices (CME).
CME вече има бизнес в
България - компанията

Боряна Николаева
bnikolaeva@pari.bg

Съмнител
но съвпаде
ние или щаст
ливо намигване
на съдбата е
промяната, която
позволява на соб
ственика на елек
тронна медия да
се занимава и с
реклама
държи телевизиите Pro.
BG, Ring TV и радиото Pro.FM. Общото в
случая е, че консултант
и на двете компании в
България е Красимир
Гергов. Отново съмнително съвпадение или
щастливо намигване на
съдбата е фактът, че Гергов е най-влиятелното
име в рекламния бизнес
в България.
Иначе в закона бяха
внесени и други промени, които засягат
в най-голяма степен
продуцентите. Европейската продукция в телевизионните програми
трябва да обхваща 50%
от годишното програм-

Българските проду
центски компании не
са удостоени с отделни
проценти, тъй като това
би било в противоречие
с директивата на ЕС
Телевизия без граници.
Желанието им да има
определен процент от
ефирното време за техните продукции не беше
удовлетворено. Но както
се казва, пълно щастие
няма...
И така, поредният
епизод от сагата „Промени в медийния закон”
приключи. Може би
щеше да отнеме по-малко време и усилия, ако
беше написан изцяло
нов закон. Дано този
да проработи. И да е в
услуга на потребителя,
защото може да звучи
изтъркано, но все пак
медийният бизнес е поособен от всички останали. В него има много
пари, но информацията
е не само скъпа стока, тя
е и влияние.

Да се свие съставът на ДКЕВР

Пред обществото да
стават, да дебатират и
да си казват аргументите.
Редно е и е крайно наложително заседанията

Мартин Димитров,

съпредседател на ПГ на Синята
коалиция

Допълнител
ното мате
риално стимули
ране в ДКЕВР да
отпадне
на регулатора да стават
публично, защото всеки
да види какво се обсъжда и защо се увеличава
дадена цена или не се
увеличава. Откриването
на заседанията ще свали

някои цени, защото няма
да има скрито-покрито,
коментира Димитров.
Синята коалиция
настоява съставът
на комисията да бъде
намален от 13 на 9 души.
Според Мартин Димитров сега 20% от глобите
на комисията отиват за
допълнително материално стимулиране и затова
депутатите настояват то
да отпадне. Допълнителното материално стимулиране на членовете на
комисията било 25% от
заплатите им, които и без
това били високи.

pari.bg реплики
▶▶Увеличават се плодовитостта, продължителността на живота и няма
да има пари за пенсии, един
вид. Затова работещите
ще трябва да работят,
докато са на краката си.
Преди 1997 г. се вземат
само 3 години за пенсия, но
след тази година се броят
всички. Дали ще се помисли
ранното пенсиониране
в някои сфери да остане, като се има предвид
сегашната криза - сигурно
това ще се реши на покъсен етап.

но време, когато това е
практически възможно.
Най-малко 12% от тази
квота обаче задължително трябва да бъде
предназначена за европейски произведения от
независими продуценти.
В тази рамка не влизат
новините, спортните
предавания, телевизионните игри, рекламите,
както и повторенията на
европейските предавания.

Предложение

Заседанията на ДКЕВР
да бъдат открити и
да се намали броят на
членовете на комисията.
За това настояват от ПГ
на Синята коалиция.
Съпредседателят на групата Мартин Димитров
обясни, че вече е внесен
законопроект за промяна
в Закона за енергетиката.
Сините настояват всички
заседания на комисията
да станат открити.

Ванкувър 2010

Иван Боримчев

▶▶
Официалните облекла на българските олимпийци,
които ще се състезават във Ванкувър, бяха представени на ревю. Костюмите са изработени от
модна къща Агресия
Снимка марина ангелова

▶▶Не увеличавайте годините за пенсия, защото
на изборите ще получите
празен плик. Ние знаем къде
са парите и всеки попитан знае - вие не знаете.
Свършете си работата,
върнете парите във фонда.
Aшас, karamjlev.com
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Подаването на годишните
Много фирми ще бъдат
изненадани от техническите
трудности при изпращането

Във времето на технологичната революция и първите
стъпки у нас по въвеждането на електронно правителство фирмите ще се
върнат години назад и ще
подават на хартия отчетите
си в НАП. Освен генерирането на купища бумаги
попълването на отчети от
тази година хаби и много време, алармираха във
вестника счетоводители и
одитори, пробвали се да
попълнят онлайн отчета
си в Националния статистически институт. И след
като им е изяло часове, за да
попълнят данните, интернет
връзката е прекъснала и е
трябвало да правят всичко
отначало. Затова са решили
подадат отчета на хартия в
НАП и така заедно с декларацията с едно ходене да си
свършат работата.
От тази година фирмите
имат две опции да подадат
отчета си в НСИ - онлайн
(с електронен подпис) или
в НАП на хартия. Остава
обаче задължението за подаване на годишната данъчна декларация в приходната
агенция.
Варианти

Тъй като вече голяма част от
счетоводителите имат електронен подпис, ще предпочетат да подадат отчета на
фирмата за 2009 г. онлайн.
Те обаче ще са изправени
пред редица затруднения
при попълването на данните в НСИ, каза за в. Пари
данъчен консултант. Той
предупреди за следните
подводни камъни. Първо,
ще се наложи да отделите
часове за попълването на
60-те страници отчет. Ако

Биляна Вачева
bvacheva@pari.bg

обаче токът спре или ви
прекъсне интернетът, цялата информация се губи и
започвате отново. При попълването в онлайн режим
няма никаква възможност
за запазване на второ копие.
Второ, този, който попълва
отчета, трябва да е максимално концентриран, за да
не допусне грешка, тъй като
системата не я отразява. В
предходния офлайн вариант
тази възможност е съществувала.
Новата система на статистиката дава много повече
възможности, уточниха от
НСИ. Не само не отнема
време, но и попълването
онлайн е много по-лесно.
Ето защо само за първите шест дни на януари по
електронен път са подадени
1500 отчета, казаха от статистиката.
Проблеми

Много фирми дори още не
са наясно с трудностите,
пред които ще се изправят,
каза за в. Пари Стефан Ненов, управляващ съдружник
в Мур Стивънс БългарияОдит ООД. Той допълни,
че онлайн попълването на
отчета отнема значително
време и затова повечето
фирми ще предпочетат да
го занесат в НАП на хартиен носител. У нас традиПриложение 2

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП ....................................
ТСБ ......................................................................... ......................

Отчетна единица: .......................................................

Входящ № и дата

Гр. (с.) ...............................................................................
Община ...........................................................................

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2009 Г.

Годишният отчет се попълва от всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, с изключение на банките, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните фондове, пенсионноосигурителните и здравноосигурителните дружества, бюджетните
предприятия и предприятията с нестопанска цел, на основание на Закона за статистиката, Закона за корпоративното подоходно облагане
(ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
задължително съгласно ЗКПО, ЗДДФЛ, Закона за статистиката и Националната
статистическа програма за 2010 година. Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО, чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от
Закона за статистиката.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

▶▶

Наименование на формуляра

Справка за предприятието през 09 г.
Справка за местните единици за 09 г.
Счетоводен баланс към 31.12.09 г.
Отчет за приходите и разходите за 09 г.
Отчет за собствения капитал за 09 г.
Отчет за паричните потоци за 09 г.
Справка за приходите и разходите от лихви за 09 г.
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.09 г.
Справка за вземанията и задълженията, разпределени по сектори към 31.12.09 г.
Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по сектори към 31.12.09 г.
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 09 г.
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 09 г.
Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.09 г.
Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 09 г.
Справка за продажбите и търговските обекти през 09 г.
Отчет за наличностите, постъпленията и разходите на суровини и материали за 09 г.
Отчет за разходите на горива и енергия за 09 г.
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 09 г.
Справка за производството и продажбите на промишлени продукти през 09 г.

Така изглежда новата декларация за фирмите

ционно компаниите чакат
последния срок, който е до
31 март. Две седмици преди
това подават отчетите си,
заради което не са изключения и технически проблеми,
прогнозира Ненов.
Това няма да затрудни
работата ни, защото и в предишните години фирмите
бяха длъжни да подават при
нас отчет и декларация, казаха от НАП. Ще се създаде
допълнителна работа на
колегите от статистиката,
защото след като ние получим отчетите, ги пращаме в
НСИ, обясниха данъчните.
Време

Попълването на един отчет
отнема близо 3 часа. После, за да бъдат коригират
неволно допуснати грешки,
данните трябва да се проверят и да се поправят, което
отнема още един-два часа, е
изчислил д-р Аднан Лидиянов, председател на Комисията по данъчна политика
към Съюза за стопанска
инициатива. Така на един
квалифициран счетоводител ще му трябват общо 5
часа, за да попълни един
отчет, обобщи специалистът. Повечето счетоводители у нас се занимават с по
няколко фирми, така че ще
им трябва двойно, тройно
и петорно повече време за
попълване. Когато това се
прави от счетоводна къща,
която обслужва около 50
предприятия, самото подаване по електронен път
от един администратор ще
се проточи с дни. Това е и
причината все повече счетоводни къщи да наемат
студенти, които срещу 20
лв. попълват отчети.

Позиция

Онлайн попълването крие подводни камъни
Най-големият проблем,
пред който фирмите ще се
изправят през тази година,
е онлайн попълването на
годишните финансови
отчети за НСИ. То беше
въведено, за да се избегне
реденето на опашки при
подаването на отчетите.
Попълването в интернет
обаче отнема много повече
време. Ние засякохме, че
за да попълни счетоводителят един отчет, ще са му
необходими близо 3 часа.
После, за да коригират
неволно допуснати грешки,
данните трябва да се
проверят, което отнема още
един-два часа. Ето защо
много счетоводители ще
предпочетат да се разходят
до НАП и там да подадат
на хартиен носител въпросния отчет плюс годишната
данъчна декларация. Така
ще се спести много повече
време.

Д-р Аднан Лидиянов,

председател на Комисията по
данъчна политика към ССИ

Ако токът
спре или
прекъсне интернет
връзката, тогава
всички данни ще
трябва отново да се
въвеждат

Друг проблем, който се
появява при онлайн подаване на отчетите, е, че системата не дава възможност
те да се архивират. Така на
практика фирмите нямат
документ какво са подали.
Сега например, ако подавате декларация по ДДС,
ще получите входящ номер

и удостоверение, с което
може да докажете, ако се
наложи, че действително
сте подали декларацията.
Софтуерът трябва да бъде
направен така, че да дава
възможност попълнените
документи да се архивират.
Да не говорим какво ще
се случи, ако токът спре
или прекъсне интернет
връзката. Тогава всички
данни ще трябва отново да
се въвеждат.
Друг недостатък при
онлайн попълването на годишните финансови отчети
в НСИ е, че няма как да се
посочи, че те са одитирани.
Затова ще се наложи фирмите да посетят и НАП.
Пропуск на информационната система на статистиката е, че тя дава възможност
за неволно допускане на
грешки, а това ще увеличава разходите на фирмите.

От Съюза за стопанска
инициатива предлагаме
следните мерки, за да се
улесни бизнесът:
1. Премахване на изискването да бъдат попълнени
приложенията онлайн в
реално време. Това дава
възможност да бъдат попълнени отделните справки
в същия изискван формат
от софтуера. Да бъдат
проверени от главен счетоводител, а по-късно да се
изпратят като прикачени
файлове към произволно
наречена основна справка
- справка за предприятието,
която се попълва в реално
време и се подписва с електронен подпис.
2. Да се премахне от софтуерния продукт на НАП
за годишната декларация
задължителният входящ
номер, получен в резултат
на подаване на приложенията към НСИ.
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отчети онлайн пред провал
1500 Корпоративните декларации
▶ отчета са попълнени
онлайн в НСИ за първите
шест дни на януари. Найактивни са фирмите в
София, Монтана, Варна и
Плевен

700
▶ годишни отчета
за дейността са
подадени на хартия във
всички териториални
поделения на приходната
агенция за първата
седмица на месеца

360
▶ софийски фирми са
подали отчета си в НАП 137 са от Плевен и 129 от
Велико Търново

▶▶
Очаквасеповечето
счетоводители да
предпочетат да подадат отчета за 2009 г.
на хартия в НАП и това
може да доведе до големи опашки, предупреждават данъчни консултанти
снимка емилия костадинова

Коментар

Много фирми дори не
подозират за трудностите
Смятам, че много
фирми тази година
въпреки въвеждането на
т.нар. единна входяща
точка от НАП и НСИ ще
предпочетат да подадат
отчета си на хартия, а не
в режим on-line. И тъй
като повечето фирми
го правят през втората
половина на март (крайният срок за подаването
на годишния отчет за
дейността е 31 март),
очаквам да се появят
сериозни затруднения.
Заради подаването на
много отчети по едно и
също време не е изключено системата на НАП
да блокира, което доста
често се е случвало и в
предишни години.
Смятам, че ще има
много технически

Стефан Ненов,

управляващ съдружник в Мур
Стивънс България-Одит ООД

За да си спестят време и
усилия, повечето
компании ще предпочетат да подадат
отчета си на хартиен носител
спънки, с които голяма
част от счетоводителите все още дори не са
наясно, тъй като чакат

последния срок за подаването на отчета.
Не виждам как се
улеснява бизнесът, след
като счетоводителят
веднъж трябва да попълни отчета онлайн в статистиката (трябва да има
задължително електронен подпис), одитираният обаче трябва да бъде
подаден в Агенцията по
вписванията, а годишната данъчна декларация в
НАП. Счетоводителите
ще се наложи отново да
подават документи на
три места. Трудът
на практика става двоен
и затова те ще предпочетат с едно ходене до
данъчните да подадат
годишния си финансов
отчет и данъчната декларация.

вече се изпращат по интернет
Тази нова услуга на
НАП е активна от
вчера
От началото на февруари
фирмите може да подават
декларации за облагане с
корпоративни данъци по интернет, съобщиха от НАП.
Тази услуга е активирана от
вчера и само за няколко часа
са били подадени около 30
декларации. За да се ползва
тази услуга, е необходим
електронен подпис.
Облекчения

От НАП припомниха, че
фирмите, които подадат
декларация за облагане с
корпоративни данъци по интернет, ползват 1% отстъпка
върху сумата от дължимия
данък, но не повече от 1000
лв. От началото на годината
са подадени 1338 отчета,
каза Боряна Георгиева, директор Обслужване в приходната агенция.
Новост

От 10 февруари НАП ще
предлага още една нова услуга - декларация за облагане
на доходите на физическите
лица с баркод, допълни Георгиева. Тази услуга дава
възможност формулярът
да бъде изтеглен от интернет страницата на НАП и
да бъде попълнен офлайн.
При разпечатването й се ге-

▶▶
Само за няколко часа 30 декларации за облагане с
корпоративни данъци бяха подадени по електронен
път, каза Боряна Георгиева, директор Обслужване в
приходната агенция

нерира т.нар. баркод, който
съдържа цялата информация, попълнена от клиента в
декларацията. Така няма да
е необходимо служителите
на НАП ръчно да въвеждат
данните от декларацията в
системата, а директно при
сканирането на баркода данните ще се прехвърлят в информационната система на
НАП. Освен това в полетата
на декларацията са заложени допълнителни контроли,
които гарантират, че няма да
бъдат допуснати чисто технически грешки. Използването
на тази услуга гарантира на
физическите лица вярно и

точно попълнена информация в декларацията.
До момента са приети
16 347 декларации за облагане на доходите на физическите лица в цялата страна,
съобщиха от НАП. 641 от
тях са по електронен път. От
приходната агенция напомниха, че всеки, който подаде
декларацията си чрез интернет, подписана с електронен
подпис, ползва 5% отстъпка
от дължимия данък до 30 април 2010 г. Декларацията за
доходите може да се подаде
и по пощата или в офисите
на НАП.
Биляна Вачева
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Банките ще са основен
двигател на икономиката
Мениджърите им
прогнозираха, че през
2010 г. ще приключат
финансовите пости

Още през второто полугодие ще има раздвижване
на кредитирането, което ще
върви успоредно и с оживление в икономиката. Около
това мнение се обединиха
водещи банкери по време
на дискусионен форум Идва ли краят на финансовите
пости, организиран от в.
Пари.
Ситуацията

Българската банкова система е една от най-добре
подсигурените, обясни изпълнителният директор на
Пощенска банка Асен Ягодин. По думите му свидетелство за това са буферите
и достатъчната ликвидност,
която имат банките.
Има ръст на депозитите,
посочи той. Повишеният
интерес към тях се дължи
на факта, че хората стават
по-пестеливи. Желанието
на клиентите за покупка на
кредити е по-слабо, посочи
още Ягодин.
Банките имат достатъчно
ресурси, за да подсигурят
клиентите си, има и външно
финансиране, посочи още
Ягодин. Според изпълнителния директор на Българска банка за развитие Сашо
Чакалски банката може да
подсигури дългосрочен и
евтин ресурс по различни
кредитни линии, но трябва
да има интерес от страна на
търговските банки. Вината
за пониженото кредитиране
не е в банките, посочи още
той. В ситуация на икономическа криза кредитиране
трудно се намира.

Въпреки кризата никоя
банка не е спряла кредитирането, стига да има добри
проекти, обясни Васил Тренев, изпълнителен директор
на Общинска банка. Според
изпълнителния директор
на Емпорики Банк България Атанасиос Петропулос,
след като икономиката се е
свила с 5%, е нормално да
има понижено кредитиране.
Сега трезорите са много повнимателни при отпускането на заеми, посочи още
той. Васил Тренев посочи,
че през 2010 г. банките ще
бъдат основният двигател
на икономиката ни.
Политика

Голямата роля за повишаване на кредитирането е в
ръцете на държавата, която трябва да предизвика
вътрешно търсене, обясни
Асен Ягодин. По-ниските данъци и осигурителна
тежест пък ще привлекат
повече инвестиции към
страната, допълни още той.
По думите му тази година
ще има промени, тъй като
политиката на централната
банка е насочена към намаляване на рестрикциите.
Банките трябва да бъдат
улеснени по отношение на
ликвидността и капиталовата адекватност, посочи
Васил Тренев.
По думите на Атанасиос
Петропулос критериите от
страна на банките са добри
и достатъчно гъвкави, но
трезорите трябва да бъдат
по-внимателни, ако искат
да не видят нова криза след

▶▶


Банкерите Сашо Чакалски (вдясно) и Атанасиос Петропулос са оптимисти за кредитирането на бизнеса

още 2 години.
Лихвите

По отношение на високите
лихвени проценти Асен Ягодин посочи, че не е правилно
постоянно да се сравняваме
със страните от еврозоната,
а с равнопоставени на България членки на Европейския съюз. По думите му
лихвените проценти у нас са
адекватни на развитието на
икономиката, реални са.
Фирмите, които изтеглиха

снимка марина ангелова

кредити през 2009 г., оценяват лихвите като нормални
за средата, в която работят,
посочи Тихомир Тошев,
изпълнителен директор на
КредитЦентър. Според него, когато инвестицията в
определен бизнес е добре
преценена, и лихвените нива
са приемливи.
Очаквания

Имаме всички необходими
предпоставки за свършване на финансовите пости,

заяви Ягодин. Евросъюзът излиза от рецесията и
втората половина на 2010
г. ще е по-светла. Според
него през тази година ще
има ръст на кредитирането,
най-вече при жилищното и
оборотното финансиране.
Много от секторите на икономиката вече са в по-добро
състояние и можем да очакваме цялостно подобрение,
посочи Петропулос.
Посланията на банките
ще бъдат много по-пози-

тивни, а погледът им през
тази година ще бъде преместен от депозитите към
кредитите, посочи Ягодин.
Според Тихомир Тошев за
всички фирми, които имат
добри проекти, годината
ще бъде много по-добра от
предходната. Васил Тренев
посочи, че през 2010 г. ще
приключат финансовите
пости, но само за компаниите, които са преценили
добре инвестициите си.
Радослава Димитрова

Небанковите компании Лизинговите дружества
вече са по-консервативни очакват засилен интерес
Оптимизъм за
развитието на
кредитирането през
2010 г.

Мениджърите на небанковите финансови институции у нас също са оптимисти за бъдещото развитие
на финансирането. Потребителското кредитиране
не спря през последните
години, посочи Валентин
Гълъбов, изпълнителен директор на Ти Би Ай Кредит.
По думите му по-важно е
доколко хората могат да
издържат в тази тежка икономическа обстановка и
доколко ще имат възможност да обслужват кредитите си.

Развитие

Финансовите дружества
станаха много по-консервативни заради кризата,
посочиха мениджърите на
Ти Би Ай и на Изи Кредит.
Според Неделчо Спасов,
изпълнителен директор на
Изи Кредит, бързите кредити се развиват много добре
въпреки трудностите, на
които са изложени домакинствата.
Нивата на лошите кредити се увеличиха, посочи Неделчо Спасов. Необслужваните заеми в портфейла на
Изи Кредит за 2009 г. са
11% от общоотпуснатите от
дружеството заеми, посочи
още той. По думите му, въпреки че това е двоен скок
в сравнение с предходните

години, лошите кредити все
още са на добри нива.

