Новини ▶ 8

Тема на деня ▶ 4-5

Непотърсените
извори

Понеделник

Първанов не отрече
да е говорил с Борисов
за Мишо Бирата

USD/BGN: 1.44651

EUR/USD: 1.35210

Българска народна банка

Българска народна банка

-0.36%

24 януари 2011, брой 16 (5075)

+0.36%

Sofix: 381.83

+0.59%

Българска фондова борса

BG40: 119.52

+0.80%

цена 1.50 лева

Българска фондова борса

Соларният парк на Toshiba
край Ямбол може да се
окаже сред
най-големите
в света
Японската компания
е решила да увеличи
инвестицията до
близо 900 млн. EUR.
Това ще направи
проекта най-големия
в България
▶ 11
Новини ▶ 6

ЕИБ ще
финансира
българското
участие в
“Набуко”

Пазари ▶ 12-13

▶ Филип Мейщад

И живото
застрахователите
ще плащат косвен
данък, но само за
“Злополука”

Компании ▶ 14

Maxima Grupe
отваря нов
формат магазини
за българския
пазар

▶ Вигинтас Шапокас

pari.bg Понеделник 24 януари 2011

2 редакционна

Мнения

Печеливш
Марк Цукърбърг

Губещ
Брайън Коен

Facebook с изпълнителен директор и основател Марк Цукърбърг продаде акции за 1.5 млрд. USD. Две трети от тях са купени от Goldman Sachs и Digital Sky Technologies, а продажбата
вдигна пазарната оценка на компанията на почти 50 млрд.
USD. За последната година Facebook поскъпна с над 500%. Заедно с това компанията обяви, че от април следващата година
ще започне да публикува и публични отчети.

Ирландският премиер Брайън Коен подаде оставка като
лидер на управляваща партия Фаяна Файл. Той обаче обяви,
че планира да остане министър-председател до изборите.
Изборите са насрочени за 11 март. Според Коен до деня на
изборите правителството ще трябва да приеме закони
за бюджета, които са важни за финансовото състояние на
страната.

Коментар

▶ По темата: “Галерия”
вкараха и Борисов в скандала със СРС - наредил е
да не се пипа собственикът на “Леденика”. Сега е
моментът да се сменят
правилата на бизнеса. Ако
има фирми и бизнесмени, които не са свързани с
политици и партии, трябва веднага да обявят, че
спират да плащат данъци, докато има протекции
за отделни фирми, което
обезсмисля принципа на
пазарната икономика.

Из дневниците на НСО
Филипа Радионова

philippa.radionova@pari.bg

Юри

тема на деня ▶ 4-5

Новини ▶ 6

Инфлационната
спирала
се отлага засега

Дянков лансира
противозаконна
идея за референдум
за данъците

Петък

USD/BGN: 1.45177

EUR/USD:1.34720

Българска народна банка

Българска народна банка

-0.91%

21 януари 2011, брой 15 (5074)

+0.92%

Sofix: 379.60

BG40: 118.57

-0.21%

-1.14%

Българска фондова борса

цена 1.50 лева

Българска фондова борса

Соб твениците
на “Хювефарма”
продадоа 37%
от компанията
за 75 млн. EUR

Само два
дни след
поредния
инцидент с НСО
и той е на път да
мине в безпаметната история
Снимка марина ангелова

Купувачът е инвестиционен фонд на Citigroup. Мажоритарен акционер в компанията
остава “Адванс пропъртис” ООД, собственост на братята Кирил и Георги Домусчиеви.
В класацията на в. “Пари” “100-те най-богати българи” те са на 18-о и 19-о място ▶ 11
Новини ▶ 8-9

Компании ▶ 12-13

Единствено „М-Тел”
„Атака”
навлиза на
подкрепи интернет пазара
ГЕРБ
и в малките
населени места

Приложение ▶ 19-23

Приходите
от билети
за кино
скачат с
40%
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1

Тихата война между производители и
търговци. Държавата планира да
подкрепи производителите на масови стоки
в отношенията им с
големите хипермаркети.