Оценка

Българският бизнес се държи стегнато и се развива
добре, заяви Валентин Гълъбов. Според него трябва да
погледнем по-оптимистично
за развитието през 2010 г.,
защото има предпоставки
за това.
2009 г. беше годината на
изпитанията, но научи хората да бъдат по-внимателни,
посочи Неделчо Спасов. Той
също е оптимист за настоящата година и очаква ръст
при кредитирането.
Дискусията бе организирана
с подкрепата
на УниКредит Лизинг

Мениджърите прогнозират раздвижване на
инвестициите

Лизингът ще се подобри през
втората половина на годината. Това прогнозира Петко
Пашкулев, директор Продажби на УниКредит Лизинг.
Той е естествено допълнение
на банковото финансиране и
развитието му е изключително важно, посочи Валентин
Гълъбов, изпълнителен директор на Ти Би Ай Лизинг.
Сегашната ситуация е стабилна и се забелязва светлина, обясни Пашкулев.
Ликвидността е добра, има
желание за нови продукти, а
дружествата предоставят алтернативи на клиентите си.

Трудности

Промените при лизинговите дружества през последната година бяха породени
от това, че нямаше добри
инвестиционни намерения
от основните потребители транспортни компании,
строителни и пътностроителни фирми, обясни Пашкулев.
Вследствие на това акцентът на УниКредит Лизинг
се измести към проекти за
инвестиции във възобновяеми източници и подобряване на лизинга на автомобили, обясни още той.
Според Валентин Гълъбов
проблемите в този сектор
са породени от голямата
междуфирмена задлъжнялост.

Очаквания

Кризата е донесла увеличения при самоучастията
на клиентите, обясниха мениджърите на лизинговите
компании. Те започнаха от
пролетта на 2009 г., посочи
Пашкулев. По думите му тогава са били между 5 и 10%
от стойността на лизинга, а
сега са между 15 и 20%. През
първите две тримесечия на
годината инвестициите от
страна на клиентите няма
да се увеличат драматично,
посочи Пашкулев. Надявам
се, че във втората половина
на годината търсенето ще се
засили и пазарът ще расте.
Причината е, че ще се развиват повече инфраструктурни
проекти.
Радослава Димитрова
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Бизнес климатът вече се
подобрява, дефицитът расте
През януари дупката
в бюджета е над 600
млн. лв.
Годината започва с повишен оптимизъм от страна
на бизнеса, но пък с лоши
резултати за постъпленията в бюджета. През януари бюджетният дефицит
е 600-700 млн. лв., който
е около 1% от БВП, обяви
в интервю за агенция Фокус финансовият министър
Симеон Дянков. Дефицити
на месечна основа заради
разплащания на стари задължения към бизнеса и по
еврофондовете се очакват и
през февруари, и през март,
допълни той.
Конюнктура

Общият показател на бизнес климата през януари
се е покачил с 3.1 пункта в сравнение с декември
м.г., отчете НСИ. Подобрението се дължи найвече на оптимистичните
нагласи на мениджърите
в строителството и сектора на услугите. Въпреки
оценките, че строителната
активност продължава да
се свива, предприемачите
от сектора очакват повече
поръчки през следващите
шест месеца. В услугите
мениджърите определят настоящото бизнес състояние
като по-добро от това през
декември м.г., а за следващите три месеца очакванията им са за повишаване на
търсенето.
В промишлеността оценките за бизнес климата

Сметки
450 млн. лв.
допълнително в
бюджета
▶▶Осъвременената правителствена прогноза
за БВП в края на годината е ръст от 0.3% и
означава 3-4 млрд. лв.
допълнителна продукция, а от гледна точка
на приходи в бюджета са 400-450 млн. лв.,
заяви финансовият
министър.
▶▶От тях 350 млн. лв.
ще отидат за допълнително финансиране на
здравеопазването.
▶▶За останалата част
Министерският съвет
ще реши къде са приоритетите.

остават на равнището от
декември м.г. Средното натоварване на мощностите
е без промяна през последните три месеца, но пък
очакванията за следващите
шест месеца са по-оптимистични.
И в строителството, и в
промишлеността мениджърите посочват, че тенденцията за съкращение на
персонала ще продължи в
следващите три месеца, но
с по-бавни темпове. Само в
услугите не се очаква намаление на персонала.
Дефицит

Целта ни е от пролетта

▶ Дефицити на месечна основа заради разплащания
на стари задължения към бизнеса и по еврофондовете
ще има през първите три месеца на годината, заяви
министър Дянков 
снимка емилия костадинова

икономиката да тръгне
нагоре, както сме прогнозирали, коментира финансовият министър Симеон
Дянков. Според него, въпреки че разплащанията
на стари задължения и
по еврофондовете отварят
дупка в бюджета, те са
добре за икономиката ни.
В края на годината ще
занулим дефицита, увери
министърът.
Приоритети

Твърдо съм за намаляване
на данъци в рамките на
мандата, защото смятам, че
това е най-добрият начин
да се помогне на бизнеса и

Красимира Янева

▶▶
България е конструктивен партньор за работа по
Набуко и Южен поток, заяви министър Трайчо Трайков
след среща на страните от ЧИС 
снимка боби тошев

Енергетика
Ще платим
вноската си за
нефтопровода
▶▶Вноската, която България трябва да направи в
Международната проектна компания за нефтопровода Бургас - Александруполис, ще стане факт,
когато Министерството
на финансите прецени,
че има възможност. Това
заяви министърът на ико-

Признание
УниКредит
Факторинг
в асоциация

Между 8-10% е подмяната на земеделската техника с нови машини. Това
сочи проучване на една
от най-големите търговски фирми в бранша Бултрекс. Средната възраст
на техниката в селското
ни стопанство е 21 години, съобщи Иван Попов,
изпълнителен директор
на компанията. Причината за стария машинен
парк е в невъзможността
на фермерите да получат лесно финансиране
по Програмата за развитие на селските райони.
Другата е нежеланието
на банковия сектор да
финансира подобни проекти.

Дружеството за финансиране и управление на
търговски вземания (факторингови услуги) на УниКредит Груп в България
- УниКредит Факторинг,
стана пълноправен член на
Factors Chain International
(FCI). Това е световна асоциация на първокласни
факторингови компании и
поддържа и развива световни стандарти в областта
на покритието на рисковете и финансирането на
международния търговски
оборот. Признаването на
УниКредит Факторинг за
пълноправен член е важна
крачка в приобщаването на
България към глобалната
икономическа и търговска
система, коментира Филип
Генов, изп. директор на
УниКредит Факторинг в
България.

С. Трифоновска | pari.bg

Обявяват търга за лот 3
на магистрала Тракия
В началото на февруари
трябва да бъде обявен търгът за отсечката Нова Загора
- Ямбол (лот 3) от магистрала Тракия, обяви министърът на регионалното
развитие Росен Плевнелиев.
Въпреки че първоначалното
му обещание - търгът да
бъде обявен на 20-25 януари
- не е изпълнено, все пак той
остава оптимист, че строе
жът на лот 3 ще започне
около месец и половина
след този на лот 2, чиято
първа копка е обявена за 3
май т.г.
Следващия понеделник
ще бъде отправена покана
за проектни предложения
към Министерството на
здравеопазването за ремонт
и оборудване на държавни
болници, обяви зам.-министър Лиляна Павлова.
Предвидени са 147 млн. лв.
Таванът за всеки проект е 30
млн. лв. През годината ще се
събират проекти за ремонт и
оборудване и на общински
болници. За тях са предвидени 140 млн. лв. За 100
млн. лв. ще кандидатстват
общините за ремонт на детски градини и училища.

Проучване
Само 10% е
новата техника
в земеделието

номиката Трайчо Трайков.
Виждането на правителството е, че България ще
спазва международните
си ангажименти. Наскоро
стана ясно, че има опасност страната ни да
бъде изключена от проекта заради две неплатени
вноски от 5 млн. EUR.
▶▶Държавата участва в
проекта чрез МРРБ, но
той може да бъде прехвърлен на друго място, каза
Трайков. Процедурата по
ОВОС е започнала.

да се създадат нови работни
места, казва Дянков. Той
посочи, че приоритетите
на правителството са в инфраструктурните проекти
- национални и общински, защото те запазват и
създават повече работни
места. Министър Дянков
прогнозира, че излизането
от кризата ще стане найвече чрез бърз растеж на
експортно ориентираните
сектори. Това помага и на
търговския баланс, който
е един от Маастрихтските
критерии и индиректно ще
ни помага и за влизане в
еврозоната.
Мила Кисьова

Рокада
Махат Гюрсел
Емин от фонд
Тютюн
Ще бъде сменен досегашният изпълнителен директор на фонд Тютюн Гюрсел Емин, каза министърът
на земеделието Мирослав
Найденов. Това е станало
ясно по време на преговорите между тютюнопроизводителите и правителството.
Ще бъдат назначени представители на Националното
сдружение на тютюнопроизводителите - 2009 в управителния съвет на фонда.
Изпълнителният директор
на сдружението Нина Ламбова обаче посочи, че никой
от сдружението няма намерение да се кандидатира за
УС на фонд Тютюн.
Г. Кларк | pari.bg

Г. Кларк | pari.bg

Промяна
Нов статут на 5
терена край
Тракия
Пет земеделски терена
ще сменят статута си във
връзка със строежа на лот
2, 3 и 4 от автомагистрала
Тракия. Предложенията за
смяна на предназначението на земите са на МРРБ,
а специализирана комисия от Министерството
на земеделието и храните
ги одобри. Става дума за
утвърждаване на трасета на напоителни канали
и водопроводи, свързани
с изграждането на лот 2,
3 и 4.
С. Трифоновска | pari.bg
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ЧЕЗ нае 600 души за
месечното отчитане

▶▶
Годишните разходи за въвеждането на едномесечното отчитане са за 14.5 млн. лв., заяви Ян Вавера

Новите фактури ще
бъдат изпращани
от 8 февруари

ни с електронни терминали,
в които адрес по адрес ще
се въвеждат клиентските
данни.

От 8 февруари ЧЕЗ започва
да изпраща едномесечни
фактури на клиентите си в
Северозападна България,
съобщиха от електрораз
пределителното дружество.
Уважихме решението на
регулатора независимо от
негативния икономически
ефект, каза Ян Вавера, новият регионален директор
на ЧЕЗ за България.

Разходи

Назначения

Купено е ново оборудване
и машини, графиците са
подготвени, назначени и
обучени са 600 отчетници,
съобщи Атанас Дандаров,
член на УС на ЧЕЗ. Отчетниците ще бъдат оборудва-

Годишните разходи за въвеждането на едномесечното отчитане са за 14.5
млн. лв. Според Вавера те
трябва да се отразят в цената на електроенергията, но
регулаторът не възприема
тази идея. Остават в сила
таксите, които ЧЕЗ събира за възстановяване на
спрения ток на длъжници.
Спорът за тези такси не е
приключил. В Чехия таксите били още по-високи
за нередовни платци, посочи Дандаров. Там имали
наказателен характер, а тук
били само колкото струвало
да се пусне отново токът.
Галя Кларк

Плевен ще листва
общински фирми

Общината планира
увеличаване на приходите си със 760 хил.
лв.

Община Плевен може да
листва на фондовата борса
като публични компании
част от своите фирми и по
така да продаде миноритарни дялове от тях. Тази идея
ще бъде обсъдена в местния
парламент до няколко седмици, съобщи плевенският
кмет Найден Зеленогорски.
Според него продажбата на
миноритарни дялове чрез
борсата е добър начин да се
осигурят и повече приходи
от приватизация, и свеж
финансов ресурс в самите

предприятия. За да се гарантира изпълнението на
планираната в проектобюджета инвестиционна програма от 8.5 млн. лв., някои
от общинските фирми ще
бъдат обявени за продажба
на 100%.
Зеленогорски ще предложи на местния парламент
общината да изтегли банков
заем от 15 млн. лв., с който
да осигури съфинансиране
по спечелени европроекти
и да започне изпълнението
им. Очакваните приходи в
бюджета на Плевен за тази
година са 62.858 млн. лв.,
със 760 хил. лв. повече от
миналата година, поясни
Найден Зеленогорски.
Ангел Атанасов

Бюджетът на Русе
с 20 млн. по-малко
С близо 20 млн. лв., или с
около 20% по-малко, ще е
бюджетът на Русе за 2010
г., който общинският съвет
трябва да гласува на редовна сесия през февруари.
Рамката е 94 866 652 лв.,
като субсидията от делегираните държавни дейности
е 47.6 млн. лв., а собствените приходи са 36.3 млн.
лв. Общинската управа е
заложила щат от 278 души
и заплати за 2 459 330 лв.
За капиталови разходи
са предвидени над 11 млн.
лв., като повече от поло-

вината са държавна субсидия. За кандидатстване
по оперативни програми
са заделени 1.5 млн. лв.
Инвестиционната програма
на общината предвижда
малко над 11 млн. лв., като
1.3 млн. лв. са за свързване на един от кварталите
на града - Родина, с пряк
път до центъра. Най-много
средства от новия бюджет
са предвидени за образование - 29 млн. лв., а парите
за здравеопазване са 13.5
млн. лв.
Румен Николаев

Интервю Инж. Георги Христозов, изп. директор
на ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД:

ТЕЦ Марицаизток 2
придобива
нов облик
През 2010 г. дружеството
ще инвестира 100 млн. лв.
в модернизация на централата
▶▶Инж. Христозов, каква
беше 2009 г. за ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД?

- Изминалата 2009 г. беше
една от най-успешните за
ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД.
Отчетохме най-голямо производство на електроенергия и много добри финансови постижения. Централата
заработи с шест екологично
чисти блока: 1, 2, 3, 4, 7 и 8.
Предстои изграждането на
сероочистващи инсталации
на останалите два блока - 5
и 6.
В края на миналата година
ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД,
която е част от Българския
енергиен холдинг (БЕХ)
ЕАД, получи европейски
сертификат с разширен обхват, издаден от оторизирания орган ТЮФ Рейнланд.
Документът удостоверява
работата на блокове 1, 2, 3,
4, 7 и 8 със сероочистващи
инсталации и разширява
обхвата на този от февруари 2009 г. Централата
получи сертификата благодарение на навременната
реализация на проекта за
рехабилитация на блокове
от 1 до 6 и изграждане на
сероочистващи инсталации
за блокове 1 и 2, 3 и 4.
▶▶В какъв срок очаквате
да приключи цялостната
рехабилитация и да заработят всички сероочистващи инсталации в централата?

- В края на 2011 г. ТЕЦ Ма-

рица-изток 2 ЕАД ще работи
с 8 рехабилитирани блока и
изградени сероочистващи
инсталации към тях.
▶▶Проектът по рехабилитация на енергоблоковете и изграждането на сероочистващите инсталации беше реализиран
със заем в размер на 226
млн. EUR, колко от средствата върнахте до момента?

- До момента са погасени главници в размер на
10% от общия размер на
кредита, или в размер на
38 118 хил. лв., и лихви 14
563 хил. лв.

▶▶Какви са задълженията
на дружеството?

- Текущите задължения
на дружеството са към Мини Марица-изток - 6 млн.
лв. и към други доставчици
- 34 млн. лв. Текущите вземания от НЕК са в размер
на 39 425 000 лв.
Въпреки световната икономическа криза ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД се стреми да
изплаща редовно задълженията по кредитите си. През
2008 г. погасихме кредитите
си към Райфайзенбанк и
Сити банк. Дружеството
продължава редовно да обслужва задълженията си и
към японската банка JBIC.
Вноските към Булбанк също
се плащат редовно. ТЕЦ
Марица-изток 2 ЕАД изплати и дивидент на БЕХ за фи-

нансовата 2008 г. в размер
на 13 366 796 лв. и остава
да внесе още 8 300 000 лв.
до 30 юни 2010 г. За финансовата 2009 г. очакваният
размер на дивидента, който
дружеството трябва да плати на енергийния холдинг, е
14 419 702 лв. и парите ще
бъдат платени в срок.
ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД
е един от най-големите данъкоплатци и осигурители
в страната. Само за 2009 г.
дружеството внесе във вид
на данъци и осигуровки в
държавната хазна над 55
000 000 лв.
▶▶Какво включва инвестиционната програма на
централата до края на
2010 г.?

- Утвърдената Инвестиционна програма на ТЕЦ
Марица-изток 2 ЕАД за
2010 г. включва довършване и въвеждане в експлоатация на преходни обекти,
изграждане на нови, реконструкция и модернизация
на централата. Предвидени
са около 100 000 000 лв. за:
модернизация на блокове
5 и 6 и изграждането на
сероочистващи инсталации
(СОИ) към тях, рехабилитация на Циркулационна
помпена станция-1(ЦПС)
и други.

▶▶Обявихте, че сте завели искови дела срещу 31
фирми, защо предприехте тези действия и как-

ви са резултатите до момента?

- ТЕЦ Марица-изток 2
ЕАД подаде жалби в прокуратурата и заведе съдебни
дела срещу фирми, заради
чиито нарушения, описани в
данъчните ревизионни актове за 2007, 2008 и 2009 г., на
централата не се признава
данъчен кредит. Централата
разполага с едно решение, с
което искът на дружеството е изцяло уважен, а по
останалите все още няма
произнасяне на съответния
компетентен съд.
▶▶Какви са финансовите резултати на дружеството за изминалата
2009 г.?

- ТЕЦ Марица-изток 2
ЕАД очаква положителен
финансов резултат през
2009 г., преди да изплати данъците в размер на
83 224 хил. лв. Приходите
от оперативна дейност са
582 276 хил. лв., разходите
- 466 179 хил. лв., което по-

Болниците харчат 58% от парите за здравеопазване
Всеки втори българин
склонен да се осигурява в частен фонд

Много българи не са убедени, че ако плащат по-високи здравни вноски, ще
получат по-добро здравеопазване. Въпреки това 56%
са склонни да се осигуряват в частен фонд. 36%
пък смятат, че по-добре да
платят директно на лекаря.
Това показва изследване на

Алфа рисърч, представено
на дискусия за здравната
реформа.
Според друго изследване
60% от хората искат във
финансирането на здравните услуги да участват
много фондове, заяви проф.
Григор Горчев, ректор на
Медицинския университет
в Плевен. 58% от парите за
здравеопазване у нас харчат болниците, докато във
Франция този процент е

44.5%, съобщи проф. Клод
льо Пен, здравен икономист
от Университет Париж-Дофин. За лекарства у нас
отиват 19% от бюджета на
НЗОК, а във Франция този
процент е 20. Във Франция
държавата поема повече
от 75% от здравните разходи за пациента, съобщи
посланикът на Франция у
нас Етиен дьо Понсен, под
чийто патронаж се проведе кръглата маса. Във

Франция има около 63
млн. души и всички те са
обхванати от държавното
осигуряване, дори нелегалните емигранти. За 4 млн.
социално слаби държавата
плаща осигуровки в частни
фондове. Държавата поема
около 67% от амбулаторното лечение и 92% от болничното лечение, съобщи
проф. Клод льо Пен, водещ
здравен икономист.
Светлана Желева
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Биреният пазар отчете
11% спад за 2009 г.
Кризата удари найвече продажбите в
ресторанти и хотели
Биреният пазар в България
се е свил с 11% през 2009
г., отчетоха от Съюза на
пивоварите. През миналата
година шестте пивоварни
компании у нас са произвели малко над 5 млн. хектолитра. Производители на
бира в България са Загорка
АД, Болярка АД, Каменица АД, Карлсберг България АД, Ломско пиво АД
и Леденика АД. Последното дружество не е член
на Съюза на пивоварите в
България.
Тенденция

Спадът най-вече е в т.нар.
студен пазар - продажбите
в ресторанти и хотели, където се продават премиум
марки или марки с цени
над средната, обясни Камен
Алексов, маркетинг директор на Карлсберг АД. Според Алексов и през 2010 г.
тази тенденция ще продължи. Студеният пазар държи
около 28% от продажбите в
страната, останалата част
се пада на продажбите в
търговската мрежа.
Кризата удари и продаж-

5
Снимка авторът

Визитка
Кой е Георги
Христозов
▶▶Инж. Георги Христозов
е изпълнителен директор
на ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД
от 27 декември 2007 г.
▶▶Завършва средното си
образование в хасковската математическа
гимназия, след което се
дипломира като магис-

казва оперативна печалба
от 116 097 хил. лв. Нетните
финансови разходи са в
размер на 32 873 хил. лв.
В края на 2009 г. общата стойност на активите е
1 093 027 хил. лв.
▶▶Почувства ли се финансовата криза в най-голямата топлоцентрала в
България?

- По-голяма част от предприятията и фирмите в
България бяха засегнати

Признание
Бизнес център
Русе влезе в
евромрежата
Бизнес център Русе стана
член на новосформираната
секторна група Креативни индустрии на мрежата
Enterprise Europe Network.
Така центърът е контактната точка за Северен централен район на най-голямата
информационно-консултантска мрежа в Европа

▶ млн. хектолитра са
произвели шестте пивоварни компании в България през 2009 г.

▶▶
Маркетинговият директор на Карлсберг България
Камен Алексов, изпълнителният директор на Загорка
АД Рууд ван ден Ейнден и председателят на съюза на
пивоварите Владимир Иванов (от ляво на дясно) очакват по-добра 2010 г. 
снимка боби тошев

бите на бира в стъклени
бутилки, които се реализират на студения пазар,
докато при PET опаковките
намалението е в много помалко степен от миналогодишните продажби, заяви
Драган Радивоевич, ген.
директор на Каменица АД.
Пазарният дял на бирата
в пластмасови бутилки е
48%. Стъклените бутилки
държат 42%, кеновете - 34%, а наливната бира - около 5%.
По прогнози на Съюза
на пивоварите тази година
спадът няма да е толкова
нисък като през 2009 г.,
очаква се да е в рамките
на 3-3.5%. До този момент
в сектора не са правени
съкращения, заяви председателят на СПБ Владимир
Иванов. Пряко заетите са
3070, а заедно със съпътстващите дейности - около
40 хиляди.

Регулация

Днес представители на
пивоварните компании ще
обсъдят с министъра на
финансите Симеон Дянков и експерти от Агенция Митници проектът на
наредбата за контрол на
производството на акцизни
стоки. Имаме предложения
как тази наредба да стане
работеща и да не затрудни
производствените процеси в пивоварните, заявиха
от Съюза на пивоварите.
Близо 40 са критичните
точки по една технологична
линия, на които компаниите
трябва да монтират специални уреди за измерване
на различни показатели на
пивото. Ако наредбата се
приеме в първоначалния й
вид, това означава огромни
инвестиции и затруднения
за бирените компании, заявиха от СПБ.

тър по специалността
Топлоенергетика и ядрена
енергетика във Висшия
машинно-електротехнически институт, София.
Още през 1984 г. постъпва в ТЕЦ Марица-изток 2
като оператор на парогенератор. През 1987 г. достига до поста началник
на Турбинен цех.
▶▶В периода 1998-2000 г. е
ръководител на направление Ремонтна дейност

за ТЕЦ 2 и ТЕЦ 3 в Енергоремонт ЕАД. През май 2000
г. става изпълнителен
директор на Брикел ЕАД и е
на тази длъжност до март
2002 г.
▶▶За периода септември
2002 - октомври 2006 г.
заема поста изпълнителен
директор на Видахим АД,
след което е консултант
Управленски мениджмънт
и енергийна ефективност
в същото предприятие.

Метро залага на
собствените марки

от финансовата криза. Тя
не подмина и ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД. Не успяхме да реализираме на
пазара 3 млрд. киловатчаса електроенергия поради
намаленото през 2009 г.
потребление.
Ръководството на дружеството предприе мерки за
ограничаване на разходите
и за постигане на добър
финансов резултат, като
през 2009 г. бе изготвена
антикризисна програма.

▶▶Кои са най-важните ви
задачи като изпълнителен директор на ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД до края
на 2010 г.?

Метро кеш енд кери ще

за подкрепа на бизнеса.
Основните цели на мрежата са насърчаване на бизнес
сътрудничеството и информиране на ЕК за проблемите на индустриите.

ри здравноосигурителния
статус чрез сайта на НAП.
Досега проверката можеше да се направи в сайта
на НОИ след въвеждането
на ЕГН. Реално тази услуга
ще бъде активна от началото на следващата седмица в
сайта на НАП. Проверката
на здравноосигурителния
статус ще става по същия
начин, както и досега - чрез
въвеждане на ЕГН или
личен номер на чужденец и
код за спамконтрол.

Р. Николаев | pari.bg

Промяна
Справки за
здравни
осигуровки в НАП
От 1 февруари всеки българин може да си прове-

- Една от най-важните задачи е да бъдат модернизирани
блокове 5 и 6, като се спазят
сроковете за пуска им, както
и да се изградят абсорбер
и комин за СОИ на същите
блокове. Така ТЕЦ Марицаизток 2 ЕАД ще придобие
изцяло европейски облик.

Търговската верига стартира и нова
услуга - доставка до
клиентите

удвои продажбите на
собствени марки като Аро,
Ейч Лайн, Риоба, Хорека,
Сигма и Файн фууд, обяви
Емилиян Абаджиев, ген.
директор на компанията
за България. До момента

Сашка Панайотова

Б. Вачева | pari.bg

▶▶
Кристиан Милш (вляво), мениджър на Метро груп за
ЦИЕ, и д.р Емилиян Абаджиев, ген. директор на Метро
кеш енд кери България 
снимка марина ангелова

Мила Кисьова

те формират 10% от оборота на веригата. Всяка
една от шестте марки е
фокусирана към потребностите на професионалните
клиенти - хотели, офиси,
ресторанти, барове, фирми
и др. От Метро стартират и
нова услуга - доставка до
клиентите.
Метро кеш енд кери не
се конкурира с вериги като
Карфур или дискаунт веригите, които навлязоха на
българския пазар, коментира за в. Пари Емилиян
Абаджиев, ген. директор
на Метро кеш енд кери. Те
са вериги, насочени към
крайните потребители,
докато ние се опитваме в
пълна степен да задоволим
нуждата на нашите професионални клиенти.
Дискаунт веригите удрят
бизнеса на нашите клиенти - малките квартални
магазинчета. Реалните ни
конкуренти са т.нар. борси, които се опитват да се
правят на търговци на едро. Оборотът за миналата
година се запази на нивото
от 2008 г., коментира Абаджиев.
Боряна Николаева
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10 Новини свят
Дебют

iPad

Apple представи своя дългоочакван таблет, който според анализатори съчетава
най-доброто от мобилните телефони и компютрите.
Устройството струва между 499 и 829 USD в в зависимост от обема на харддиска
и поддръжката на 3G технология. Пазарният дебют в САЩ ще бъде до 60 дни,
а в останалата част нa света - от юни, обещаха от компанията

ин
ча
, 10
24
х7
68
пи
кс
ел
а

13.4 mm

4
млн. продажби на iPad

се очакват само за 20100 г.

3.9

Американският президент иска чиста
енергия и данъци за богатите

млрд. USD приходи от iPad
очаква Goldman Sachs
до края на 2010 г.

9.7

242.8 mm

189.7 mm

Безработицата
е основният
приоритет на Обама

процесор - Apple A4, честота - 1 гигахерц
батерия - до 10 часа в режим на работа
памет - 16, 32 и 48 гигабайта
клавиатура - сензорна клавиатура на дисплея,
която позволява писане с 2 ръце

книги - чрез приложението iBooks потребителите могат да свалят книги,
а началната им цена е 9.99 USD
софтуер - според официалната презентация
iPad поддържа на практика всички 140 хил. приложения

Резултати
Ford отчете първа
печалба
от 4 години

Американският автомобилопроизводител Ford отчете първа годишна печалба от 4 години насам през
2009 г. Компанията единствена от трите детройтски
гиганта успя да се спаси
от банкрут през миналата година. Ford отчете
2.7 млрд. USD печалба за
цялата минала година след
повече от 1.76 млрд. USD
загуби за 2008 г. Само през
последното тримесечие на
миналата година положителният финансов резултат
на гиганта е 868 млн. USD,
или 25 цента на акция,
след 5.98 млрд. USD, или
2.51 USD на акция, за пред
ходната година. Въпреки
добрите финансови резултати обаче дълговете на
компанията изостават на
застрашителното ниво
от 34 млрд. USD към 31
декември. Според главния
изпълнителен директор на
компанията Алън Мълали годишните резултати са
много окуражаващи.

Постижение
Nokia изненада
анализаторите
с 65% ръст
Лидерът в производството на мобилни телефони
Nokia отчете 65% ръст
в нетната си печалба за
четвъртото тримесечие
и обяви, че очаква добра
2010 г. за пазара на мобилни телефони. Печалбата
на финландската компания

за последните 3 месеца на
годината е скочила до 948
млн. EUR след 576 млн.
EUR през 2008 г. Прогнозите на анализаторите
бяха за печалба от 620 млн.
EUR. През последните 3
месеца на миналата година компанията е успяла да
продаде 127 млн. телефона
на средна цена от 63 EUR
след 113 млн. продажби на
средна цена 71 EUR през
последното тримесечие на
2008 г. Продажбите на компанията обаче са намалели
с 5.3% до 12 млрд. EUR.
За цялата година спадът в
продажбите е 19.2% до 41
млрд. EUR. Прогнозите на
финландците за настоящата година също са доста
оптимистични. Nokia залага 10% ръст в продажбите
си и запазване на пазарния
дял от 39% в края на миналата година.

Статистика
Безработицата
в Германия расте,
в САЩ намалява
Безработицата в Германия
се увеличи за първи път от
седем месеца заради намаляващото възстановяване
на икономиката и най-студения януари от 23 години насам. Броят на хората
без работа нарасна с 6000
до 3.43 млн. души, което е
първото увеличение след
юни, показват данните на
федералната агенция по
труда. Икономистите предвиждаха увеличението да е
с 15 000. Безработицата се
качи от 8.1 на 8.2%. Статистиката в САЩ е малко попозитивна. Броят на молбите за безработица отвъд
океана е намалял с 8 хил.
до 470 хил. за седмицата,
приключила на 23 януари.
Четириседмичната средна
стойност на показателя е
скочила леко до 446.75 хил.
молби.

▶ Обама призова Конгреса да не се отказва от здравната му реформа, но даде да се разбере, че не точно тя ще
бъде основен фокус на законодателните промени

Борбата с безработицата е
приоритет номер едно за
американския президент
Барак Обама. Това стана ясно след първата му годишна
реч - За състоянието на
съюза - пред двете камари
на американския Конгрес.
Американският държавен
глава потвърди желанието
си да обложи с данъци бонусите на банкерите и да се
бори за чиста енергия. Речта му продължи 69 минути,
а едни от най-използваните
думи бяха „средна класа”.
Кредити

Обама заяви, че ще се бори
най-вече за средностатистическия американец и за спасяването на малкия бизнес.

Това ще стане чрез данъчни
кредити и около 30 млрд.
USD допълнителна кредитна линия за дребните компании отвъд океана. Парите
ще дойдат от средствата,
възстановени от банковите
гиганти в САЩ, които бяха
спасени от данъкоплатците
в края на 2008 г.
И все пак нямам интерес
да притискам банките, заяви Обама. Имам интерес да
предпазя икономиката ни.
Силен и здрав финансов пазар дава на бизнеса достъп до
кредитиране и създаване на
работни места, добави американският държавен глава.
Намаляваме данъците за
95% от работещите домакинства, заяви президентът

Обама. По-ниски данъци за
хората, които купуват жилище за първи път, по-ниски
данъци за родителите, които
се опитват да се грижат за
децата си. Това беше рефренът на Обама. Той обеща
да не увеличава данъците
върху доходите на нито един
американец. Няма да се променят данъците на големите
банки, данъците за нефтените компании, мениджърите
на инвестиционните фондове и хората, изкарващи
над 250 хил. USD годишно,
въпреки предварителните
спекулации по въпроса.
Дефицит

Президентът отказа да съобщи и точна информация

за предложенията, които ще
даде за борба с растящия
дефицит. Според прогнозите той ще достигне 1.35
трлн. USD до края на годината.
Обама призова Конгреса
да не се отказва от здравната му реформа, но даде да
се разбере, че не точно тя
ще бъде основен фокус на
законодателните промени.
Президентът на САЩ призова за приемането на закон
за енергетиката и климата,
който да превърне чистата
енергия в печеливш бизнес отвъд океана. Не на
последно място той изяви увереност в успеха на
операциите в Афганистан
и Ирак.

ЕС отрече да готви помощ за Гърция
Джордж Сорос е
убеден, че Атина ще
се справи с трудната
ситуация

Германското и френското
правителство отрекоха да
готвят каквато и да било
помощ за Гърция. Изявленията на Париж и Берлин
дойдоха след публикация
във френския вестник Le
Monde, според който страните членки на ЕС обмислят вариант за финансова
помощ за Атина. Изданието
твърди, че Гърция щяла да
получи средства под формата на двустранни заеми
от европейските правителства.

Проблемите с публичните
финанси на Гърция бяха
една от основните теми на
дискусиите на втория ден
от икономическия форум в
Давос. Убеден съм, че Атина ще успее да се справи с
проблемите си, заяви милиардерът Джордж Сорос по
време на една от сесиите в
курорта.
Най-големият проблем
на Гърция е липсата на
доверие в страната, каза
премиерът Георгиос Папандреу. По думите му страната има потенциал за ръст,
а правителството ще успее
да изпълни изискванията на
Брюксел.

▶▶Гърция има голям потенциал за растеж, смята премиерът на страната Георгиос Папандреу
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Feature story

Filing of company reports
on paper seen booming
Many accountants to be
surprised by difficulties
of submitting information online
In an era of technical revolution and implementation of
an e-government in Bulgaria,
companies will go back in
time and submit their reports
on paper to the National Revenue Agency (NRA). Filling
in the electronic forms takes
a lot of time, accountants
and auditors who tried to
submit their report online
to the National Statistical
Institute (NSI) told the Pari
daily. Often, after they have
spent hours filling in data,
the internet connection fails
and they have to do it all
over again. Therefore they
have decided to submit their
reports on paper and finish
the job with one trip to the
NRA.
From this year, companies
have two options: to file reports online to the NSI, or on
paper to the NRA. However,
they still have to present their
annual declarations to the
NRA.

Stumbling blocks

Most accountants will probably prefer to submit their
2009 reports online but they
should be aware of the potential sumbling blocks, a
tax consultant told the Pari
daily. Firstly, they will have
to spend hours filling in 60
pages of information. However, in the event of an electricity blackout or internet
disconnection, the whole
information is lost and they
have to start anew. Secondly,
they have to be extremely focused, as the system does not
highlight possible mistakes,
which the previous offline
version did.
The new system provides
much more options, the NSI
said. It does not take time and
filling in the forms online is
much easier. A total of 1,500
reports were filed online for
the first six days of January
alone, the NSI added.
Problems

Many companies are not
yet aware of the difficulties
they will come upon, Stefan
Nenov, managing partner at
Moore Stephens Bulgaria

▶▶Companies are not yet aware of the difficulties they will
come upon, Stefan Nenov, managing partner at Moore
photo marina angelova
Stephens Bulgaria Audit, said

Audit, told the Pari daily.
Online reporting takes a lot
of time and most companies
will prefer to carry their reports on paper to the NRA.
Companies in Bulgaria usually wait for the deadline,
which is March 31, to present
their reports. That may cause
technical problems, Nenov
forecast.
It takes approximately three
hours to fill in a report. Then

the data need to be checked
to correct possible mistakes,
which takes another hour
or two, Adnan Lidiyanov of
the Union for Private Economic Enterprise reckons.
That makes about five hours
total for a qualified accountant. When that is done by
accounting houses, which
service about 50 enterprises,
the very filing of the reports
will take days to finish.

Discussion
Banking prospects
to improve
in second half
Lending will increase in
the second half of the year
and will be accompanied
by economy recovery, leading bankers agreed at a discussion organised by the
Pari daily. Bulgaria has one
of the best secured banking systems, Postbank CEO
Asen Yagodin underscored.
That is evident from the
buffers and the sufficient
liquidity of banks. Bulgarian Development Bank can
provide cheap long-term
resource under various credit
lines if commercial banks
show interest, CEO Sasho
Chakalski said. Despite the
crisis, not a single bank has
suspended lending, as long
as there are good projects,
Municipal Bank CEO Vasil
Trenev pointed out. Given
that the economy has shrunk
5%, it is natural to witness
reduced lending, Emporiki
Bank CEO Athanasios Petropoulos said. Now banks
are much more cautious in
providing loans, he added.
The EU is exiting recession
and the second half of 2010
will be brighter, bankers
were unanimous.

Economy
Business climate
improves, budget
underperforms

Energy IPOs to attract investors

Compensatory instruments suggested as
means of payment for
state-owned companies

The Bulgarian Stock Exchange (BSE) featured low
liquidity and few foreign clients in 2009. The number
of IPOs and SPOs was very
small, compared with previous years, Balkan Advisory
Company CEO Alexander
Bebov told the Pari daily in
an interview. The issue of
BG Agro for instance, which
was a fundamentally good
company, was subscribed at
the minimum price and with
minimum foreign investors’
participation. That is indicative of 2009.

Advice

The change in BSE’s board
of directors will hardly have
a drastic impact on the market. As a matter of fact, both
the BSE and the Central Depository (CD) are technical
assistants, they do not drive
a market. The new directors
should convince the state to
do IPOs of energy companies
and the sooner, the better. The
shares on offer should be at
least 10%. The marketing of
Bulgarian companies abroad
should improve. The BSE and
the CD should cooperate to facilitate trade abroad and make
double listings possible.
IPOs

The listing of the state-owned
energy companies would in-

crease the interest of large
foreign investors. Compensatory instruments should be accepted as a means of payment,
either for the energy IPOs or
for Bulgartabac. That will help
liquidate those instruments for
good. Several energy companies have been considered for
listing so far. Bulgarian Energy
Holding (BEH) is something
like an umbrella company
that can give investors and
overall exposition in the sector.
Bulgartransgaz, which is the
good part of Bulgargaz, is also
likely to go public. Maritsa
Iztok 2 thermal power plant
can also attract investors after
its rehabilitation. The government should offer at least 15 or
20% of BEH and 25 or 30% of
Bulgartransgaz.

Forecast
Market recovery
likely at year’s
end
▶▶ The BSE is somewhat
lagging behind the markets in the region in
increase, which means its
has growth potential.
▶▶ Most probably the Bulgaria market will recover
at the end of the year.
▶▶ Unfortunately, not many
private companies can be
expected to go public.
▶▶ That will more likely happen in 2011.
▶▶ This will not be the year
of financial institutions in
REITs.

Maritsa Iztok 2 to invest BGN 100m in upgrade
Thermal power plant
meets European
environmental
requirements
Last was one of the most successful years for Maritsa Iztok
2 thermal power plant (TPP),
which is part of Bulgarian
Energy Holding (BEH), CEO
Georgi Hristozov told the
Pari daily in an interview.
Results

The company reported record-high electricity production and achieved very
good financial results. Six
of its eight units are already
equipped with desulfurising

facilities and have European
certificate issued by TUV
Rheinland. The rehabilitation
of the last two units will be
completed by the end of 2011.
The project amounts to EUR
226 million. The investment
programme for 2010 includes
reconstruction and modernisation, as well as construction
of new facilities, and amounts
to BGN 100 million.
However, the financial
crisis hit most enterprises
in Bulgaria. Electricity consumption decreased in 2009
and Maritsa Iztok 2 failed
to sell 3 billion kWh on the
market. The management cut
spending to ensure better financial results.

▶▶Georgi Hristozov,
CEO of Maritsa Iztok 2

Finance

Maritsa Iztok 2 TPP expects
to book a pre-tax profit for
2009. Operating income stood
at BGN 582,276, expenses, at

BGN 466,179. That makes
an operating profit of BGN
116,097. Total assets amounted to BGN 1.093 million at
the end of the year. Despite the
global economic downturn,
Maritsa Iztok 2 regularly pays
its loan installments, dividends and taxes. The company
is one of the biggest taxpayers
in this country. The taxes and
insurance contributions paid
in 2009 alone exceeded BGN
55 million. Maritsa Iztok 2
paid BGN 13.366 million
dividend to BEH for 2008
and the remaining BGN 8.300
million will be transferred by
the end of June. The dividend
for 2009 will amount to BGN
14.419 million.

The year has begun with
business optimism but poor
budget performance. January’s budget deficit amounts
to BGN 600-700 million,
or some 1% of the GDP,
finance minister Simeon
Dyankov told Focus Agency. However, the business
climate indicator rose 3.1
points. The reason is the
optimism in the construction
and service sectors. Despite
the drop in construction,
the branch expects orders to
rise in the next six months.
Managers forecast rising
demand for services in the
next quarter. The average
capacity utilisation remained
unchanged in the last three
months but it is expected to
increase in the first half of
this year. The tendency to
cut jobs in industry and construction will continue until
March but at a slower pace.
No layoffs are expected only
in the service sector.

Resource
Pleven to list
municipal firms
on BSE

Pleven municipality may list
minority stakes in some of
its companies on the Bulgarian Stock Exchange (BSE).
The idea will be discussed
by the municipal authorities

within a few weeks, mayor
Nayden Zelenogorski said.
That is the best way to boost
municipal revenue, as well
as provide fresh resource for
the companies themselves,
he pointed out. To guarantee Pleven’s BGN 8.5 million investment programme
this year the city may offer
100% in some companies.
The mayor will also propose
that the city should take a
BGN 15 million bank loan
to provide co-financing for
European projects and start
their implementation.

Sector
Beer market
contracts 11%
in 2009

▶▶Vladimir Ivanov

The beer market in Bulgaria
shrank 11% in 2009, the
Union of Brewers in Bulgaria (UBB) said. Last year the
six breweries in the country produced over 5 million
hectolitres. The drop was
mainly in the sales in restaurants and hotels, where more
expensive premium brands
are sold, Kamen Alexov,
marketing director of Carlsberg, pointed out. That market holds some 28% in Bulgaria. The crisis hit glass
bottle beer sales the most.
Beer in PET bottles makes
up 48% of the market, glass
bottles hold 42% and cans
account for 3 or 4%. UBB
forecasts the drop in 2010 to
reach 3 or 3.5%. Some 3,070
people work in the sector
and no jobs have been cut so
far, UBB chairman Vladimir
Ivanov said. On Wednesday,
industry representatives will
discuss the regulations in
the area of control of excisable goods production with
finance minister Simeon
Dyankov and Customs
Agency experts.