2

Да си купиш приятели в медиите.
Законно. Харчените от държавата
пари за реклама стават
все по-необходими на
медиите на фона на
свития пазар. Заедно със
свежите пари обаче идва
и опасността от политическа зависимост.

3

“Горна Арда”
- сделката на два
века. Три правителства по-късно
проектът “Горна Арда”
отново създава очаквания за хиляди работни
места, но този път
началото изглежда все
по-близо.

национален БИЗНЕСВСЕКИДНЕВНИК
www.pari.bg
ул. княз борис I №161
София 1202
e-mail: office@pari.bg
информация: 4395800
Издава
Бизнес Медиа Груп EАД,
част от Bonnier Business Press

През няколко месеца, макар и
не с точна периодична повторяемост, недобросъвестни граждани
се опитват да атакуват с лични
автомобили кортежи на Националната служба за охрана. Знаете,
това са едни големи, черни коли
със сини лампи, които на пътя са
групирани шахматно и придружават някой висш държавник.
Всъщност това е моята версия,
че се блъскат нарочно в кортежите. Версията на НСО е доста
по-благосклонна към тези хора и
обикновено гласи, че се предизвикват инцидентите по невнимание. Версията на потърпевшите е,
че колите на НСО обикновено се
разполагат по почти или цялата
ширина на шосето, карат прекалено бързо, изтикват другите
автомобили от пътя, а понякога
пътуващите в тях дори се опитват
да се саморазправят с юмручен
бой с обикновените коли. Поне
според последния случай. Разбира
се и за щастие тези свидетелства
досега не са довели до санкции на
служители на “охраната”. Такива
биха били най-малкото нечестни, след като тези хора пазят с
цената на собствения си живот
толкова важни хора за бъдещето
на държавата. В този смисъл е необяснима обществената реакция
при всеки един такъв случай, след
като има редица доказателства,
че НСО никога няма вина, да не

Изпълнителен директор и
главен редактор
Лилия Апостолова
4395802
lilia.apostolova@pari.bg
Мениджър Реклама
Станислава АТАНАСОВА
4395851
stanislava.atanasova@pari.bg
редакционен екип
Зам. главен редактор
Иван БЕДРОВ - 4395838
ivan.bedrov@pari.bg

говорим, че понякога името на
службата е замесено абсолютно
неправомерно.
Сега сериозно. Кратък преглед
на инциденти от последната
година и половина дава ясна
представа как стоят нещата:
През лятото на 2009 г. се появява
новината, че кортеж на премиера
Борисов е предизвикал верижна
катастрофа край Варна. Резултатът е няколко смачкани ламарини
и един мотоциклетист със счупен
гръден кош. Няколко несвързани
(освен от самия инцидент) човека
дават показания, че катастрофата
е заради автомобили на НСО, но
премиерът и НСО изобщо отричат да знаят за какво става дума.
Не е известно да има последици.
През април 2010 г. автомобил на
НСО с военния министър Аню
Ангелов катастрофира в София,
при което са пострадали 4-годишно дете и самият министър.
Назначена е вътрешна проверка,
при която дни по-късно става
известно, че май автомобилът на
НСО е минал на червен светофар
и шофьорът му “може би” има вина за катастрофата. Резултатите от
проверката така и не стават ясни.
Една история с идиотско развитие и отново без ясен завършек:
В края на септември миналата
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година кортеж на президента
Първанов предизвиква инцидент
близо до Ловеч. Поне така твърдят потърпевши и очевидци. Говорителят на полицията в Ловеч
също казва така, а малко след него
началникът на полицията отрича
да има подобно нещо. Директорът на НСО Димитър Димитров
категорично отрича автомобили
на службата да са замесени в
инцидент, нито изобщо служителите са забелязали да има такъв.
Явно само президентът е видял,
защото паралелно пресслужбата
му разпространява съобщение,
че инцидент е имало, но не е с
участието на НСО. Историята
свършва тук.
На 1 октомври миналата година
се случва абсолютно нелепа катастрофа, при която служител на
НСО се блъска в автомобил, който
в този момент е спрян за проверка
от катаджия. Полицаят е пострадал. Директорът на НСО признава, че катастрофиралият е от охраната на резиденция “Бояна”. Няма
информация за последици.
А този петък, преди два дни,
кортеж на премиера и здравния
министър участва в инцидент,
при който джип от охраната се
удря странично със ситроен на
студентка. Пардон, ситроенът на
студентката се удря в джипа на
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охраната. Според първата версия
(на студентката) кортежът я е
избутал от пътя, а при изпреварването джипът се остъргва в
нейната кола и дори юмрук на охранител удря по тавана. Според
втората версия (на НСО) студентката изобщо не е гледала къде
кара и се е опитала да маневрира
вляво, докато я изпреварват. В
НСО тече вътрешна проверка,
съобщи директорът Димитров.
Междувременно, макар и само
два дни по-късно, и тази история вече минава в безпаметното
минало според мен по чисто
психологически причини: Кой
ще се сети да чака резултат, като
е ясно какъв ще бъде, ако изобщо
го има.
Случаите със служителите на
НСО далеч не са само изброените и изобщо не са само на
пътя - миналото лято например
охранители на председателя на
парламента Цецка Цачева се биха
с румънци (от “Ромпетрол”), като
отново имаше спекулации охранителите ли са нападнали румънците, или румънците са нападнали
охранителите. Извадката обаче
показва едно: НСО никога няма
вина, информацията за инцидентите винаги се изопачава и резултати от проверки и последствия за
служители не следват. А законите
все пак са за всички.
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Число на деня