BSE
Small rise in
market indexes
on Wednesday

Three of the indexes of the
Bulgarian Stock Exchange
(BSE) increased at Wednesday’s session. BGTR30 of
the best performers in total
return gained the most,
0.49% to 333.87 points.
The blue-chip Sofix followed with a 0.40-percent
rise to 434.03 points. BG40
of the most traded stocks
added 0.34% to its value
and closed at 117.33 points.
BGREIT lost 0.49% and
finished at 46.43 points.
Price of Real Estate Fund
Bulgaria REIT shares fell
2.10% to BGN 0.37 apiece.
Some 3% of the fund’s capital was sold on the regulated market. Trade on the
over-the-counter market
was very weak. Deals in
Central Cooperative Bank
and Enemona were the only
ones on Wednesday.
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Минимален спад в продажбите
на Българска роза Севтополис
Печалбата на фармацевтичната компания
скача двойно
до 977 хил. лв.
Българска роза Севтополис стана поредното фармацевтично дружество, което обявява добри данни в
условията на икономическа
криза. Печалбата на казанлъшката компания за 2009
г. скача двойно до 977 хил.
лв., показва неконсолидираният отчет към края на
миналата година, представен пред БФБ.
Продажби

Приходите от продажби на
Българска роза Севтополис
са намалели през 2009 г. с

12.59
▶ млн. лв. са приходите
от продадена продукция
на Българска роза Севтополис за 2009 г.

по-малко от 1% до 12.78
млн. лв. Постъпленията,
които заемат най-голям дял
от продажбите - тези на
продукция, обаче отчитат
ръст. В края на декември
2009 г. те са на стойност
12.59 млн. лв., което е 0.3%
ръст на годишна база.
Българска роза Севтополис е част от икономическата група на Софарма.

Изпълнителният директор
на софийската фармацевтична компания Огнян Донев съобщи в началото на
месеца за в. Пари, че до
края на 2010 г. казанлъшкото дружество ще се влее
в Софарма. С това ще бъде
дадено началото на очакваните преструктурирания в
софийската компания.
Резултат

За 2009 г. Софарма също
отчете скок в приходите
си от продажби. За 2009 г.
дружеството има 12% увеличение по това перо.
Все още не са публикувани окончателните неконсолидирани данни за
четвъртото тримесечие на
миналата година.

Данни
Агро Финанс
АДСИЦ излиза
на печалба

Печалбата на Агро Финанс
АДСИЦ за 2009 г. преди
преоценка на инвестиционни имоти е 266 хил. лв.,
стана ясно от съобщение на
компанията. От дружеството обявиха, че очакват да

разпределят дивидент от
поне 242 хил. лв. за 2009 г.
Решението какъв точно да
бъде размерът на дивидента
обаче, ще вземе общото
събрание на акционерите.
Приходите от аренда и наем
на Агро Финанс АДСИЦ са
нараснали почти три пъти и
от 617 хил. лв. за 2008 г. са
достигнали 1.768 млн. лв.

в края на 2009 г. Средната
договорена от дружеството
рента за 2009/2010 г. стопанска година се увеличава
със 17% на годишна база
до 21 лв. на декар. Към 31
декември 2009 г. площта
на отдадените под аренда
и наем земи за стопанската
2009/2010 г. е 89 хил. декара, което е скок от 78%.

Интервю Александър Бебов, изпълнителен директор на Балканс

Пазарите на акц

В енергийните IPO или при продажба
▶▶
ГосподинБебов,каква
беше 2009 г. за капиталовия пазар в България?

- Преди всичко това беше
година на ниска ликвидност на фондовата борса
и със сравнително малко
участие на чужди клиенти.
Разликата от предишните
години беше малкият брой
на IPO и SPO. Емисията
на БГ Агро например, която фундаментално беше
добра компания, се записа на минималната цена и
при минимално участие на
чужди инвеститори. Това
е показателно за 2009 г.
Годината беше по-слаба и
спрямо Румъния.
През миналата година
тяхната борса последва в
много по-голяма степен
движението на пазарите на
Г-7, тъй като румънският
пазар е малко по-ликвиден.
▶▶
Към кои балкански
страни има най-силен
инвеститорски интерес?

- Ние имаме над 30 чуждестранни портфолио инвеститори. През миналата година се забеляза, че
интересът беше към поликвидните пазари като
Румъния или към борси с
по-специфични черти като
хърватската. Чуждестранни
портфолио инвеститори ще
гледат къде има интересни
сделки.
В следващите няколко месеца в Румъния се подготвя
голямо IPO на държавен
фонд, който има инвестиции в целия енергиен и
транспортен сектор.
Що се отнася до България, интересът ще се определя дали ще има атрактивни IPO, както се говори за
компаниите от енергийния
сектор. Въпросът е кога, как
и какъв процент ще бъде
предложен.

▶▶
Кояфинансовасистема
на Балканите е най-стабилна?

- Гърция е страната, в
която интересът на инвеститорите е много малък и
намалява още. Проблемите
с дълга на страната бяха
сред основните причини
за спада на еврото спрямо
долара. Страната има социалистическо правителство,
което трябва да се справя
с дълг, натрупан от дясно
правителство. В Гърция
като че ли има проблеми

в банковия сектор. Без да
имам конкретните сведения, предполагам, че това
е причината за отлива на
капитали обратно към Гърция, тъй като на банките
там им трябват ликвидни
средства.
Румъния, която е страна
с по-голям пазар и повече
чужди играчи, понесе потежко кризата. Когато обаче
има възстановяване на икономиките, предполагам, че
там ще е по-бързо спрямо
по-малки страни като България и Сърбия.
У нас може би има една от
най-стабилните финансови
системи. Да, има гръцко
участие, но в общи линии
нивото на дълг на частния
и публичния сектор е достатъчно ниско. Това донякъде
помагаше в условията на
криза.
▶▶
Унасимамногоналети
гръцки капитали в банковата сфера. Това изтегляне може ли да има
негативни последици?

- Не бих казал, че ще има
драстични последици. Хората няма защо да се притесняват за депозитите си.
Изтеглянето на капитали
би ограничило и забавило
кредитите за малки и средни предприятия. Просто в
банките има свръхликвидност, но не искат да дават
заеми. Това не помага на
МСП в краткосрочен план.
Дано нещата през 2010 г.
да се променят, макар че
според мен това ще стане
през 2011 г.
▶▶
Корелациятасъссветовните пазари повече
положително или повече
отрицателно влияние
има у нас?

- Ако погледнем местните
пазари на акции, в последните 2 години корелация
има само когато чуждите пазари падат. Когато се
качват, връзката не е ясна,
защото БФБ е по-слабо ликвидна.
След трудния край на
2008 и началото на 2009 г.
последва възстановяване
през пролетта и лятото на
миналата година. Тогава
чуждите инвеститори искаха да влязат на по-ликвидните пазари като Русия,
Полша. Затова и корелацията нагоре не беше изразена
у нас. Трябва да мине малко
време, за да се променят
нещата.

Снимка Емилия Костадинова

▶▶
Коифакторищеоказват най-голямо влияние
при вземане на инвестиционно решениe?

- Може би ликвидността
и оценките на самите компании. Интерес ще има към
по-търгуваните компании
като Химимпорт и някои
други по-големи позиции.
Ще има и сравнение на дружествата, защото навсякъде
по света основните съотношения P/E, P/B паднаха
много. Когато се сравнява
български пазар по отноше-
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инвеститор
Цифра на деня

9464
▶▶ лв. беше стойността на сделките с акции, които се
сключиха на извънрегулирания пазар на БФБ

Отчет
Приходите на
Балканкар Заря
катастрофират

Приходите от продажби
на машиностроителното
дружество Балканкар Заря
се сгромолясват в края на
декември 2009 г. със 72%
до 2.3 млн. лв. Това показва
неконсолидираният отчет

13

Балканкар Заря

за четвъртото тримесечие
на 2009 г. Най-сериозен
спад в приходната част имат
постъпленията от реализирана стока. Те намаляват със
73% до 1.9 млн. лв. Голям
е спадът при продадените
стоки, които за цялата 2009
г. са на стойност 3 хил. лв.
Компанията отчита понижение и в разходната си част.

Средствата, използвани за
осъществяване на дейността
през миналата година, са били 5 млн. лв., което е с 50%
по-малко на годишна база.
Балканкар Заря увеличава
загубата си за 2009 г. до 2.34
млн. лв. Това е 27% ръст
на отрицателния финансов
резултат спрямо постигнатото през 2008 г.

Лева
0,9

0.8
+14.71%

0,8
0,7
0,6
0,5
28.10.09

21.12.09

28.01.10

ска консултантска компания EАД

ции няма да са леки през 2010 г.

ата на Булгартабак трябва да се включат и компенсаторните инструменти
Ако от енергийния сектор се
листват две или три дружества,
едното от тях трябва да е през първото
или началото на второто полугодие, а
другото в края на 2010 г., за да има постоянен интерес

- Трябва да се убеди държавата да има големи енергийни IPO, и то по-скоро.
Трябва да се пусне и поголям процент, а не 10%.
Друго е по-активният
маркетинг на български
компании в чужбина. Сътрудничеството с депозитара за по-лесна търговия
в чужбина също е важно,
за да може да има двойни
листвания.
▶▶
Как ще се отрази
листването на държавните енергийни компании?

- Твърдо положително.
Това би събудило интереса
на чужди големи инвеститори. Трябва обаче да се
включат и компенсаторните
инструменти за плащане,
дали при тези IPO или при
продажбата на Булгартабак.
Така ще може малко да се
раздвижи самият пазар на
тези инструменти и да се
ликвидират веднъж завинаги.
▶▶
Можелиголямоенергийно IPO да изиграе
ролята на пул мечта?

- Винаги може да се каже,
че такъв ефект е възможен.
В момента компенсаторките са доста по-малко.
По-скоро основата е поголям интерес - по-голям
процент.
▶▶
Какъвтрябвадаеминималният процент?

ние на коефициентите, все
още има случаи на висока
оценка.
▶▶
Нискаталиквидност
ли е най-сериозният
проблем на българския
пазар?

- Освен нея малкият
free-float също е проблем.
Третият основен проблем
е и сравнително високата
оценка на акциите на фона
компании от Г-7.
▶▶

Когапродажбитеипе-

чалбата на българските
емитенти ще започнат
да растат?

- За съжаление имам опасения, че по-скоро това
ще е през 2011 г. или в
края на тази. Кризата дойде по-късно и ще си отиде
по-късно. Да се надяваме,
че може да се случи и през
последните тримесечия това ще стане.

▶▶
Каквовлияниещеима
смяната на съвета на
директорите на БФБ?

- Драстично влияние
едва ли ще има. Както и
да се погледне, борсата и
депозитарът имат технически елемент и тяхната
цел е да помагат. Но не те
са тези, които ще дръпнат
един пазар нагоре. Може да
имат положителен отклик
от гледна точка на по-активното търсене на чужди
инвеститори в български
компании.
▶▶
Къдетрябвадасенасочат усилията им?

- Зависи от големината на
компанията. Досега се говореше, че може да се листват
БЕХ, Булгартрансгаз или
ТЕЦ Марица-изток. За повечето инвеститори БЕХ
е нещо като шапка и би
бил интересен като обща
експозиция в сектора. Булгартрансгаз е хубавата част
от стария Булгаргаз. ТЕЦ
Марица-изток 2 след рехабилитацията на мощностите би била също интересна
компания.
Ако става въпрос за
БЕХ, според мен трябва

да листват 15-20%, при
Булгартрансгаз може би
25-30%.
▶▶
Койепо-удачниятвариант за листване - холдингът или отделните
дружества?

- Мисля, че всяко от тях
би било интересно. Ако ще
се листват две или три, може би едното от тях трябва
да е през първото или началото на второто полугодие,
а другото в края на 2010
г. Така ще има постоянен
интерес.
▶▶
Каква ще е 2010 г. за
българския пазар?

- БФБ изостана в покачването си спрямо някои
от околните пазари. Това
говори за потенциал за покачване.
Очакванията за световните пазари са да се покачват
докъм май. За пазарите на
акции в Г-7 се очаква движение около нивата от края
на 2009 г. или минимално
повишение в края на 2010 г.
Вероятността за българския
пазар е по-голяма той да е
на плюс в края на годината,
защото изостана.
Някои от пенсионни-

те фондове започнаха да
инвестират навън, което
е добре от гледна точка
диверсификация на риска.
Може би по-интересно е
да влагат в облигации с
плаващ купон, тъй като пазарите на акции няма да са
от най-леките тази година.
Ще има покачване и падане. В този смисъл бих
посъветвал дълги позиции
в български акции.
▶▶
Очаквателиинтересни
IPO през тази година?

- За съжаление не очаквам
драстичен брой листвания
на недържавни компании.
По-скоро през 2011 г. Ако
има 1-2 на държавни компании, да се съживи интересът на чужденците.
Когато пак започнат да се
интересуват от БФБ, биха погледнали и на някои
от другите по-ликвидни
позиции. Въпросът е кои
сектори са интересни. Може би няма да е годината на
финансовите институции и
АДСИЦ.
В световен мащаб това в
момента са мръсни думи,
което може да се промени
през 2011 г.
Атанас Христов
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14 инвеститор Валути
EUR/USD

Долара за евро

USD/BGN

Промяна

1,6

CHF

1,5

Франкът смени посоката на движение

Лева за долар

1,5500
1.4
-0.27%

1,4625
1,3750

1.4
+0.27%

1,4

1,2875

GBP

+0.66%

RUB
1,2

28.01.09

16.04.09

26.06.09

7.09.09

17.11.09

28.01.10

28.01.09

17.04.09

29.06.09

8.09.09

18.11.09

28.01.10

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

Иво Георгиев,
Елана

Молбите за
обезщетение
при безработица
неочаквано се
оказаха 470 000
спрямо предварително прогнозираните от анализаторите 450 000

▶▶Федералният резерв на
САЩ запази основния лихвен процент в страната
без промяна на рекордно
ниското плаващо ниво
между 0 и 0.25%. Решението беше очаквано от
повече валутни анализатори, които прогнозираха, че Фед ще държи
лихвата на тези нива
продължително време.
Решението обаче не е
било взето единодушно,
след като председателят
на клона в Канзас Томас
Хьониг е бил против.

+0.35%

▶ Валути спрямо евро

Американският долар
продължава доминацията си

Силният долар отново
беше доминираща тема
на валутните пазари
вчера. Въпреки че през
азиатската сесия зелената валута отстъпи
до 1.4052 EUR/USD и
89.88 USD/JPY, по-късно през деня купувачите на щатски долари
се активизираха и това
обърна посоката на
котировките.
Решението на Федералния резерв на Съединените щати да остави
лихвите непроменени
и потвърждаването на
стимулиращата монетарна политика дадоха
глътка свеж въздух на
инвеститорите. Широкообхватният американски индекс S&P

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

Купува
Buy
1,4
0,86
126,12
1,47
8,19
10,21
1,48
1,55
271
26,23
42,44
4,07

USD
EUR
CHF
GBP
DKK
USD
EUR
CHF
GBP
BGN

Беларуска
2887
4039,91
4692,02
1,05
Естонска
11,15
15,65
10,62
18,13
2,1
Латвийска
0,51
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
2,46
3,45
2,34
3,96
Молдовска
12,62
17,6
20,44
0,41
Руска
30,34
42,45
28,85
49,31
3,77
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

Продава
Sell
1,4
0,86
126,15
1,47
8,2
10,22
1,48
1,55
271,25
26,25
42,46
4,07

Hай-висока
High
1,41
0,87
127,08
1,47
8,22
10,25
1,49
1,57
273,55
26,29
42,64
4,1

Hай-ниска
Low
1,39
0,86
125,82
1,47
8,17
10,19
1,48
1,55
270,9
26,08
42,42
4,06

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 28.01.2010 г.

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

▶▶
Валутните брокери бяха обнадеждени за бъдещето
на американската икономика след речта на Обама

500 се покачи с 0.5%,
подкрепен основно от
финансовия сектор,
който регистрира ръст
от 2.3% поради перспективите за запазване
на ниските лихви за
продължителен период
от време.

ха с над 10%. Молбите
за обезщетение при безработица неочаквано се
оказаха 470 000 спрямо
предварително прогнозираните от анализаторите 450 000.
Поръчките на стоки за
дълготрайна употреба
също разочароваха, но
това не попари ентусиазма на инвеститорите
и фючърсите върху S&P
500 останаха да се търгуват около 1100.

Междувременно производителят на мобилни телефони Nokia оповести много по-добри
резултати от очакваното
и акциите му поскъпна-

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
11,27
7,65
13,09
0,27
Грузинска
1,75
2,44
1,66
2,83
Полска
2,91
4,06
2,76
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
148,21
207,43
1,64
240,87
4,89
Унгарска
193,57
271,56
184,33
314,71
10,38
Чешка
18,74
26,24
17,82
30,45

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

9,67
Азербайджан
0,81
1,13
1,31
Македонска
43,8
61,31
91,47
Хърватска
5,22
7,31
4,96
8,47
1,8
5,8
3,51

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
99,39
139,07
161,52
Румънска
2,95
4,13
2,81
4,8
3,28
Турска
1,49
2,08
1,42
2,42
1,65
0,05

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

▶ Преизчислени курсове за 29.01.2010
За 1

AUD

CAD

CHF

BRL

CZK

DKK

EEK

GBP

HUF

AUD

*

1,04810

1,05515

0,60030

0,05923

0,20870

0,09930

1,80328

0,03600

JPY
0,01230

NOK
0,18996

NZD

PLN

7,88881

0,38170

Стойност
Rate
1,96
1,25882
7,55672
1,31937
1,32824
2,04649
7,45589
2,62714
1,25000
2,27000
1,79838
2,67153
7,20910
1,49870
3,01886
6,74424
1,54782
1,21316
5,66448
2,76130
1,07950
4,09864
2,39128
9,93059
2,99827
4,80489
4,72880
4,60575
1,91709
9,96703
4,22280
9,35893
1,39712
1,84344
1524,00000

Разлика
Difference
0
0,00957
0,03169
0,01313
-0,00036
0,01059
-0,03398
0,00010
0,00000
0,01479
0,01096
-0,00183
0,01193
0,02388
0,01696
0,00000
-0,00504
0,01490
0,00000
-0,00156
0,00074
0,03736
0,01178
0,08548
0,02145
0,01213
-0,02436
0,01622
0,00796
0,06961
0,01554
0,04811
0,00725
0,00994
2,33000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 29.01.2010 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

0.23
▶▶процента поскъпна американският долар спрямо швейцарския франк до
1.0513 USD/CHF

Рублата остана на зелена вълна

коментар

Решение
Фед остави
лихвата без
промяна

-0.03%

Лирата отново спечели позиции

1,3

1,2000

Валута на деня

SEK
0,15229

TRY

USD

EUR

7,43468

1,10986

1,55370

CAD

0,95411

*

1,00672

0,57275

0,05651

0,19912

0,09474

1,72052

0,03435

0,01173

0,18124

7,52677

0,36418

0,14530

7,09348

1,05893

1,48240

CHF

0,94774

0,99332

*

0,56893

0,05613

0,19779

0,09411

1,70903

0,03412

0,01165

0,18003

7,47650

0,36175

0,14433

7,04611

1,05186

1,47250

BRL

1,66583

1,74596

1,75769

*

0,09867

0,34766

0,16542

3,00395

0,05997

0,02048

0,31644

13,14140

0,63584

0,25369

12,38491

1,84884

2,58820

CZK

16,88356

17,69567

17,81464

10,13524

*

3,52358

1,67653

30,44573

0,60779

0,20760

3,20724

133,19121

6,44442

2,57124

125,52398

18,73847

26,23201

DKK

4,79160

5,02208

5,05584

2,87641

0,28380

*

0,47580

8,64057

0,17249

0,05892

0,91022

37,80000

1,82894

0,72973

35,62402

5,31803

7,44471

EEK

10,07056

10,55496

10,62592

6,04538

0,59647

2,10171

*

18,16000

0,36253

0,12383

1,91302

79,44472

3,84391

1,53367

74,87144

11,17696

15,64664

GBP

0,55455

0,58122

0,58513

0,33290

0,03285

0,11573

0,05507

*

0,01996

0,00682

0,10534

4,37471

0,21167

4,12288

0,61547

0,86160

RUB 277,78832

291,15011

293,10748

166,75685

16,45318

57,97404

27,58420

500,92904

*

3,41563

52,76923

2191,41889

106,03123

42,30511

0,08445

2065,26863

308,30748

431,60002

JPY

81,32858

85,24053

85,81360

48,82170

4,81703

16,97316

8,07587

146,65788

2,92772

*

15,44934

641,58558

31,04295

12,38574

604,65235

90,26373

126,36030

NOK

5,26421

5,51742

5,55451

3,16012

0,31179

1,09863

0,52273

9,49282

0,18950

0,06473

*

41,52834

2,00934

0,80170

39,13774

5,84256

8,17901

NZD

0,12676

0,13286

0,13375

0,07610

0,00751

0,02646

0,01259

0,22859

0,00456

0,00156

0,02408

*

0,04838

0,01930

0,94243

0,14069

0,19695

PLN

2,61987

2,74589

2,76435

1,57271

0,15517

0,54676

0,26015

4,72435

0,09431

0,03221

0,49768

20,66767

*

0,39899

19,47793

2,90770

4,07050

48,81842

SEK

6,56631

6,88215

6,92842

3,94177

0,38892

1,37038

0,65203

11,84086

0,23638

0,08074

1,24735

51,80033

2,50635

*

7,28771

10,20208

TRY

0,13450

0,14097

0,14192

0,08074

0,00797

0,02807

0,01336

0,24255

0,00484

0,00165

0,02555

1,06108

0,05134

0,02048

*

0,14928

0,20898

USD

0,90101

0,94435

0,95070

0,54088

0,05337

0,18804

0,08947

1,62477

0,03244

0,01108

0,17116

7,10790

0,34391

0,13722

6,69873

*

1,39990

EUR

0,64362

0,67458

0,67912

0,38637

0,03812

0,13432

0,06391

1,16063

0,02317

0,00791

0,12226

5,07743

0,24567

0,09802

4,78514

0,71434

*

▶ 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
ФНИ България
Лева

ЦКБ АД

Нагоре

Надолу

Обем

1,40

Чугунолеене: 10

Българска роза-Пловдив: 100

ФНИ България: 1 937 447

София Комерс - ЗК: 501

Трансстрой-Бургас АД: 47

КТИ Съединение: 300

Софарма имоти: 1640

+15.95%

-7.27%

Лева

0,500
0,425

0.37
-2.11%

+44.05%

1,35

0,350

1.3
+0.54%

1,30
1,25

0,200

1,20
28.12.09

7.05.09

31.07.09

23.10.09

28.01.10

-8.51%

+25.00%

0,275

28.01.09

14.01.10

28.01.10

Минимален напредък
за индексите на борсата

Широкият измерител
BG40 добави 0.34% в актива си до 117.33 пункта.
Единствено секторният
измерител на фондовете за имоти BGREIT
се оцвети в червено.
Индексът отстъпи 0.49%
до 46.43 пункта. За това
допринесе понижението
по позицията на Фонд за
недвижими имоти България АДСИЦ. Капитализацията на компанията
спадна с 2.10% до 0.37
лв. за акция. Това стана
след сделка с 1 937 447
книжа от дружеството,
равни на 3% от капитала
му. Транзакцията се осъ-

BGREIT

Мирослав Иванов

Пунктове

mivanov@pari.bg

52,00

46.43
-0.49%

48,25
Индексът беше единственият
губещ индикатор вчера

Сделка за 3%
от капитала на
Фонд за недвижими
имоти България
АДСИЦ направи
компанията найликвидната на БФБ

44,50

40,75

37,00
28.01.09

29.04.09

28.07.09

ществи на регулирания
пазар.

компании и по време на
редовната сесия.

Необичайно слаба
беше активността
на инвеститорите на
извънборсовия сегмент.
Сключиха се сделки само с акции на Централна
кооперативна банка и
Енемона. Трезорът беше
сред предпочитаните

Компанията дори
беше в основата на
сутрешната търговия.
Сесията приключи с 27
950 прехвърлени акции
от ЦКБ. Цената им се
увеличи с 0.54% до 1.30
лв. за брой. Сред търгуваните компании имаше

23.10.09

28.01.10

дружества с обичайно
по-слаба ликвидност
- обикновените и привилегированите акции на
София Комерс-Заложни
къщи АД, Специализирани Бизнес Системи
АД, Агрия Груп холдинг
АД и др.
Написаното не е препоръка за
покупка или продажба на акции.

-2.11%

Енемона АД (права): 173 164

+10.71%

-8.23%

ТБ ПИБ: 36 396

+0.48%

Тенденция
Нова обезценка
при Актив
Пропъртис

Борсов коментар

Индексите, които
измерват търговията
на Българската фондова борса, напреднаха
минимално по време
на сесията в четвъртък.
Най-голям растеж отчете
BGTR30, който поскъпна
с 0.49% до 333.87 пункта. Бенчмаркът Sofix беше непосредствено след
него и в края на сесията
сочеше 434.03 пункта,
или 0.40% увеличение.
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Актив Пропъртис АДСИЦ отчита обезценки
на имотите си за 2.8 млн.
лв. през 2009 г., показва
отчетът на дружеството.
Акционерното дружество
със специална инвестиционна цел прави обезценка
на имотите си за втора поредна година. През 2008 г.
компанията обезцени свои
инвестиции за 1.5 млн. лв.
Намаляването на себестойността на активите в
имоти, които компанията
управлява, носи загубата от
2.43 млн. лв. в дейността за
2009 г. Това е увеличение
на отрицателния финансов
резултат с 59% спрямо
отчетеното за 2008 г. За
лошия резултат допринасят
и лошите данни от оперативната дейност. През 2009
г. приходите от продажби
на АДСИЦ са намалели
с близо 30% до 566 хил.
лв. Това понижение идва
главно от разликата в перо
Други. Основните активи
на дружеството са магазин
в Бизнес център Актив на
бул. Цариградско шосе в
София, административна
сграда в Пловдив, подземен гараж в търговски
комплекс Гранд в Пловдив,
земеделски имоти в землището на с. Крумово до
летище Пловдив, парцели

до гребната база в Пловдив, парцели в местността
Алепу до Созопол, парцел
в Свиленград. Водещите акционери в Актив
Пропъртис АДСИЦ са
ПТ Холдинг АД с 29% от
капитала.

Отчет
Спад в
печалбата на
Стара планина
Положителният финансов
резултат на Стара планина
Холд за 2009 г. се понижава с малко над 46% до 348
хил. лв., показва неконсолидираният отчет на
публичната компания.
Основен дял в приходите на
холдинга, в чиято структура
са три големи машиностроителни дружества, листвани
на БФБ - М+С Хидравлик,
ХЕС и Елхим-Искра, са
постъпленията от лихви. Те
са се увеличили минимално през 2009 г. и в края на
декември достигат 311 хил.
лв. спрямо 277 хил. лв. от
последния месец на 2008 г.
За сметка на това обаче постъпленията от дивиденти
намаляват рязко до 574 хил.
лв., което е понижение от
38% на годишна база. Така
общите приходи на холдинга за 2009 г. спадат с 27% до
0.9 млн. лв. Понижението в
разходната част е доста помалко - 5% до 550 хил. лв.
М. Иванов | pari.bg

▶ Търговия на БФБ
Годишен
Име
Код Средна Промяна Обем Оферти Оферти
Пазарна
P/BV P/S
макс.
мин.			
цена		
лотове купува продава капитализация			
-0,60%		

P/E

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

P/E

4ID		

1.00 BGN

ИХ България АД

12500

1,66

1,65

1,62

1,62

1,65

0,59

0,35

59X		

1.00 BGN

Унифарм АД

530

40,5

40,98

40,5

40,86

40,98

5ALB

1.00 BGN

Албена Инвест Холдинг АД

165

5,91

6

6

6

6

1,51%

14,95

3,92

0,38

5BA		

1.00 BGN

Българска Холдингова Компания АД 22

2,05

2,1

2,1

2,1

2,1

2,44%		

0,89

0,39

5SR		

1.00 BGN

Стара планина Холд АД

1900

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

0,00%

109,80

0,92

0,86

5BP		

1.00 BGN

Билборд АД

1550

1,1

1,16

1,15

1,16

1,16

5,17%

17,70

0,62

0,49

5BT		

1.00 BGN

БТК АД

500

2,91

2,92

2,92

2,92

2,92

0,17%

31,21

0,92

2,25

5MA

1.00 BGN

Медика АД

1298

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

0,00%			

5MH

1.00 BGN

М+С хидравлик АД

1000

5,47

5,22

5,22

5,22

5,22

-4,53%

5MY

1.00 BGN

Мостстрой АД

1058

3,43

3,43

3,31

3,38

3,31

-3,47%			

2,79

5MZ

1.00 BGN

Метизи АД

200

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,00%

2,77

0,12

0,09

5T3		

1.00 BGN

КТИ Съединение АД

300

0,16

0,19

0,19

0,19

0,19

15,95%

0,03

0,02

0,03

6AB

1.00 BGN

Албена АД

15

43

43

43

43

43

0,00%

5,93

1,95

0,56

6S7		

1.00 BGN

Синергон Холдинг АД

1416

1,99

2

1,97

1,99

2

0,45%

1,71

0,27

0,32

3JR		

1.00 BGN

Софарма АД

9078

4,07

4,1

4,06

4,09

4,09

0,44%

16,39

1,13

2,16

4BJ		

1.00 BGN

Българска роза-Севтополис АД

500

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

-0,07%

30,87

1,35

0,96

4CF		

1.00 BGN

ЦКБ АД

27950

1,29

1,31

1,3

1,3

1,3

0,54%

4,96

0,56

0,45

5BR

1.00 BGN

Параходство БРП АД

50

1,65

1,73

1,73

1,73

1,73

4,85%

10,50

1,03

1,02

1,19%			

75,19

1,43

0,77
1,79

5DOV

1.00 BGN

Доверие ОХ АД

20300

3,48

3,48

3,43

3,48

3,48

-0,14%		

0,25

0,24

5F4		

1.00 BGN

ПИБ АД

36396

2,48

2,51

2,47

2,49

2,5

0,48%

6,86

0,65

0,69

5MB

1.00 BGN

Монбат АД

8158

6,25

6,3

6,25

6,29

6,25

0,00%

15,55

2,15

2,05

5PET

1.00 BGN

Петрол АД

179

4,9

5

5

5

5

2,04%		

0,34

16,90

6AM

1.00 BGN

Алкомет АД

400

3,3

3,3

3,2

3,26

3,28

-0,61%		

0,35

0,85

5V2		

1.00 BGN

Холдинг Варна АД

50

9,05

9,5

9,5

9,5

9,5

4,97%

5,28

1,10

0,29

6AR

1.00 BGN

Арома АД

2700

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

0,00%

15,94

0,48

0,75

6C4		

1.00 BGN

Химимпорт АД

25630

2,76

2,81

2,76

2,79

2,8

1,45%

3,13

0,44

0,53

6D3		

1.00 BGN

Девин АД

7662

3,4

3,44

3,4

3,44

3,4

0,03%

40,15

0,89

1,84

6C4P

1.00 BGN

Химимпорт АД

8644

2,75

2,8

2,73

2,76

2,8

1,78%			

6EG		

1.00 BGN

Енергоремонт Холдинг АД

76

16,86

16,9

16,81

16,88

16,81

-0,30%

3,65

0,39

2,22

12,50

0,67

6H2		

1.00 BGN

Холдинг Пътища АД

12510

2,48

2,55

2,48

2,54

2,54

2,63%		

0,39

1,96

SL9		

1.00 BGN

Спарки Елтос АД

150

2,17

2,2

2,2

2,2

2,2

1,29%		

1,17

0,39

3NB

1.00 BGN

Неохим АД

48

27,16

28,89

27,5

28,32

28,89

6,36%		

0,96

0,74

3TU		

1.00 BGN

Трансстрой-Бургас АД

47

73,01

73

67

71,56

67

-8,23%

0,51

0,83

8,72

3TV		

1.00 BGN

Топливо АД

200

4,42

4,6

4,6

4,6

4,6

4,07%		

0,14

0,20

3Z9		

1.00 BGN

Захарни заводи АД

80

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

0,00%

0,24

1,15

14,15

6SL		

1.00 BGN

Софарма логистика АД

9400

0,76

0,78

0,76

0,77

0,78

2,65%		

6SO

1.00 BGN

София Комерс-Заложни къщи АД

80

3,8

4

3,7

3,74

3,7

-2,63%			

501

3,6

4,5

3,7

3,7

4,5

25,00%			

3

3,3

3

3,04

3,3

10,00%			

1

4,03

4,1

4,1

4,1

4,1

1,74%

15,58

0,45

0,70

0,68

0,71

0,71

0,71

0,71

4,41%

8,68

0,13

0,82

6SOA

1.00 BGN

София Комерс-Заложни къщи АД

6SP		

5.00 BGN

Специализирани Бизнес Системи АД340

A72		

1.00 BGN

Агрия Груп Холдинг АД

C81		

1.00 BGN

ЦБА Асет Мениджмънт АД

400

3ZL		

1.00 BGN

Златни пясъци АД

100

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

0,00%		

0,70

0,21

4BH

1.00 BGN

Българска роза АД

30

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

0,00%

0,26

0,34

E4A		

1.00 BGN

Енемона АД

1058

9,37

9,45

9,33

9,38

9,34

-0,32%

6,96

0,58

1,16

4BI		

10.00 BGN ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп 10

41

40,01

40,01

40,01

40,01

-2,41%		

41,61

1,72

SO5

1.00 BGN

Софарма трейдинг АД

4777

1,44

1,44

1,43

1,44

1,43

-0,69%

8,12

0,13

0,88

0,57

6,92

4BX		

1.00 BGN

Балканкар-Рекорд АД

60

8,92

8,6

8,6

8,6

8,6

-3,59%		

1,94

4CK		

1.00 BGN

Химко АД

464

0,1

0,11

0,1

0,1

0,1

1,00%		

2,19

4EH

1.00 BGN

Еврохолд България АД

1075

1,32

1,33

1,32

1,32

1,32

-0,38%			

4F6		

1.00 BGN

Фазерлес АД

145

38

39,99

38

39,89

38

0,00%

4HE

1.00 BGN

ХЕС АД

4HS

1.00 BGN

Холдинг Света София АД

44,58

1,24

T24		

1.00 BGN

ТК-ХОЛД АД

T43		

1.00 BGN

Зърнени Храни България АД

0,47

T57		

1.00 BGN

0,89

4BO

1.00 BGN

5

5,3

5,35

5,35

5,35

5,35

0,96%		

0,78

0,71

500

0,4

0,44

0,44

0,44

0,44

10,00%

0,58

0,43

7,13

35

2,1

2,35

2,35

2,35

2,35

11,91%		

0,24

0,30

3020

0,63

0,64

0,62

0,63

0,63

0,64%

13,96

0,63

0,54

Трейс груп холд АД

193

63

63,01

63

63

63

0,00%

36,47

0,93

2,72

Българска роза-Пловдив АД

100

0,47

0,43

0,43

0,43

0,43

-8,51%			

4BU

1.00 BGN

Балканкар-Заря АД

170

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

14,72%

4DP

1.00 BGN

Деспред АД

29

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

0,00%			

6,16

0,05

4VD

1.00 BGN

Видахим АД

240

2

2

2

2

2

0,00%		

0,08

2,40

4EC		

1.00 BGN

ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ

2000

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

-0,12%

7,31

2,40

0,67

4IC

1.00 BGN

ИП Дивелопмънт

1250

2,98

2,98

2,98

2,98

2,98

0,00%

12,31

0,99

1,16

100

0,63

0,59

0,59

0,59

0,59

-6,35%		

17,54

0,35

1,90

0,37

4I8		

1.00 BGN

Индустриален КХ АД

300

2,65

2,5

2,5

2,5

2,5

-5,59%		

0,27

0,55

4KW

1.00 BGN

Кремиковци АД

500

0,19

0,18

0,18

0,18

0,18

-1,61%		

0,00

0,00

4PV		

1.00 BGN

Пампорово АД

12833

6,5

7,5

6,4

7,49

7,5

15,39%		

1,25

0,36

52E		

1.00 BGN

Елхим Искра АД

100

1,86

1,86

1,86

1,86

1,86

0,00%

15,77

1,04

0,99

53B		

1.00 BGN

Биовет АД

583

7,92

7,96

7,89

7,9

7,96

0,47%

20,75

0,52

0,89

4PK		

1.00 BGN

Парк АДСИЦ

57B		

1.00 BGN

Булгартабак-холдинг АД

68

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

0,00%

10,83

0,40

0,36

5AX

1.00 BGN

Актив Пропъртис АДСИЦ

220

0,5

0,55

0,55

0,55

0,55

9,40%

57E		

1.00 BGN

ЕМКА АД

40

3,15

3,3

3,11

3,27

3,11

-1,27%			

1,79

5BU

1.00 BGN

ФНИ България АДСИЦ

1937447

0,38

0,39

0,36

0,36

0,37

-2,10%			

59C		

1.00 BGN

Чугунолеене АД

10

3,11

4,48

4,48

4,48

4,48

44,05%		

0,24

6S6		

1.00 BGN

Софарма имоти АДСИЦ

1640

2,75

2,55

2,5

2,51

2,55

-7,27%

0,06

21,04
14,49

11,10

0,43

1,08
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Азиатските фондови борси си отдъхнаха

Nikkei 225 поведе
обрата с ръст от 1.6%
до 10 414.29 пункта

Азиатските капиталови пазари се отърсиха от негативната серия, в която бяха
изпаднали през последните
две седмици. В продължение
на девет сесии регионалният индекс MSCI Asia Pacific
приключваше със загуби, което е най-дългата му червена
серия от 2004 г. Вчера обаче
бенчмаркът напредна с 0.7%
до 118.95 пункта. ИнвестиHang Seng

торите бяха обнадеждени от
изявлението на американския президент Барак Обама, дадено пред Конгреса
в САЩ, че приоритет на
правителствената политика
ще е създаване на работни
места. Голямата безработица
в Америка и намаляването
на потребителските разходи
в страната натежаваха над
акциите в Азия, тъй като източните компании продават
главно в САЩ.
Обратът вчера беше поведен от водещия японски
индекс Nikkei 225. Той се
MSCI Asia Pacific

Пунктове

повиши с 1.6% до 10 414
пункта. При това в страната
се появиха лоши статистически данни. Продажбите
на търговците на дребно в
страната през декември са
отчели 0.3% годишен спад,
което е понижение за 16-и
месец поред.
Основният индекс на борсата в Хонконг Hang Seng също отчете ръст. Той поскъпна
с 1.5% до 20 356.37 пункта.
Финансовите компании бяха
на върха този път, след като
в предишните сесии носеха
понижение за измерителя.

130,00

11000

21875

126,25

10750

21250

122,50

20000
28.12.09

13.01.10

28.01.10

118.95
+0.73%

118,75
115,00
28.12.09

27.01.2010 г.

Пунктове

22500

20356.37
+1.61%

Финансовите компании този път бяха големите печеливши в борсите на Изток

Nikkei

Пунктове

20625

▶▶

156,28
11,48
78,67
98,11
710,32
155,87
74,45
139,89
277,37
161,87
205,35
71,47
218,96

10414.29
+1.58%

10500
10250

12.01.10

28.01.10

10000
28.12.09

14.01.10

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
4.8648
4.8891
5.0594
4.8648		
4.7675			
-5.53%
11.41%
-18.43%
-30.49%
фонд в акции
6.7513
6.7851
7.0214
6.7513		
6.6163			
-4.69%
14.53%
4.06%
-18.03%
високодоходен
10.0693
10.2203
10.4721
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
10.8058		
10.8004		 10.7842
10.7950
10.7950
10.8004
0.54%
0.12%
6.33%
6.07%
балансиран
10.7897		
10.7360		 10.6286
10.6823		
0.0000
0.25%
7.62%
11.03%
5.68%
фонд в акции
10.3076		
10.2563		 10.1025
10.1537		
0.0000
-0.24%
11.50%
13.41%
1.99%

Начало на публ.
предлагане

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009
12.11.2007
12.11.2007

154,38
11,34
77,53
96,68
699,97
153,65
73,38
137,87
273,41
159,56
202,41
70,45
215,83

152,47
11,20
76,38
95,25
689,63
148,45
71,59
134,51
264,16
154,16
195,57
68,07
208,53

152,47
11,20
76,38
95,25
689,63
148,45
71,59
134,51
264,16
154,16
195,57
68,07
208,53

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

фонд в облигаци
0.0000				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
балансиран
104.0368				 103.0016				
0.76%
10.39%
9.34%
0.84%
балансиран
110.6571				 109.5560				
0.34%
9.04%
5.14%
2.50%
фонд в акции
91.1914				 89.8337				
0.67%
15.74%
13.37%
-0.54%
паричен пазар
115.9363				 115.9363				
0.92%
0.63%
6.36%
6.79%
ниско рисков
91.8774				 91.5103				
1.77%
3.48%
-7.56%
-4.22%
													

06.12.2002
07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007
04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

балансиран
4.9520 				4.9224 				
0.70%
10.37%
8.74%***
5.52%
08.07.1999
от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
до 100 000 лв
фонд в акции
1.0591
1.0538 		1.0512
1.0460 				
N/A
N/A
N/A***
N/A
01.06.2009
										
балансиран
18.5671 				 18.6321 				
-0.53%
10.19%
0.64%
12.42%
28.09.2004
фонд в акции
11.9218				 12.0053 				
-1.63%
14.46%
-1.37%
4.44%
05.01.2006
													
фонд в акции
1.3195 				 1.3000 				
1.84%
14.43%
11.44%
3.80%
10.05.2004
фонд в акции
0.7239 				 0.7132				
3.75%
19.35%
50.91%
-9.69%
04.10.2006
фонд в акции
0.9064 				 0.8930				
3.37%
15.64%
5.64%
-5.05%
23.11.2007
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
126.9310		
126.7413		 126.4883				
0.42%
3.48%
3.25%
6.48%
04.05.2006
балансиран
15.0462		
15.0462		 14.8972				
-0.02%
8.58%
4.87%
3.29%
17.12.2004
фонд в акции
0.7470		
0.7397		 0.7324				
-0.30%
15.60%
7.90%
-7.99%
04.05.2006
													
балансиран
788.7920				 782.8908				
1.14%
9.44%
22.99%
-12.37%
09.05.2008
фонд в акции
716.7867				 711.4242				
1.10%
11.59%
27.79%
-16.54%
09.05.2008
													
ниско рисков
10.9539				 10.9539				
0.78%
2.74%
4.69%
2.31%
30.01.2006
балансиран
119.5453				 119.5453				
-0.40%
9.05%
9.95%
2.40%
30.01.2005
фонд в акции
6.9976				 6.9976				
-0.65%
20.92%
25.51%
-8.54%
30.01.2006
фонд в акции
10.0701				 10.0701				
N/A
N/A
N/A
0.70%
30.01.2009
										