Когато Борисов търси
подкрепата на “Атака”, той
изпраща опасен сигнал, че
подобни екстремистки виждания са
приемливи, стига да остане на власт
Пол Нируп Расмусен, председател на Партията на европейските социалисти

Под карантина

В София и още няколко
области е обявена
грипна епидемия
Вероятно тази
седмица ще бъде
обявена епидемия
на територията на
цялата страна
През уикенда София стана
поредната област, в която беше обявена грипна
епидемия. Досега такава
има в Благоевград, Петрич,
Дупница, Рила, Кочериново, Пазарджик и Плевен.
Според националния консултант по епидемиология
проф. Мира Кожухарова
през тази седмица грипът ще достигне пика си
и вероятно ще се наложи
грипната епидемия да бъде

обявена на територията на
цялата страна. По думите й
епидемията ще отшуми до
месец - месец и половина.
Ваканция

Заради обявената епидемия учениците тази
седмица са в грипна ваканция. Това не важи за
детските градини и яслите, но специалистите
препоръчват, който има
възможност да спре детето си от посещения. Спрени са детските и женските консултации, профилактичните прегледи и
ваксинации, плановите
операции и свижданията в
лечебните заведения.

Проблем с двата най-големи
торент-тракери “Арена” и
“Замунда” в събота предизвика подозрения, че специалистите по компютърни
престъпления в ГДБОП са
започнали нова акция срещу сайтовете. През нощта
срещу събота “Замунда”
изцяло изчезна, а със зареждането на “Арена” имаше
проблеми. На страницата му
се появи съобщение, че това
се дължи на засилен трафик
след падането на “Замунда”.
Заедно с това беше публикувана и новина, която
намекваше, че атака срещу

сайтовете все пак има.
Тайна група

“За пореден път виртуалното общество за свободно
споделяне на информация
е заплашено с репресии.
Инициатор на това е тайна
работна група, наречена
“Съвет за защита на интелектуалната собственост”.
Формално тази организация
изглежда като междуведомствен орган, но на неговите
заседания са канени и присъстват предимно представители на т.нар. “правоносители”. Случайно или не,
но целите, които съветът си
поставя, съвпадат напълно с
интересите на тези организации. В съвета не участва
нито един представител на
гражданското общество.
Съставен е на принципа

▶ процента е намалението в цените на имотите през
миналата година спрямо 2009 г., съобщи НСИ

Рекорд след рекорд

Свински грип

Досега в Националната
референтна лаборатория
са установени само случаи
на вируса A(H1N1), който
стана известен като свински грип. Впоследствие
се оказа, че не е толкова
страшен, но специалистите предупреждават, че при
неправилно и неконсултирано лечение може да има
и смъртоносен край. Този
вирус по-често засяга младите хора, децата и е порисков за тази възрастова
група за разлика от щамовете, които циркулират от
по-отдавна и създават риск
за възрастните хора.

Временен проблем с “Арена” и
“Замунда” предизвика подозрения
за нова акция на ГДБОП
Според Явор
Колев акция не е
провеждана, но
торент-тракерите са
на друго мнение

10.1

“роднина, полицай, роднина, полицай”, пише на сайта
на “Арена”.
ГДБОП ли е, или не е

Директорът на “Компютърни престъпления” в ГДБОП
Явор Колев отрече да тече
акция срещу сайтовете. Ако
има акция, тя ще бъде оповестена публично. “Това са
глупости на малоумници,
каквито са администраторите”, коментира още Колев пред сайта News.bg. В
събота следобед “Замунда”
проработи, а на заглавната
страница беше публикувано съобщението: “Не с
лошо, Колев :)” Официални съобщения от двата
тракера за това дали срещу
тях е имало действия, или
проблемът е бил чисто технически, засега няма.

В броя четете още

Образование ▶ 19

IT ▶ 20-21

Една
специалност,
два
университета,
три дипломи

Zynga достигна
приход от
500 млн. USD
на гърба на
Facebook

▶В най-високата сграда в света Бурж Халифа в Дубай беше открит и най-високият
ресторант в света - At.Mosphere. Той се намира на височина 442 метра на 122-ия
етаж на небостъргача и има панорамна гледка към по-голямата част на града. До
луксозния ресторант се стига с отделен асансьор, а резервациите за него трябва
да се правят доста по-рано 
снимка reuters
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Непотърсените
извори

Само 7 общини поискаха да стопанисват
минералните находища на своя територия.
Така водата ще продължи да изтича
неизползвана

Огромно количество минерални води ще продължи да се излива, неизползвано в природата, въпреки
предложението на екоминистерството общините да
стопанисват свободните
находища в страната. В
края на миналата година
ведомството, ръководено
от Нона Караджова, публикува списък с 65 минерални извора от общо 103
в страната. Целта беше
минералните води в страната да се използват поефективно, защото около
60 на сто от тях просто
изтичат в природата. Находищата в списъка не са
отдадени на концесия и не
се използват за водоснабдяване на повече от една
община. Кметствата имат
възможност до 31 януари
да заявят в екоминистерството желанието си да
ги стопанисват за срок от
25 г. До петък обаче едва
8 общини са поискали от
държавата да стопанисват
свободните минерални извори на тяхна територия,
научи в. „Пари”.
Кои са най-желаните

Столичната община е
поискала 8 находища „Овча купел”, „Център”,
„Бат а лова воденица”,
„Железница”, „Лозенец”,
„Надежда”, „Свобода” и
„Панчарево”. За по два из-

Красимира Янева

krasimira.yaneva@pari.bg

вора документи са подали
Свищов - за едноименното
находище и за „Овча могила”, Велинград - за „Драгиново” и „Каменица”,
и Поморие - „Каменар”
и „Медово”. Общините
Димитровград и Бургас
кандидатстват за по един
извор - съответно за „Меричлери” и „Бургаскиминерални бани” . Община
Костенец е първата, която
получи разрешение от министър Нона Караджова
да ползва едноименния
извор в района, както и
„Момин проход”.
За какво ще ги
използват

Някои общини вече имат
ясна представа какво ще
правят с минералните си
извори. Един от изворите, които е поискала Столичната община, е находището при Централната
минерална баня. Водата
от него ще се използва
в бъдещия SPA център,
който ще заема част от