фонд в акции
9.5709				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
25.06.2009
за поръчки до 100 000 лв		
за поръчки над 100 000 лв										
фонд в акции
0.5306		
0.5280		 0.5253				
0.80%
7.99%
8.19%
-25.31%
19.11.2007
балансиран
0.7497		
0.7471		 0.7445				
0.43%
3.89%
5.00%
-12.47%
19.11.2007
ниско рисков
0.9693		
0.9678		 0.9664				
0.51%
2.58%
5.76%
-1.48%
19.11.2007
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
консервативен
1.2172		
1.2154		 1.2136				
0.50%
0.66%
7.02%
5.17%
16.03.2006
консервативен
1.2338		
1.2301		 1.2264				
0.66%
1.39%
7.51%
5.50%
16.03.2006
балансиран
0.8672		
0.8637		 0.8602				
-0.27%
6.64%
4.29%
-3.71%
16.03.2006
фонд в акции
0.6694		
0.6661		 0.6628				
-0.79%
12.85%
7.31%
-9.96%
16.03.2006
балансиран
0.7620		
0.7590		 0.7560				
-0.16%
8.24%
4.94%
-13.11%
11.02.2008
консервативен													
19.01.2010
0.9999		
0.9999		 0.9999				
N/A
N/A
N/A
N/A
0.0000		
0.0000		 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A		
											
паричен пазар
1.1494		
1.1494					
0.37%
0.22%
3.83%
3.54%
15.11.2005
балансиран
1.0093			
до 90 дни		
над 90 дни		
-0.49%
4.14%
10.30%
-0.02%
12.09.2005
				
0.9943		
1.0043						
8.3445			
8.3445				
1.59%
12.63%
26.95%
-4.52%
7.0685			
7.0685				
0.83%
16.96%
33.95%
-8.48%
2.7892			
2.7892				
-0.55%
14.97%
16.83%
-36.42%
10.4188			
10.4188				
-0.10%
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
0.7623
0.7585
0.7566
0.7510
0.7510 0.7548		
0.7360
3.50%
15.17%
8.95%
-7.47%
фонд в акции
0.4257
0.4236
0.7566
0.4194
0.4194 0.4215		
0.4110
2.04%
27.16%
53.51%
-27.13%
													
фонд в облигаци
313.6538				 312.7142				
0.36%
2.07%
4.84%
7.43%
ниско рисков
13.1600				 12.9007				
-0.04%
6.04%
8.11%
6.56%
балансиран
12.2345				 11.8747				
-0.31%
7.94%
10.53%
4.55%
фонд в акции
8.6818				 8.4265				
-1.29%
15.34%
13.79%
-3.65%
балансиран
20.2376				 20.2376				
-0.21%
3.84%
8.79%
0.51%
													
фонд в акции
6.6613				 6.6280				
-1.57%
12.94%
11.76%
-14.16%
балансиран
8.0225				 7.9824				
-1.48%
12.97%
12.55%
-7.95%
консервативен
10.9139				 10.8867				
0.37%
3.30%
8.13%
3.60%
													
фонд в акции
1.2187				 1.1944				
-0.38%
6.07%
3.43%
6.06%
балансиран
1.0532				 1.0427				
-0.02%
3.02%
4.18%
3.23%

1.6

118.9

▶ процента
до 10 414.29 пункта
достигна японският
водещ индекс
Nikkei 225

▶ пункта достигна
измерителят
на азиатските и
тихоокеански пазари
MSCI Asia Pacific

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

балансиран
13.4966				 13.3630				
-0.44%
7.05%
9.31%
7.27%
фонд в акции
8.3236				 8.2412				
-1.61%
15.08%
2.90%
-4.18%
балансиран
5.7702				 5.7131				
-2.40%
10.79%
-10.10%
-14.42%
фонд в акции
8.0846				 7.8491				
-0.90%
15.88%
13.31%
-11.49%
фонд в акции
10.8803				 10.5634				
2.94%
7.26%
9.76%
2.80%
паричен пазар
11.4260				 11.4260				
0.72%
0.21%
8.97%
8.37%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
фонд в облигаци
82.8245				 82.5346		
82.8245		
-0.13%
4.36%
11.21%
-5.39%
фонд в акции
51.6059				 51.3479		
51.6059		
-0.56%
2.48%
5.00%
-15.18%
фонд в акции
72.1355				 71.7748		
72.1355		
4.63%
4.39%
18.99%
4.63%
													
фонд в акции
100.9890				 99.4854				
-2.36%
2.47%
1.78%
0.08%
балансиран
82.6400				 81.4096				
-0.97%
0.83%
-1.17%
-7.63%
													
фонд в облигаци
1.26131				 1.25879				
0.91%
0.94%
5.67%
5.71%
балансиран
1.08116				 1.07470				
0.17%
6.37%
9.25%
1.82%
фонд в акции
0.77799				 0.76644				
-0.47%
17.22%
20.07%
-6.44%
фонд в акции
0.73271				 0.72833				
-0.17%
4.38%
-0.61%
-15.24%
ниско рисков
1.02888				 1.02580				
N/A
N/A
N/A
N/A

балансиран
фонд в акции
фонд в акции
консервативен

154,76
11,37
77,91
97,16
703,42
154,39
73,74
138,55
274,73
160,33
203,39
70,79
216,87

28.01.10

▶ Котировки на взаимните фондове
Фонд

155,52
11,42
78,29
97,63
706,87
155,13
74,10
139,22
276,05
161,10
204,37
71,13
217,91

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)
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Стойност за един дял 28.01.2010 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0093 лв.

Сентинел - Рапид

1,1494 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.

1,1494 лв.

- 0,49 %

10,30 %

0,37 %

3,83 %

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 27 януари 2010 г.

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 28/01/2010
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,067393
€ 1,088741
€ 1,062056
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,861964
€ 0,879203
€ 0,857654
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,735261
€ 0,749966
€ 0,731585
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 25/01/2010 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 29/01/2010
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,109747 лв.
1,109747 лв.
1,109747 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 29/01/2010 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

9.1576

9.0660

0.41%

-7.85%

27 и 28.1.2010 г.

За дата 28.01.2010 г.
Фондове, управлявани от
"Пайъниър Инвестмънтс Австрия"

Клас
Валута
дялови		
единици		
			

Фондове Пайъниър Австрия
Гарантирана кошница 2010

ИР*

EUR

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

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

1096,2

1129,09

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 29.01.2010 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
13.1405
12.2165
8.6691
Ти Би Ай Евробонд
314.2801
N/A
12.1745
8.6393
Ти Би Ай Комфорт
315.8461
13.0303
N/A
8.5967
Ти Би Ай Хармония
315.8461
13.0303
12.1145
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция
или един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на
Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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Стока на деня

1.52
▶ процента се повиши
бялата захар на борсата
в Ню Йорк и достигна
633.6 USD/т

По време
на борсовата сесия
в четвъртък
захарта добави
9.38 USD към стойността си и по този
начин се нареди
сред малкото победители на стоковите борси

Злато

USD/тр. у.
1200,0
1162,5
1125,0

1088.22
-0.03%

1087,5
1050,0
28.12.09

12.01.10

28.01.10

Цената на
златото отбеляза ново
понижение по време
на вчерашната сесия
в Лондон и достигна 1086.03 USD/тр.у.
И вчера основната
причина за това
беше доларът, който
спечели 0.42%

Медта разочарова инвеститорите
Цената на медта,
търгувана на борсите
в Лондон и Ню Йорк,
отбеляза спад за трети
пореден ден. Продължаващите спекулации, че
най-големите консуматори
на суровината - Китай
и САЩ, ще започнат да
намаляват средствата,
наливани в икономиките
си, се отразиха негативно
на пазарите по света. От
началото на годината доларът постепенно набира
сили и по този начин допълнително притиска все
повече стоковите пазари.
По време на вчерашната сесия американската
валута се търгуваше за
1.3975 EUR/USD, което е
понижение с 0.35%.
Неминуемо това се
отрази и на медта,
която на 6 януари 2010
г. достигна 14-месечен
рекорд, но оттогава цената
прогресивно пада. Само
за този период металът
загуби 8% от стойността
си и така се отдалечи от
предвижданото по-рано
ниво от 7500 USD/т.
Допълнително
напрежение донесоха и
данните на Лондонската
метална борса, според
които търгуваните обеми
там са се повишили с

Георги Георгиев
ggeorgiev@pari.bg

Медта с
незабавна
доставка, търгувана
на борсата в
Лондон, загуби
2.28% от стойността
си и достигна 7042
USD/т

▶▶
Доларът не даде покой и на жълтия метал, който
отчете спад за трети пореден ден

Медта с незабавна
доставка, търгувана на
борсата в Лондон, загуби
2.28% от стойността си
и достигна 7042 USD/т.
Фючърсите за март също
се търгуваха с понижение
от 1.35% и се котираха за

7125 USD/т. Останалите цветни метали също
показаха слабост по време
на вчерашната търговия.
От тях най-засегнат беше
цинкът, който се търгуваше за 2155.5 USD/т, което
е понижение с 2.56%.

Оптимизмът се дължи
основно на данните,

На борсата
в Ню Йорк
фючърсите
на петрола за март
се търгуваха за
74.10 USD/б, което е
повишение с 0.58%

Единствено никелът
излезе с минимален ръст
от 0.18% и стигна 18 150
USD/т. Оловото и калаят
отбелязаха спад съответно
с 0.46 и 0.80%, а алуминият достигна 1% понижение до 2126 USD/т.

година насам.

период.

Според някои
анализатори обаче
ситуацията съвсем не е
стабилна. Според техните
очаквания петролът ще
слезе с още 4 до 6 USD
и чак след това може да
се надяваме на обръщане
на посоката за по-дълъг

На борсата в Ню Йорк
фючърсите на петрола за
март се търгуваха за 74.10
USD/б, което е повишение
с 0.58%. Сортът Брент
също с доставка през март
отбеляза повишение с
0.22% и се котираше за
72.40 USD/б.

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

Петрол

Последна цена

USD/б

69,23
71,58
71,58
72,3

85,00
81,25

72,62
73,37
73,07
73,15
71,88
71,3
71,65

77,50

73.83
+0.22%

73,75

72,44
72,7
72,6
76,25

70,00
28.12.09

12.01.10

28.01.10

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

Спецификации

РУСИЯ
50PPM
1.0%HSFO
3.5%HSFO

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

Цена на разплащане
7042
17650
2089,5
2155,5
2126
18150
1950

Купува 3 м.
7105
17700
2118
2210
2167
18385
1960

Продава 3 м.
7108
17800
2120
2211
2169
18400
1990

▶ Спот цени на благородни метали
USD/тройунция
Метал
Купува
ЗЛАТО
1094,25
СРЕБРО
16,67
ПЛАТИНА
1518,5
ПАЛАДИЙ
424

Продава
1094,9
16,71
1521,5
427

Най-висока
1096,18
16,75
1526,6
427,5

Най-ниска
1081,2
16,4
1491
411

▶ 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

Януари

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

193,25
484,44
189,18
200,71
190,62
141,51

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

Борса
CBOT
ASE
NYBOT
NYBOT
NYBOT
ASE
USD/cwt
CBOT
CBOT

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

Февруари
358,5
132,61
69,78
3238
133,55
356,33
14,07
228
931
Източник: Bloomberg

Брент

▶ Срочни цени на агропродукти

90,0

Вид
Захар
Соево масло
Портокалов сок
Мляко
Обезмаслено мляко
Масло
Денатуриран етанол

USD/б

изнесени от американското
правителство, в които се
казва, че безработицата
в САЩ отбелязва спад и
от 478 000 вписани като
безработни през декември
цифрата е паднала до 470
хил. през януари. Това е
най-ниската стойност на
този показател от една

▶▶USD загуби цинкът по
време на вчерашната борсова сесия и достигна 2155.5
USD/т

▶ Цени на цветни метали

Спекулации за икономиката на
САЩ изстреляха цената на петрола
ggeorgiev@pari.bg

56.5

USD/т
Вид
Купува
Продава
			
БУТАН С
790,00
800,00
ПРОПАН
750,00
760,00
БЕНЗИН СУПЕР
0,00
0,00
БЕНЗИН СУПЕР
680,00
682,00
АВИОГОРИВО
594,00
594,00
НАФТА
677,00
679,00
ГАЗЬОЛ
598
594
ДИЗЕЛ F
599,00
601,00
МАЗУТ
454,00
456,00
МАЗУТ
433,00
435,00

0.3% и са достигнали
540 175 т. Като се вземат
предвид и количествата,
търгувани в Шанхай и Ню
Йорк, цифрата достига
731 068 и това е най-голямото количество от 2004
г. насам.

Георги Георгиев

Цената на
цветния
метал
загуби нови
2.53% и по този
начин продължи
негативната
тенденция от
предишната сесия,
когато спадът беше
3.69%

▶ Спот цени на петролни продукти

Обзор

Петролът най-после
излезе на печеливша
позиция. След два поредни
дни на спад днес нефтът
успя да преодолее натиска
на долара. След като в
сряда цената доближи
долната граница от 72
USD/б, вчера движението
беше около 74 USD/б.
Основната причина за
позитивното движение
бяха спекулациите за
възстановяването на
щатската икономика. Това
доведе до повишаване
на сделките с петрол,
като надеждите на
инвеститорите остават, че
ако ситуацията в найголямата икономика в света
започне да се подобрява,
търсенето на суровината
също ще отбележи ръст в
цената.

Цифра на деня

77,5
65,0

72.40
+0.22%

52,5
40,0
28.01.09

17.04.09

29.06.09

8.09.09

18.11.09

28.01.10

Борса
NYBOT
CBOT
NYBOT
CME
CME
CME
CBOT

Единица
USd/lb.
USd/lb.
USd/lb.
USD/cwt
USD/cwt
USd/lb.
USD/gal.

Февруари
28,85
36,46
146,9
14,55
121
150
1,78

Борси: CBOT - Чикагска стокова борса; CME - Чикагска търговска борса; NYBOT - Нюйоркска стокова
борса; ASE - Австралийска стокова борса			
Мерни единици: 1 bu. соя = 27.216 кг. ; 1 bu. царевица = 25.4016 кг. ; 1bu. овес = 15.4224 кг. 1 lb. = 0.4536 кг. ;
1 МТ = 1000 кг. ; 1 cwt = 50 кг. ; 1 gal. = 3.785 л. ; 1USd = 1 U.S. cent			
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18 недвижими имоти

Офисите в София струват от 830 до 2000 EUR/кв. м
Средната
доходност на тези
площи е 8.05%
От 830 до 2000 EUR на кв. м
е продажната цена на офиси
от клас Б в София, пише в
годишния анализ за този
вид площи на GVA Sollers
Solutions - част от групата
Форос Недвижими Имоти.
Във втория по големина
пазар за офиси - Варна,
стойностите са от 950 до
2000 EUR на кв. м. В Бургас
цените са от 650 до 1000
EUR на кв. м, в Пловдив
- от 750 до 1150 EUR на кв.
м, а в Стара Загора - от 780
до 1200 EUR на кв. м.
Цените са осреднени
между офертните предложения и реалните, при които се сключват сделки, поясни за в. Пари директорът
на GVA Sollers Solutions

клиентите, така и за служителите на една компания.
Най-голямо е търсенето на
офиси по бул. България,
бул. Тодор Александров,
кв. Лозенец и кв. Младост
- в района около Бизнес
Парк София, твърдят от
GVA Sollers Solutions.

Добромир Ганев.
Спад

Сегментът на офис площите е един от най-засегнатите от кризата. Средно
за годината продажбените
цени на офис площите в
страната са се понижили
с 23.64%, а наемните - с
30.54%.
При продажбените цени
най-голямо е понижението в София - 30.20%. Във
Варна цените са намалели
средно с 15.49%, в Бургас
- с 27.15%, в Пловдив - с
13.14%, а в Стара Загора - с
25.89%.
На пазара на наеми найзначително е понижението в Бургас - с 46.59%. В
София то е с 29.90%, като
цените са от 5 до 16 EUR
на кв. м. За офиси от клас
А и Б във Варна - с 22.18%,
нива, подобни на тези в сто-

Доходност

▶ При търсенето на офиси в София най-предпочитани са централните райони
Снимка Боби Тошев

лицата. В Пловдив спадът
е 16.80%, а в Стара Загора
- 23.54%. В тези градове и
в Бургас наемите са от 4 до
10 EUR на кв. м.

Интерес

Най-търсени през периода
в столицата са офисите с
големина 100-250 кв. м, а
във Варна и други областни

центрове - 100 до 150 кв.
м. В София най-предпочитани остават централните
райони, тъй като предлагат
удобна локация както за

Средната доходност при
наемите на офис площите
от клас А и В в страната към
декември 2009 г. е в размер
на 8.05% и на годишна база
регистрира понижение от
0.4 процентни пункта. В
София средната е в размер
на 6.62% и на годишна база
се понижава с 1.21 процентни пункта. Във Варна
доходността на имотите в
сегмента е 6.86%, в Бургас
- 7.67%, в Пловдив - 7.70%,
а в Стара Загора - 8.16%.
Красимира Янева

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
обявява конкурси за длъжностите:
“ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР” и “СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР”
в Звено “Вътрешен одит”
Минимални и специфични изисквания, определени в нормативен
акт за длъжността “Главен вътрешен одитор”:
1. Минимална образователна степен за заемане на длъжността – бакалавър;
2. Професионален опит: 4 години;
3. Ранг – ІІІ младши;
4. Да притежава сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”,
издаден от министъра на финансите.
Минимални и специфични изисквания, определени в нормативен
акт за длъжността “Старши вътрешен одитор”:
1. Минимална образователна степен за заемане на длъжността – бакалавър;
2. Професионален опит: 3 години;
3. Ранг – ІV младши;
4. Да притежава сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”,
издаден от министъра на финансите.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- Висше образование по специалностите „икономика” или „финанси”;
- професионален опит в областта на финансовия контрол, вътрешния
или външен одит;
- познания в областта на основната нормативна уредба, свързана с изпълнение на задълженията за длъжността: ЗВОПС, ЗФУКПС, ЗФВС, ЗУДБ, ЗСч,
ЗОП, НВМОП, ЗДС и ЗДСл;
- компютърни умения - работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/,

МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
обявява конкурс за длъжността “Младши експерт” в
Дирекция “Инвестиционна политика и управление на
собствеността”, Отдел “Инвестиционна политика”, сектор
“Планиране, анализ и обслужване”
Минимални и специфични изисквания, определени в нормативен
акт:
1. Минимална образователна степен за заемане на длъжността – професионален бакалавър;
2. Професионален опит: не се изисква;
3. Ранг – V младши.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за
кандидатите:
- валидно свидетелство за управление на МПС, категория “С”;
- професионален опит в държавната администрация, свързан с организация на транспортното обслужване;
- компютърни умения - работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/,
Internet.
- комуникативни и организационни умения.
Цел на длъжността “Младши експерт” в сектор “Планиране, анализ и обслужване”:
Да осигурява дейностите, свързани с транспортното обслужване в
Министерство на физическото възпитание и спорта.
Размер на основната заплата за длъжността - 536 лева.
Начинът за провеждане на конкурса е:
1. Решаване на тест.
2. Интервю.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени
от кандидатите за участие в конкурса са:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл. 17,
ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3. Копиe от документи за придобита образователно - квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10 – дневен срок от публикуване на обявата на адреса на Министерство на физическото възпитание и спорта - гр. София, бул.”Васил Левски”
№ 75, стая 310, от 10.00 ч. до 12.00 ч., от 13.30 ч. до 16.30 ч.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на
информационните табла във фоайето на партера на Министерство на
физическото възпитание и спорта.