банята, а другата част ще
стане музей на София.
Освен това минералните
води ще се използват и за
отопление на намиращите
се в близост сгради на
правителството, на социалното министерство и
на дирекцията „Архитектура и градоустройство”.
Швейцарски експерти вече
консултирали главния архитект на столицата Петър
Диков по проекта. Другото от осемте находища,
които София е поискала да
стопанисва, е близо до басейна „Спартак”. Той ще
бъде използван, за да се
отоплява басейнът. Така
кметството може да пести
близо 1 млн. лв. годишно
от режийни разходи.
Ръководството на община Банско иска освен
като ски дестинация да
стане популярна и със SPA
туризъм. Кметът Александър Краваров обяви, че
има решение на местния
парламент общината да
стопанисва находището
„Добринище”. Бургас също ще си вземе обратно
от държавата „Бургаски
минерални бани”, като
ще ремонтира банята и
басейна.
„Община Панагюрище
ще поиска извора край
село Баня. Ще бъдат наети
експерти, които да проучат за какво е най-добре

Община
Панагюрище
ще поиска извора
край село Баня.
Ще бъдат наети
експерти, които да
проучат за какво е
най-добре минералните води да бъдат
използвани. Ще
стане ясно дали ще
са годни за бутилиране или не
Антония Юрукова,

еколог на община Панагюрище

минералните води да бъдат използвани. Ще стане
ясно дали ще са годни за
бутилиране или не”, обяви
екологът на общината Антония Юрукова. Дебитът
на находището е 18 литра
в секунда, а свободният
капацитет е 15.6 литра в
секунда.
Защо интересът
е слаб

Първата от причините е,
че някои от тях имат много малък дебит или въобще нямат утвърдени експлоатационни количества.
Втората е, че част от находищата са на недостъпни
места или в централни
части на градове или села.

▶ Водата от минералния извор в село Чепинци изтича
бутилиране

Така там не може да се
направят фабрики, обясниха от Асоциацията на
производителите на безалкохолни напитки. Към
момента в страната има
27 действащи концесии на
находища. Третата причина за слабия интерес
към момента е прозаична - общинските съвети
трябва да решат дали една община да поиска да
стопанисва свободните
извори на територията

й. Местните парламенти
обаче заседават само 2
пъти месечно и решения
за това някъде са взети
миналата седмица. Така
най-вероятно през тази
седмица още кметства
ще подадат документи в
МОСВ.
В края на всяка година то
ще прави списък с неизползваните находища, за които
в началото на следващата
общините ще може да кандидатстват. 

Само в София има
42 находища
Един от тях е в двора
на училище
в кв. „Надежда”

На територията на Столичната община има 42
минерални находища с
общ дебит от 450 литра в
секунда и температура от
30 до 90 градуса по Целзий. Те са в централната
част на града - например
при банята, жилищни
райони, градски паркове
и край села. „Находище
„Надежда” в столицата е в
двора на СОУ „Адам Мицкевич” в София”, съобщи
общинският съветник от
ДСБ Вили Лилков. Повечето от 42-те находища
никога не са проучвани.
▶ Общинският съветник Вили Лилков внесе доклад в СОС с предложения за това
как да се използват находищата в столицата

Зелена светлина

Преди повече от месец

Вили Лилков внесе доклад в общинския съвет
за създаване на общинска структура, която да
се занимава с проучването, експлоатацията и
разработката на изворите
на територията на столицата. На последното
си заседание общинските съветници одобриха
предложението му.
Приложенията
в София

Според доклада на Лилков находищата в Банкя,
Овча купел и Горна баня
може да се ползват за
балнеолечение. Минерални плажове може да има
при находищата в Овча
купел, Чепинци. Други
може да се използват за
отопление и снабдяване
с гореща вода и дори за