Internet;
- комуникативни и организационни умения.
Цел на длъжността “Главен вътрешен одитор”:
Участва в осъществяване на дейността по вътрешен одит на всички
структури, програми, дейности и процеси в министерството.
Размер на основната заплата за длъжността - 627 лева.
Цел на длъжността “Старши вътрешен одитор”:
Участва в осъществяване на дейността по вътрешен одит на всички
структури, програми, дейности и процеси в министерството.
Размер на основната заплата за длъжността - 580 лева.
Начинът за провеждане на конкурсите е:
1. Решаване на тест.
2. Интервю.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от
кандидатите за участие в конкурсите са:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал.
1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3. Копиe от документи за придобита образователно - квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник
в 10 – дневен срок от публикуване на обявата на адреса на Министерство
на физическото възпитание и спорта - гр. София, бул.”Васил Левски” № 75,
стая 310, от 10.00 ч. до 12.00 ч., от 13.30 ч. до 16.30 ч.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на
информационните табла във фоайето на партера на Министерство на
физическото възпитание и спорта.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
обявява конкурс за длъжността “НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ”
в Дирекция “Физическо възпитание и спорт на учащите”,
отдел “Спортни училища”
Минимални и специфични изисквания, определени в нормативен
акт:
1. Минимална образователна степен за заемане на длъжността – магистър;
2. Професионален опит: 6 години;
3. Ранг – І младши.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за
кандидатите:
- Придобита образователна квалификация “магистър” в областта на
физическото възпитание и спорта;
- професионален опит на ръководна позиция в областта на физическото възпитание и спорта на учащите или държавната администрация;
- познаване и ползване на нормативната уредба касаеща физическото
възпитание и спорта;
- компютърни умения - работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/,
Internet.
- управленски, комуникативни и организационни умения.
Цел на длъжността:
Подпомага директора на дирекция “ФВСУ” в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на спортните училища, дава становища за преобразуване и закриване на спортни училища.
Размер на основната заплата за длъжността - 819 лева.
Начинът за провеждане на конкурса е:
1. Решаване на тест.
2. Интервю.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени
от кандидатите за участие в конкурсите са:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл. 17,
ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3. Копиe от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се
изискват за длъжността;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10 – дневен срок от публикуване на обявата на адреса на Министерство на физическото възпитание и спорта - гр. София, бул.”Васил Левски”
№ 75, стая 310, от 10.00 ч. до 12.00 ч., от 13.30 ч. до 16.30 ч.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на
информационните табла във фоайето на партера на Министерство на
физическото възпитание и спорта.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ В ОБЩИНА ГАБРОВО
С Решение № 266/17.12.2009 г. ОбС - Габрово откри процедура за предоставяне на концесия за управление и експлоатация на услуги със спортно възстановителен характер в обект частна общинска собственост, представляващ Плувен басейн с идентификатор 14218.501.459.2.1
по влязла в сила кадастрaлна карта на гр.Габрово /заповед № РД-1864/26.10.2007г. на изпълнителния директор на АГКК/с обща площ на
двете нива 1088 кв.м, находящ се в сграда № 2 в СОУ„Отец Паисий”,
на ул. “Венец” № 11, кв. Трендафил-1, гр. Габрово, по плана на гр. Габрово, І етап ІІІ ч., УПИ ІV-за училище, кв. 44, ПИ 796, и с идентификатор
14218.501.459 по кадстралната карта на гр.Габрово.
Обявлението по чл. 41 от Закона за концесиите за провеждане на процедура за предоставяне на концесия е обнародвано в електронната
страница на Държавен вестник под №1 на 11 януари 2010 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
обявява конкурс за длъжността “НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ”
в Дирекция “Национален информационен център”,
отдел “Международна дейност и протокол”
Минимални и специфични изисквания, определени в нормативен
акт:
1. Минимална образователна степен за заемане на длъжността – магистър;
2. Професионален опит: 6 години;
3. Ранг – І младши.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за
кандидатите:
- Владеене на английски език, втори западен език е предимство;
- професионален опит, свързан с международна дейност и/или държавната администрация;
- познаване и ползване на нормативната уредба касаеща физическото
възпитание и спорта;
- компютърни умения - работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/,
Internet.
- комуникативни и организационни умения.
Цел на длъжността Началник на отдел “Международна дейност
и протокол”:
Ръководи, организира и координира дейността на отдела във връзка
с международните дейности и протокола в областта на физическото
възпитание и спорта.
Размер на основната заплата за длъжността - 819 лева.
Начинът за провеждане на конкурса е:
1. Защита на концепция за стратегическо управление на тема: “Ролята на международната дейност за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2010-2020 г.”
2. Практически изпит.
3. Интервю.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени
от кандидатите за участие в конкурсите са:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл.
17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3. Копиe от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се
изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи владеене на чужд език;
5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10 – дневен срок от публикуване на обявата на адреса на Министерство на физическото възпитание и спорта - гр. София, бул.”Васил
Левски” № 75, стая 310, от 10.00 ч. до 12.00 ч., от 13.30 ч. до 16.30 ч.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на
информационните табла във фоайето на партера на Министерство на
физическото възпитание и спорта.

Съветът на директорите на “Юг Маркет
Фонд Мениджмънт” АД съобщава, че междинните финансови отчети към 31.12.2009 г. на
Договорен фонд “Юг Маркет Максимум” и Договорен фонд „Юг Маркет
Оптимум” са представени на Комисията за финансов надзор.
Отчетите са на разположение на заинтересованите лица и потенциалните инвеститори в офиса на дружеството в гр. Пловдив, бул.
“Васил Априлов” 92 всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа и на сайта на
управляващото дружество www.ugmarket.com.
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Бизнес по комшийски

Спадът в стокообмена ни с Турция ще достигне 50%. очаква
се и инвестициите оттам да последват общия тренд надолу

18

Визита
Борисов отива
на гости
на Ердоган

▶ е позицията на
Турция в класацията
на инвеститорите
в България, като за
периода 1992-2008 г. у нас
са вложени 476.12 млн. USD

▶▶Премиерът Бойко Борисов бе поканен на двудневно официално посещение
в Турция от колегата си
Реджеп Тайип Ердоган.
Визитата започва днес,
като за деня е предвидена
и среща с турския президент Абдуллах Гюл. Утре
Борисов ще отпътува
за Истанбул, където ще
посети църквата „Св.
Стефан” и ще се срещне с
Вселенския патриарх Вартоломей. В програмата
на министър-председателя е предвидено и посещение на валийството в
Истанбул.

2
▶ млрд. USD е
стокообменът между
България и Турция за
деветмесечието на 2009
г., което представлява
46.7% спад на годишна
база
▶▶

Като съседни държави България и Турция би трябвало
да имат и силни икономически връзки. Да, ама не,
защото си имаме и силни
предразсъдъци едни към
други. Кризата също допринесе за охлаждането
на търговията и инвестициите. За деветмесечието
стокообменът между двете
държави спада с 46.7% до
около 2 млрд. USD. Вносът
от Турция се свива с 42.2%,
а износът на България към
Турция - с 51.1%. Южната
ни съседка е едва 18-а в класацията на инвеститорите в
България, като за периода
1992-2008 г. у нас са вложени 476.12 млн. USD. По
всяка вероятност за цялата
2009 г. спадът в инвестициите от Турция към България
ще последва общата тенденция за свиване, макар че
отделни големи компании
потвърждават плановете си.
В същото време страната
ни присъства в Турция като инвеститор само с една
компания - Приста ойл, която през 2003 г. откри завод
за моторни масла в Измит.
Потенциал за правене на
бизнес и за сътрудничество
обаче има. Държавите ни са
близки не само от географска, но и от културна гледна
точка. И ако икономическото сътрудничество между
двете държави се разгърне,
това може да засили бизнес

Мостовете над Босфора е физическата връзка между бизнеса в Европа и Азия

интересите към региона
като цяло.
Търговия

Преди десетина години магазините ни бяха пълни с
турски стоки, но с присъединяването на страната ни
към ЕС те бяха поизтикани
от рафтовете за сметка на
продуктите на редица европейски компании, които
започнаха да търгуват с
България. В момента това,
което внасяме от Турция,
са предимно стоки за строителството, нефтени масла,
но също така и пресни зеленчуци и сушени цитрусови плодове. От нас към южната ни съседка заминават
мед, цинк, цигари и др.
Инвестиции

Турция не е от водещите страни инвеститори в
България. Към момента
най-големи вложения са
направени от Шишеджам
в производството на стъкло в Търговище, от Suzer
Holding в ZMT Никопол
за производство на хартия
и Prinzess Group - в хотелите Dedeman Princess
и Dedeman Trimonzium
Princess. Инвестицията на
Шишеджам е най-голямата
турска инвестиция на зелено у нас - около 400 млн.
USD. Наскоро от компанията потвърдиха пред в. Пари,
че не се отказват от инвес-

тиционните си планове и
за следващите три години планираните вложения
възлизат на 350-400 млн.
USD в четири завода. В
началото на пролетта компанията трябва да стартира
с първото в България производство на автомобилно стъкло. Сред големите
инвеститори се нарежда и
компанията Алкомет, базирана в Шумен.
Суди Озкан е турският
бизнесмeн, който стои зад
приватизацията и модернизацията на хотелите Принцес в София и Пловдив.
Към момента в тях са инвестирани около 30 млн.
USD. Озкан e известен и
с бизнеса си с казина и
безмитни магазини, както
и с 10-годишната концесия
на младежкия дом в Свиленград. Друго известно
турско име в българските
бизнес среди е Фуат Гювен.
Неговите инвестиции у нас
са свързани с бургаския
производител на кабели Елкабел, банката Dbank, както
и няколко ВЕЦ.
Не може да се очаква от
Турция да влязат инвестиции във високотехнологични производства. Турция
по-скоро е наш конкурент
в привличането на такива инвестиции, тъй като е
сравнително голям пазар,
коментираха за в. Пари от
Българската агенция за ин-

вестиции.
Инфраструктура

Турция е силно представена
в строителния сектор у нас
- и като вносител на материали, и като изпълнител на
големи проекти. Турската
фирма Догуш еко например
участва в строителството
на автомагистрала Тракия
в участъка от с. Ветрен
до Карнобат. Друга турска
компания - Мапа Ченгиз,
пък е изпълнител на договора за строителство на
автомагистрала Люлин.
Изграждането на отсечка
от втория метродиаметър
- жк Надежда - бул. Черни
връх, е поверена на турска
фирма - Доуш Иншаат ве
Тиджарет.
Проектът за газопровода
Набуко е с огромно значение за страните от региона,
а в него наред с България
чрез дружеството Булгаргаз-България са включени и
Трансгаз-Румъния, БоташТурция, ОМV-Австрия и
МОЛ-Унгария.
Перспективи

Перспективните направления за сътрудничество
между България и Турция
са в изграждането на смесени предприятия, участието
на турски фирми в големи
инфраструктурни и строителни проекти, както и
сътрудничество в туризма,

констатират от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма.
Положителна стъпка в
тази насока се опитват да
направят от Турско-българската търговско-индустриална камара. Оттам
вече приемат за членове и
български компании, като
дори им обещават сътрудничество за намиране на
партньори чрез мрежата
им от организации по цял
свят.
Предразсъдъци

В бизнеса с комшиите обаче има и известни предразсъдъци. Един от тях е
свързан с ниското качество
на турските стоки. Няма
такова нещо, в Турция има
и много качествени стоки,
категорични са от Турскобългарската търговскоиндустриална камара. Те
обясняват, че за този имидж
са виновни търговците, които изкупуват евтини и естествено нискокачествени
продукти, като ги продават
на раздути цени. Заради
забавяне в сроковете на
изпълнение на големи инфраструктурни проекти
Турция отново бе намесена в негативен контекст.
Впоследствие обаче самият
министър на регионалното
развитие каза, че вината не
е във фирмата изпълнител
от турска страна.

Турция обаче получава
силни аплодисменти и лека завист от България за
политиката си в сферата
на туризма. Факт е, че държавите ни са конкуренти
в тази област, но има още
много какво да учим по
отношение на маркетинга
на дестинациите, осигуряването на атракции и добро
обслужване за клиентите.
За нас

В същото време турският
бизнес открито заявява, че
е позитивно настроен към
България и възможностите
за търговия и инвестиции
тук. Естествено членството
ни в ЕС и добрата данъчна
среда са магнит за инвеститорите, но в същото време
те отчитат и че трябва да се
подобри административното обслужване и да се намали бюрокрацията. Бавното
и трудно издаване на визи
за турски граждани също
е често изтъкван проблем.
Да, това е трудност, която
е свързана с членството на
държавата в ЕС и съществува, ако се пътува и от Турция до Германия например.
Разбирам това, но нека поне
да се помисли за някакви облекчения за бизнеса,
призовава Кемал Йозмез,
зам.-председател на Турско-българската търговскоиндустриална камара.
Дарина Черкезова
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Заедно може да сме по След отминаването на рецесията стокообменът
между двете държави може да достигне 5 млрд. EUR,
казва посланикът на Турция Мехмед Гюджюк
▶▶
ВашеПревъзходителство, как оценявате политическите и икономическите отношения между
нашите две страни?

- Турция отдава голямо значение на връзките
си със съседна България географски, исторически
и културни. Двустранните
отношения между нашите страни отбелязват голям
напредък през последните
деветнадесет години. Днес
политическото, икономическото и търговското сътрудничество между Турция и
България са на много добро
ниво, което може да служи
за пример на останалите
балкански държави.
Турция и България са съюзници в НАТО и са страни,
следващи в голяма степен
сходна политика. Активно
се развиват и двустранните търговско-икономически отношения. След 2003
г. търговският стокообмен

между двете страни отбеляза четирикратен ръст. Преди
настъпването на световната
икономическа криза външната ни търговия нарастваше
с 26% годишно, достигайки
3.2 млрд. EUR. В края на
2008 г., когато икономическата криза започна да се
проявява, свиването на търговския стокообмен бе само
10%. Като се имат предвид
взаимнодопълващите се
особености на икономиките
на нашите страни, смятам,
че след отминаването на
икономическата криза високите стойности бързо ще
се възстановят и в средносрочен план е възможно да
достигнат 5 млрд. EUR.
До 2008 г. Турция бе на
първо място по износ от
българската страна и на четвърто по внос, с което се
превърна в четвърти търговски партньор на България.
Това дава ясна представа за
динамиката в регионалните

отношения. Тази тенденция
ще се запази и след икономическата криза.
▶▶
Каксеотразикризатана
търговията и инвестициите на турските фирми
в България?

- Глобалната икономическа
криза през 2009 г. се отрази
негативно на търговията в
цяла Европа. Стокообменът
между Турция и България за
миналата година, сравнен
със същия период на предходната, по непотвърдени
данни се е свил с 1/3. Негативният ефект на кризата
би могъл да се приеме като
изключение и временно явление. С цел минимализиране на загубите е необходимо
да се наблегне на стоки с
потенциал в двустранната
търговия като машини и
съоръжения, хранителни
продукти, мебели и др.
Турция се нарежда на
18-о място сред чуждите

Факти
Каква е
ситуацията
в Турция
▶▶В момента икономиката на Турция е на 16-о
място в света и на 6-о в
Европа.
▶▶Икономическият ръст
на държавата за последните шест години е 7%.
Очаква се за 2010 г. той да
бъде 3.5%, а за 2011 г. - 4%.
▶▶През август 2009 г.
инфлацията в страна-

инвеститори в България, без
да бъде включен турският
капитал, идващ от трети
страни. На практика турските инвестиции са приблизително 3 пъти повече
от официално обявената статистика и възлизат на около
1 млрд. EUR.

та достига 5.3%, като за
сравнение през 2002 г. тя
бе 30%.
▶▶Корпоративният
данък в Турция е 20%,
данък общ доход - между
15 и 35%.
▶▶Заради глобалната икономическа криза през
четвъртото тримесечие на 2008 г. турската икономика отбеляза
спад, който продължи 4
поредни тримесечия.
▶▶През последните няколко месеца икономиката
на Турция започна бавно
да се възстановява.

Според неофициално
обявените данни за обема
на турските инвестиции в
България за 2009 г. глобалната икономическа криза
е повлияла негативно и на
тях. Би било полезно България да обърне внимание
на подобряването на бизнес

средата за чуждите инвеститори, както и на осигуряването на повече прозрачност.
В съвременния свят съществува голяма конкуренция за
привличане на чужди капитали. Поради тази причина
насочването на инвестиции
към региона и създаването
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устойчиви на кризата

на синергия в това отношение е от съществена полза
за икономиките на двете
страни. От друга страна,
съвместните инициативи
на фирмите от двете страни
и на други пазари ще ги
направят по-силни и устойчиви на кризата.

▶▶
Защотурскитефирми
избират България и какви
са оплакванията им?

- Членството на България в
ЕС, падането на корпоративния данък и данък общ доход
до 10% превръщат България
в по-привлекателна страна
за турските инвеститори.

Въпреки това би било трудно
достигнатото ниво на инвестиции между двете съседни
страни да се определи като
задоволително. Причините
за това са две. Първата е
усложнените бюрократични
процедури при издаване на
входни визи и разрешителни
за пребиваване в България на
турските бизнесмени и инвеститори, имайки предвид
основния принцип в бизнеса
и търговията за осигуряване
за свободно движение. Втората причина са трудностите, които срещат турските
строителни предприемачи за
временно наемане от Турция
на квалифициран и технически персонал, необходим за
реализиране на съответните
проекти. Улесняването на тези процедури би спомогнало
за спазване на договорените
срокове. Тези обстоятелства
са важни и за приключване
в срок на обекти от важно
значение за България.
▶▶
Проблемитеспроектаза
магистрала Люлин, чийто изпълнител е турската фирма Мапа Дженгиз,
рефлектират ли върху
имиджа на турския бизнес?

- Факт е, че миналата го-

дина имаше закъснение в
изпълнението на проекта,
но доколкото ни е известно,
то се дължеше не на фирмата изпълнител, а на някои проблеми в българската
пътна агенция, свързани с
процедури по отчуждаване
на терени и ненавременното
им предоставяне от страна
на агенцията. Това бе потвърдено и от министъра
на регионалното развитие
и благоустройството Росен
Плевнелиев. Към настоящия момент не съществуват
пречки с работния график на
проекта. Свидетели сме как
търговската конкуренция по
отношение на този проект
поема в нежелана посока.
Икономическото сътрудничество и инфраструктурните проекти предлагат добра
възможност за придобиване
на опит в изграждането на
съвместно сътрудничество.
Турските строителни предприемачи са изпълнили успешно и качествено в срок
редица проекти в България.
В тази връзка бих искал да
подчертая, че към днешна
дата секторът на турското
строително предприемачество на база реализирани
проекти в чужбина се нарежда на второ място в света

след Китай.
Разликата във възнагражденията на българските и
турските работници в някои
случаи, както и други подобни проблеми са в резултат на
нелоялната конкуренция. По
принцип техническият и квалифициран персонал, нает от
чужбина, е по-високо заплатен от местния. Това се отнася не само за строителния
бранш, такава е практиката
и в консултантските фирми,
образованието и здравния
сектор. Разполагаме с информация, че германските,
австрийските и италианските специалисти, наети по
български инфраструктурни
проекти, получават по-високи възнаграждения спрямо
българските си колеги.
▶▶
ЗащоТурциядабъдеприета за член на ЕС и какъв
ще е приносът й към развитието на съюза?

- Турция продължава преговорите за членство в ЕС.
Тя е учредител или член на
всички европейски структури с изключение на ЕС.
Повратната точка в отношенията между Турция и
ЕС в близо 50-годишната
история е приемането на
Турция в Митническия съюз

през 1996 г. С членството
си в този съюз Турция се
интегрира в ЕС. Днес 55%
от външната търговия е със
страни от ЕС.
Столетия наред Турция
със своята история и култура е част от идентичността
на Европа. Днес около 4
млн. турци живеят в страни
от ЕС. Едно от предимствата
от присъединяването на Турция към ЕС е превръщането
му в многокултурна структура и алианс на цивилизациите. Друго предимство
за ЕС след евентуалното
присъединяване на Турция
е отварянето му към 70 млн.
динамичен, активен и бързо
развиващ се пазар. Като трето предимство бих посочил
повишаване влиянието на
ЕС в Черноморския, Кавказкия, Близкоизточния и
Средноазиатския регион.
Членството на Турция ще
допринесе и за сигурността
на енергийния сектор.
Опасенията за неконтролируем емиграционен поток от
Турция към ЕС са нереалистични. Дори може да се очаква, че все повече турци ще се
завръщат в страната си.
Дарина Черкезова
Пълния текст на интервюто
четете на pari.bg

Интервю Хюсеин Йорюджю, изп. директор и председател на УС на Алкомет АД

Завоювахме нови позиции на пазара
Няма да спираме
инвестициите
в България

компании в металургичния
сектор, която не е предприела съкращения и дори
увеличихте заплатите
от 1 януари. Каква е политиката ви по отношение
на служителите ви?

▶▶
ГосподинЙорюджю,как
се отрази кризата на производството и пазарите
на Алкомет?

- Кризата повлия отрицателно на всички промишлени сектори, като търсенето
и потреблението бързо намаляха. Вътрешният пазар
беше сериозно засегнат,
намалявайки наполовина.
Капацитетът ни основно
беше зает с производство
за европейските пазари.
Тук търсенето на промишлени продукти рухна, но
това на потребителските
продукти остана високо.
Концентрирахме се върху
потребителските пазари,
на които продаваме домакинско и контейнерно
фолио. Насочихме мощностите си към тези продукти. Увеличихме тяхното
производство от 1200 т
на месец през 2008 г. до
1550 т през 2009 г. По този
начин създадохме условия
валцовият цех да работи
с пълния си капацитет по
време на кризата.
По-сериозно намаляха
поръчките на профили по
време на кризата поради спад в строителния и
автомобилния сектор, но
пресовият цех работеше
с 85% от капацитета си,
основно по европейски
поръчки.
Като един от основните

производители на фолио в
Европа Алкомет АД участва активно през 2008 и 2009
г. в кампанията по приемане на решение от Европейската комисия за въвеждане
на антидъмпингово мито за
внос на домакинско фолио
от Китай, Бразилия и Армения в Европа. Тази стъпка
помогна за подобряване
на позицията ни на пазара
през 2009 г.
▶▶
Коисаосновнитеви
пазари и какви продукти
продавате там?