атракции. „Наясно съм,
че в Лозенец например
не може да се направи
бутилираща фабрика или
голям SPA център, но
водата може да се използва за пиене или за
отопление”, обясни Вили
Лилков.
По думите му някои от
находищата са проучвани,
но в последните 20 години никой не се е интересувал от тях. Ако обаче
започне сериозно източване на вода от находището „Баталова воденица”,
това може да доведе до
намаляване на дебита на
находището при Централна минерална баня.
От общината увериха,
че и занапред столичани
ще може да си наливат вода от чешмите зад ЦУМ.
Краси Янева
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Находищата не
са на подходящи
места за фабрики
От списъка с изворите,
които са подходящи
за питейни нужди, са
предлагани много пъти
и според мен няма да
има интерес от страна
на концесионери.
Тези находища са на
неподходящи места.
Например, ако Столичната
община реши да даде на
концесия минералните
извори при Централната
минерална баня, къде
ще е фабриката? Ако
има такава, трябва да се
събори ЦУМ например.
През 1998 г. първото
находище в България,
което беше обявено за
концесиониране, беше
„Железница” край София.
То е в едно дере. Кой ще
загроби пари да прави
фабрика, като дотам може
да отиде само една кола,
която дори няма къде да
завие обратно? Локациите
„Баталова воденица”,
„Лозенец” и „Овча купел”
също са неподходящи за
изграждане на фабрики
например.

свободно години наред. От общината смятат, че тя може да се използва и за

Ще ремонтираме
банята в село Ветрен
В четвъртък общинският съвет реши общината сама да се грижи за
находището „Бургаски
минерални бани” в село
Ветрен. То ще обслужва
една баня и минерален
плаж, които са се ползвали
преди години. Сега те са
запустели и разбити.
В двумесечен срок ще
направим проект как да
се обновят. В бюджета
за 2011 г. имаме възможност да обезпечим такава

Димитър Николов,
кмет на община Бургас

Сега минералната баня
и плажът са
запустели и разбити. В двумесечен
срок ще направим
проект как да се
обновят

инвестиция. По данни на
екоминистерството утвърденият дебит на „Бургаски
минерални бани” е 10
литра в секунда.

Ще развиваме и SPA туризъм
Община Банско също
иска да стопанисва
минералното находище
„Добринище” в
едноименното село.
Искаме да развиваме
SPA туризъм и
балнеолечение.
Общинският съвет обаче
трябва да реши точно
как ще се стопанисва
изворът. В Добринище
има едно находище,
което се използва за
SPA туризъм. Има
минерален басейн, SPA
и балнеолечебен център,
както и минерална баня.
При някои хотели също
има минерални извори,

Александър Краваров,
кмет на община Банско

Имаме
програма за
разкриване
на нови водоизточници

които се ползват.
Освен че искаме
да си управляваме
сами и находището
„Добринище”, имаме
програма за разкриване
на нови водоизточници
- термални или студени.
Наели сме специалисти
- професори, които са
работили в тази област
при нас. Смятам, че
градът ни трябва да
продължи да се развива
като туристическа
дестинация. За 2010
г. има около 700 хил.
нощувки в община
Банско.

Има още причини,
поради които не съм
убеден, че ще има други
мераклии да вземат
концесия за бутилиране.
Изгодните като дебит
находища с качествени
характеристики
и подходящо
местоположение се обраха

Милчо Бошев,

председател на Асоциацията
на производителите
на безалкохолни напитки

Не съм
убеден, че
ще има
други мераклии да
вземат концесия за
бутилиране

отдавна. Освен това вече
се бутилира все по-малко
вода. Ако някой прояви
интерес да бутилира, ще
се сблъска със свития
пазар. Формулата в
нашия бизнес е такава,
че се влага 1 лв. в
производството и други 3
лв. за навлизане на пазара.
Някои инвеститори не
пресметнаха това добре и
затова може би половината
от дадените концесии
на минерални води през

годините са прекратени - в
Стара Загора, Костенец,
Стрелча, Невестино.
Например в Костенец
беше направена фабрика
и започнаха да добиват.
Три години не можаха да
си плащат концесионното
възнаграждение. Остана
им само къща за спомен.
В Павел баня също има
провалена концесия.
Там бяха започнали да
бутилират, въпреки че тя
не ставаше за бутилиране.
После бяха решили да
извличат определени
вещества от нея, за да се
ползва за зъбни цели, но
май и това не стана.
Находищата, които
са включени в списъка
на МОСВ, може да се
използват от общините да направят санаториуми,
басейни, бани. Ако
сградата на една баня
например е общинска,
общината може да я
отдаде на концесия, а да
ползва водата, но не и за
добив.
Според мен много
повече от 60% от
минералните води се
изливат, без да бъдат
използвани, в природата.
Общият дебит на
находищата в България
е 3000 литра в секунда.
От тях за бутилиране се
използват само 0.01%.
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ЕИБ ще финансира българското
участие в проекта „Набуко”