- Европейските пазари на

Алкомет АД са съсредоточени основно в Германия,
Полша, Франция, Италия,
Дания и Австрия. Останалите европейски държави представляват 14% от
външния пазар на компанията. Вътрешният пазар
беше 15% преди кризата, а
сега е свит до 8%.
Основните ни продукти
са домакинско фолио, следвано от профили, листа и
ленти. Производството на
техническо фолио ще доразвиваме през 2010 г.
▶▶

Виестееднаотмалкото

- Тази година служителите ни ще получат средно
увеличение на заплатата от
4.6% през първата половина
на годината и допълнително
по още 3% през втората
половина. Като се има предвид, че преминаваме през
труден период, от основно
значение за нас е да запазим
производствения капацитет
на завода, а оттам и работните места. Това е възможно
с понижаване на продажните цени, но успяхме да
приключим годината без
загуби. Планираме да поддържаме тази работна ръка
през следващите години.
Получихме значително
количество услуги от местната индустрия за проектантска, строителна и монтажна дейност. Тези услуги
възлизат на 1.6 млн. лв. за
2009 г. Допълнително покупките ни на местни стоки
бяха на стойност 10.2 млн.
лв. през 2009 г. Заедно с 4.7
млн. лв. за транспорт на
стоките ни за износ общият принос на Алкомет АД
за местните доставчици е
16.5 млн. лв., което също
подпомогна местния пазар
на труда.

▶▶
Каквисаинвестиционните ви планове за 2010 г.?

- Подготвяме линия за надлъжно рязане с обмазване
за контейнерно фолио. С
нея планираме да излезем
на европейския пазар с
контейнерно фолио. Планираме навлизане на пазара от 5% за този продукт
през 2010 г. Подготвя се
също линия за измиване
и рязане, която оперира с
най-новата технология в
тази област. Планираме да
се пренасочим към пазари
на по-висококачествени
листа и ленти с тази линия
през 2010 г. Ще увеличим
капацитета на междинния
си стан с 30%, за да увеличим производството на
контейнерно и техническо фолио. Надяваме се да
започнем и да завършим
този проект през 2010 г. с
разходи от около 700 хил.
EUR. Ще започнем проучвания за покупка на нови
станове и 5000-тонна нова
преса през 2010 г. Приблизителната стойност на
тази инвестиция се очаква
да бъде около 9 млн. EUR
и може да стартира през
2011 г. при благоприятно
развитие на пазара.
▶▶
Възнамерявателида
набирате капитал чрез
фондовата борса?

- Нямаме такива планове
за тази година.

▶▶
Какваепрогнозатави
за развитието на сектора, в който работите,
през 2010 г.?

- Вече са налице някои
признаци, които сочат възстановяване на автомобилния сектор в Европа.
С настъпване на пролетта
е вероятно строителният
сектор също да се съживи. Тези два фактора ще
рефлектират върху продажбите на листа, ленти
и профили. Очакваме още
фабрики в Европа да бъдат
закрити през 2010 г. поради увеличаване на разходите за производство и
електроенергия, загуби от
продажби вследствие свиване на пазарите и накрая
заздравяване на дейностите на глобалните алуминиеви компании.
Подготвяме се там, където нашите технологии
позволяват да запълним
нишите, които биха се
появили на пазара заради
тези закривания. Запазваме нашия оптимизъм
и внимаваме за бъдещи
възможности, оставайки готови за всякакви
промени в тенденциите
на пазара, да се адаптираме към тези промени,
да намалим рисковете и
да поддържаме обема на
продажбите.
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Интервю Кемал Йозмез, зам.-председател на Турско-българската търговско-индустриална камара

Условията за бизнес в България се подобряват
Камарата вече приема
за членове и български компании, които
ще може да ползват
международните й
връзки

▶▶
ГосподинЙозмез,как
оценявате бизнес отношенията между България и Турция и как те се
промениха за последните
15 години?

- Преди 15 години нямаше
закони в България. Имаше нужда от създаване на
работни места и никой не
следеше стриктно дали се
плащат осигуровки и данъци, дали фирмата работи с
Акт 16.
Тогава имаше фирми,
които започнаха работа в
сферата на дърводобива,
сладкарската промишленост, други изкупуваха оттук стари машини и ги изнасяха за Турция. Тогава се
отвориха и първите врати
за бизнеса. Оттогава насам
много неща се промениха.
В България работата вече
започна да се върши законосъобразно. На мен това
ми харесва, защото ще печелят тези, които предлагат
качество и конкурентни на
пазара продукти. Въпреки това обаче смятам, че
реформите в България ще
продължат поне още 15-20
години, докато се достигне нивото на правене на
бизнес в други държави от
Западна Европа.
▶▶
Каквохаресватурският бизнес в България и
какви са препоръките
ви за подобряване на

държави видяха, че пазарът
тук се подобрява и започнаха също да внасят. Така
Турция остана малко настрана. Това, което се внася в момента, е основно в
сферата на строителството гипс, гипсокартон, цимент,
железария и т.н. Делът на
строителните материали с
произход от Турция е около
20-30%. Внасят се и мебели, Качеството на турските
стоки е на добро ниво. Oт
географска гледна точка
двете страни са много близки и транспортните разходи
са ниски. Освен това и като
хора се разбираме много
добре. Ако не се бърка политиката между нас и ако
не се намесват интересите
на други държави, бизнес
отношенията ни ще се развиват много добре.

условията за правене на
бизнес у нас?

- Харесва ни това, че страната е част от Европейския
съюз и условията за правене
на бизнес се подобряват.
Езиковата бариера ни създава трудности. Много малко
хора говорят английски или
турски. Най-големият ни
проблем е, че работната ръка е слабо подготвена, не е
като в Турция. За съжаление за работата, която един
служител от Турция върши,
тук са ни необходими трима.
Чета и чувам коментарите в медиите, че някои от
фирмите с турски капитал
внасят работна ръка от Турция. Всъщност никой няма
търговска изгода да „внася”
хора от друга държава, но
се налага да се прави, ако не
може да се осигури качество
на извършената работа.
▶▶
Нископлатенилиса
българските работници?

- В сравнение с европейските стандарти - да.

▶▶
Вмоментасякашсесъздава негативен имидж за
турския бизнес - и заради
забавянето на строителните проекти, в
които участват турски
компании, и защото се
смята, че у нас се внасят
само нискокачествени
стоки от Турция. Какъв
е вашият коментар?

- Трябва да се има предвид, че такива фирми има
не само в Турция, но и в
България или Англия например. Това са отделни
компании, които не може да
представляват целия турски
бизнес. От друга страна, в

Снимка Боби Тошев
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▶ фирми членуват в
Турско-българската
търговско-индустриална
камара

България има и големи инвеститори като Шишеджам,
Алкомет и т.н., които осигуряват работна ръка, плащат
данъци и изнасят стоката си
за цял свят. По отношение
на качеството на турските
стоки - проблемът е свързан
с търговското мислене.
▶▶
А какъв е имиджът
на българския бизнес в

Турция?

- Ние имаме по-положително отношение към България, отколкото българите
към Турция. Напоследък
има послание от страна на
политиците, че всичко лошо идва от Турция, а всичко
добро - от Европа.

▶▶
Ималипредразсъдъци
към Турция от страна
на други европейски
държави?

- Европейският бизнес не
се повлиява от предразсъдъци. Турция е с население
от 70 млн. души, т.е. това
е огромен пазар и всички
искат да продават на него.
В Европа живеят повече
от 5 млн. турци, като само
за германската национална
икономика турският бизнес
допринася с 80 млрд. EUR.
▶▶
Акакоценяватеинтереса на българския бизнес
към Турция?

- Има само един български инвеститор в Турция
- Приста ойл. Смятам, че
това е показателно.
▶▶
Кои са основните
стоки, които се внасят
в България от турските
търговци?

- Преди десетина години
турските стоки бяха застъпени на българския пазар,
но от 3-4 години и други

▶▶
Кои от българските
продукти и услуги може
да бъдат изнесени или
съответно предоставени на турския пазар?

- За съжаление няма
много неща от България
за Турция, но може да се
направи нещо. Създадохме
камарата с идеята тя да бъде
мост между българския и
турския бизнес, така че не
само да се внасят стоки от
Турция в България, а и обратно. Преди внасяхме дървесина, но това е свързано
с природните дадености и
не може да бъде постоянно.
Сега внасяме част от стоките на Шишеджам, но трябва
да се засилва работата и с
други български фирми.
▶▶
Досегабългарскикомпании обръщали ли са се
към камарата за съдействие?

- Не. Сега с новия управителен съвет на камарата ще
се опитваме да привлечем
вниманието на българския
бизнес към Турция. Ще
осигурим възможности
на българските ни бизнес
партньори, които станат
членове на камарата, да
използват връзките и услугите на подобни турски
организации в други държави. По този начин ние ще
им помогнем да си намерят
партньори във всяка държава, където има сходни
на нашата организации. От
пазарна гледна точка това
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▶ хил. лв. е средният
размер на годишните
разходи за осигуровки
и данъци, които плаща
една средноголяма
компания с турски
капитали в България

е да платиш за едно, а да
получаваш пет.
▶▶
Накаквиусловиятрябва да отговаря една
българска фирма, за да
стане член на Турскобългарската търговскоиндустриална камара?
Какъв е размерът на
годишния членски внос?

- Компанията трябва да е
функционираща, да спазва законите на държавата.
Засега не гледаме какъв е
оборотът й, а сериозното
й отношение към бизнеса.
Годишният членски внос
е 600 лв., но смятаме да го
намалим на 300 лв.
▶▶
Повлияликризатавърху бизнес отношенията
Турция - България?

- Навсякъде има криза,
включително в Турция.
Правителството обаче взе
мерки. Например бяха намалени данъците, с което се
стимулира потреблението.
▶▶
Всфератанатуризма
Турция се дава като положителен пример като
качество на обслужването. Какво бихте дали като съвет, за да достигнем нивото на Турция?

- Преди години, ако за
турските граждани цената
бе една, за туристите същото това нещо се продаваше
доста по-скъпо. Преди няколко години обаче тази
политика се промени и сега
е по-скоро обратното.
Ако седнеш, в заведение
веднага те обслужват, и то
с усмивка, докато в България не се обръща такова
внимание на клиента, той
се разглежда като стока.
Германците преди бяха такива, обаче сега всички са
усмихнати и любезни. След
15-20 години може би и тук
нещата ще се променят.
Дарина Черкезова

Коментар

Рецесията намали с 40%
ресторантьорския бизнес
От 19 години се боря с
българската система и
вече съм се научил да правя
бизнес в тези условия.
Първоначално беше трудно
да се намират машини
и съоръжения или продукти за ресторантьорския
и сладкарския бизнес, с
които се занимавам.

Бирол Дилбер,

собственик на Артисма

Проблемите
ни са свързани основно с
текучеството на
работна ръка и
липсата на квалиСега абсолютно всичко е
фициран персодостъпно. Проблемите ни
са свързани основно с теку- нал
чеството на работна ръка и
липсата на квалифициран

персонал. Да се доведат
хора от Турция е трудно,
но се прави, най-малкото за
да обучат българските ни
работници. Изпращаме и
наши работници в Турция
на обучение. Текучеството
се дължи на ниския стандарт в България, заради
който много хора отиват да
работят в Европа.
Кризата се отрази и на
продажбите в сферата на
ресторантьорството. Пазарът се сви с 40%.
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Subaru Legacy 2.0D
Цена 62 172 лева

Двигател 4-цилиндров дизелов боксер, 16V
Работен обем 2.0 л
Тегло 1501 кг
Трансмисия шестстепенна ръчна
Макс. мощност 150 к.с. (110 кВт)
Макс. въртящ момент 350 Нм (1800-2400 об/мин)
Макс. скорост 206 км/ч
Ускорение 0-100 км/ч 9.3 сек
Среден разход на 100 км (комбиниран) 7 л
Емисии СО2 на км 165 г

Скритият коз на средния клас
Subaru Legacy е единствен
в сегмента си със
серийно 4х4

Ако има нещо, което със
сигурност ми липсва при
първата ни среща с новата,
пета генерация на Subaru
Legacy, това е дизайнът на
вратите на предшественика. Безраменните прозорци
придаваха особено изящен
вид на купето и недвусмислено подсказваха потенциала за едни по-спортни дни
и по-динамични завои в
най-продавания лек автомобил със задвижване 4х4 в
света (3.6 милиона произведени Legacy, включително
офроуд модела Legacy, от
1989 г. до днес).
Промени
С новото поколение на
Legacy Subaru сменят посоката. Нов, по-голям, по-

просторен и по-практичен
- далече от досегашната
стратегия за ексцентричност, по-близо до очакванията на широкитe народни
маси.
При това Subaru Legacy
винаги е бил особен автомобил. Преди малко повече
от 20 години появата на
японската лимузина предизвика любопиството на
точно определена група
хора като ловци, земеделски стопани и автомобилни
нонконформисти заради
практичността, здравината
и стабилността на японския претендент и въпреки
скучния си екстериор. Днес
Subaru все по-често се изговаря на един дъх в съчетание с изрази като “модерна

Интериор

Новият дизайн на интериора на Legacy е по-добър от
предшественика и изглежда
най-сетне модерен. Новост
е електрическата ръчна
спирачка, която се активира с бутон. Нов е и дизайнът на волана с три спици.
Въпреки всичко, кокпитът
все още е твърде далече от
германски примери

градска среда”, “лайфстайл”
и “по-различната лимузина”. Европейският пазар за
автомобили от среден клас е
сериозно доминиран от германските BMW 3-та серия,
Audi A4, Mercedes C-класа
или Volkswagen Passat. На
първо четене Legacy сякаш
няма никакъв шанс спрямо
тях за избора ви - те се
продават с по-голямо разнообразие от двигатели, имат
по-луксозно вътрешно оборудване и имат по-висока
репрезентативна сила пред
обществото. Legacy обаче разкрива истинските си
таланти при втори, трети и
всеки последващ прочит.
Екстериор
Външният вид на ново-

то Legacy е по-масивен и
агресивен в сравнение с
предшественика. Увеличеното междуосие с осем сантиметра носи предимства
преди всичко за пътниците
на задните седалки. Както
и при други нови модели,
показани в последните две
години, и тук впечатление
ще ви направи широката
и малко по-висока предница, както и по-големите
като площ фарове. Legacy
залита към притеснителна
униформеност, слабо отличаваща го от конкурентни
японски или дори корейски
лимузини.
Системата за задвижване на
четирите колела на Subaru с
постоянно разпределение на
двигателната сила е призна-

Двигатели

Можете да поръчате Subaru
Legacy с бензинов или
дизелов боксер. Конструкционната особеност на този
мотор са хоризонтално
разположените цилиндри
с хоризонтален ход на
буталата. Това гарантира
по-култивиран режим на
работа. Всички мотори на
Legacy са с турбина

та и от конкуренцията за едно от по-добрите решения,
предлагани на пазара. Тя
работи отлично не само при
лоши пътни условия като
сняг или дъжд, а ви дава повече стабилност и контрол и
при сухо време, ако решите
да управлявате автомобила
си малко по-спортно и агресивно. Всъщност Legacy
е много подходящ за бързо
и агресивно каране. Четирицилиндровите боксерови мотори на марката са с
турбо, ускоряват с искрено
желание и френетично хубав звук и не се свенят да
ви подведат още, за да натиснете педала докрай. От две
години японците предлагат
и дизелов боксер, с който
ще можете да решите и

проблема с високата консумация на гориво.
Характеристики
Двулитровият агрегат с мощност от 150 конски сили е
относително тих, субективно динамичен и обективно
икономичен според общия
стандарт за този клас автомобили - средният разход е
около 7 литра дизел на 100
километра. Дизелът е може
би най-добрият избор за тази
кола, която в България ще
бъде често избирана като
служебен инструмент за покоряване на десетки хиляди
километри. С всеки следващ
лоялността на шофьора ще
се затвърждава. Защото и
Legacy няма да го разочарова
в основните си приоритети.

Lineartronic

Безстепенната автоматична скоростна кутия
Lineartronic се предлага
като опция за бензиновите
модификации на Legacy.
В комбинация със системата за задвижване на четирите колела тази трансмисия гарантира оптимален
режим на работа и комфортно придвижване
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Лебедова песен
Групата на
Кънингам с турне
преди края си

Настроение

Едва успях да вляза в едно от
магазинчетата за подаръци и на
всичко отгоре бяха останали само много големи номера. Да ви кажа честно,
страшно ме е яд на „Сънданс”

С двегодишно световно
турне Merce Cunningham
Dance Company ще отбележи края си. Първото представление на легендарната
танцова група ще бъде в
Кълъмбъс, щата Охайо,
на 12 февруари, а на Нова

Джан Ривърс, комик и актриса, за кинофестивала

година артистите ще играят в Ню Йорк. Танцьорите ще обиколят почти 40
града в Европа и САЩ
по време на турнето си.
Легендарният хореограф
Мърс Кънингам остана
начело на компанията до
смъртта си на 90-годишна
възраст през юли 2009 г.
Танците му се характеризират с комбинация от точност, атлетичност и геометрични форми.

Милиардери с власт

Победата на Пинера на президентските избори в Чили удвои
цената на компанията му LAN Airlines
В началото на този месец
милиардерът Себастиан
Пинера спечели президентските избори в Чили, като победи сегашния президент Едуардо Фрей на балотаж.
Когато поеме поста
през март, медийният магнат ще бъде
първият десен лидер
в Южна Америка,
след като режимът на
Пиночет изгуби властта
през 1990 г. Пинера, който е доктор по икономика
от Харвардския университет, ще управлява страна
с 14 млн. жители и брутен
вътрешен продукт от над
245 млрд. USD. Като президент той обещава да развие пазарната икономика в
Чили и да създаде 1 млн.
нови работни места.

лиардер в света Майкъл
Блумбърг. Като кмет на
Ню Йорк ръководи медийната, финансовата и модната столица на САЩ,
а може би и на света.
Той е собственик и
на 88% от новинарския гигант
Bloomberg LP. По
оценка на Forbes
богатството му
е на стойност
17.5 млрд. USD.
След като поиска
от градския съвет
да отмени ограничението за броя
на позволените
мандати, Блумбърг успя на
косъм да
победи
конкурент а

Комбинация

Съчетанието между значително финансово състояние (1 млрд. USD
към март 2009 г.) и политическа власт нарежда
Пинера на 15-о място в
последната класация на
сп. Forbes на най-влиятелните милиардери в света.
Богатството винаги носи
и власт, и влияние, но
малко са плутократите,
които притежават необходимата комбинация от
пари, индустриална мощ
и политическа сила, за
да си спечелят място в
класацията.
Победата на Пинера вече носи пари - най-вече на
него самия. От изборите
насам акциите на най-големия му холдинг - LAN
Airlines, са скочили два
пъти. За да премахне опасенията на опонентите си,
че милиардер ще управлява страната, Пинера обеща
да продаде дела си в LAN
Airlines, преди да поеме

Магия
В мюзикъла
на Джордж Лукас
участват феи
Макар че подробностите
около подготвяния от студиото на Джордж Лукас
анимационен филм се държат в пълна тайна, Reuters
разкри, че в сюжета са
включени феи. Режисьор на
мюзикъла е Кевин Мънроу,

властта. Освен това повери
управлението на
повече
о т
4 0 0
м л н .
USD свои
инвестиции на сляп доверителен фонд.
Номер едно

Тъй като слепите фондове
не информират собствениците на активите за операциите, които извършват,
много богати кандидати
за политически постове
ги използват, за да разсеят
опасенията за конфликт на
интереси. Такъв е случаят
и с най-влиятелния ми-

чийто дебют в анимационния свят беше четвъртият филм за костенурките
нинджа през 2007 г. Във
филма ще бъдат включени
песни от различни източници. Сценарият е дело на
Дейвид Беренбаум, който е
автор на комедията „Елф” и
детската фантастична история „Историите на Спайдъруик”. Не е ясно дали
самата история е измислена
от Лукас.

нес факултета в Харвард
осигури стабилността на
града въпреки финансовата криза и високата безработица (10.6%). Пое контрола върху училищата в
града, въведе инициативи
за повишаване на енергийната ефективност и
помогна Ню Йорк да стане
най-безопасният голям
град в САЩ.

лия юни, държи петата
позиция. Мексиканският
телекомуникационен гигант Карлос Слим и руският петролен магнат Вагит
Алекперов (съответно на
3-то и 4-то място) оформят пе-

Топ 5

Други двама милиардери пък в момента
управляват държави.
Медийният и банков
титан Силвио Берлускони е министърпредседател на Италия и заема второ
място в списъка на
Forbes. Индустриалният наследник
Саад Харири, който беше назначен
за премиер на Ливан мин а -

с и
Б и л
То м п с ъ н
миналата
есен и да спечели още четири
години като кмет
на Ню Йорк. Цената на
победата беше 100 млн.
USD.
Възпитаникът на биз-

Сериал
Спират „Грозната
Бети” в САЩ
през април
Комедията „Грозната Бети”
ще бъде спряна след края
на четвъртия сезон, съобщи телевизия ABC. Филмът
с Америка Ферера, чиято
грозновата героиня работи
в модно нюйоркско списание, стартира изключи-

телно успешно през 2006
г. Напоследък обаче рейтингът му започна да пада.
Броят на зрителите е намалял от 8.1 млн. през третия
сезон до 5.3 млн. в момента. Последният епизод на
комедията ще бъде излъчен
през април. Филмът направи Ферера знаменитост и
й донесе награда Златен
глобус и Еми за най-добра
комедийна актриса през
2007-а.

тицата. Богатството на
Слим се оценява на 35
млрд. USD, което е 2%
от БВП на Мексико. Като
шеф на Лукойл - втората
по големина независима
петролна компания в света с 46 млрд. USD пазарна оценка, Алекперов
пък е властелин на
енергийните пазари на планетата.