Освен за газопровода европейската банка ще отпусне пари и за
магистрали

Допълнително
Заеми
за магистрали

Делът на България в проекта за изграждане на европейски газопровод „Набуко” може да бъде финансиран от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).
За евентуалното получаване на 1.2 млрд. EUR от европейската институция са
говорили премиерът Бойко
Борисов и президентът на
банката Филип Мейщад по
време на посещението му
в страната.
По думите на Борисов
финансирането на газовия
проект вече е осигурено на
100% и държавата може да
плати „в момента, в който
кажат дайте парите”.

▶ Освен за „Набуко” страната ни ще получи пари
от ЕИБ за четирите лота
на магистрала „Струма”.
Аутобанът ще се изгражда със средства от ОП
„Транспорт”, а ЕИБ трябва да осигури българската част от финансирането. Президентът на
ЕИБ Филип Мейщад заяви,
че през следващия месец
експертите от банката
ще започнат техническа помощ за подготовка
на магистрала „Струма”,
тъй като освен български
това е и европейски приоритет.
▶ Около 2.2 млрд. EUR за
магистрали очаква премиерът да получи страната
ни за строителството
на магистрали. От тях 1
млрд. EUR ще са за „Хемус”.

Гаранциите

В края на миналата година
изпълнителният директор
на проектната компания
„Набуко газ пайплайн интернешънъл” Райнхард
Мичек заяви, че България
трябва да докаже, че може да гарантира проекта
чрез Българския енергиен
холдинг. По думите му
страната ни трябваше да
предостави гаранции в
размер на 2.4 млрд. EUR.
Условията
за участие

Тогава министър-председателят Бойко Борисов заяви,
че България не може да
задели такава гаранция,
освен ако Брюксел реши
да не я включва в бюджетния дефицит на страната
за следващата година. В
приетия бюджет за 2011
г. е заложен дефицит от
2.5% от БВП, а ако средствата за гарантиране на
строителството на газовата

▶За евентуалното получаване на 1.2 млрд. EUR
от ЕИБ са говорили премиерът Бойко Борисов и
президентът на банката Филип Мейщад

снимка боби тошев

тръба бъдат включени към
бюджетния дефицит, той
ще надхвърли 3%. Така на
практика премиерът постави условие за участието
ни в проекта. Той заяви, че
държавата ни ще поиска от
ЕС да разреши на страните,
участващи в „Набуко”, да
не включват отпусканите държавни гаранции за
проекта в бюджетния си
дефицит и едва ако бъде

разрешено, страната ни ще
продължи с участието си.
Права и
отговорности
в цифри

Като акционер в газопроекта България трябва да
плати участието си наравно
с останалите пет държави
- Германия (чрез RWE),
Турция (Botas), Румъния
(Transgaz), Унгария (MOL)

и Австрия (OMV). Стойността на проекта „Набуко”
е 8 млрд. EUR. 70% от тази
сума ще бъдат осигурени
от заеми, а останалите 30%
ще се разделят поравно
между шестте акционера.
Това означава, че компаниите трябва да платят 400
млн. EUR и да осигурят гаранции за заемното финансиране в размер на 2 млрд.
EUR. Средствата няма да

се изплащат наведнъж, а в
процеса на строежа на газопровода. Изпълнителният директор на „Набуко газ
пайплайн интернешънъл”
коментира, че е възможно
стойността на гаранциите
да бъде и по-малка - около
1.7 млрд. EUR.
Помощ и с
експертни кадри

Според Бойко Борисов

ЕИБ ще предостави експерти, които да наблюдават и да контролират
проектите в България. По
думите на Филип Мейщад
страната ни трябва да има
готовност с проекти, а
европейската банка ще
помогне с финансирането, за да ускори усвояването на структурните
фондове.
Елина Пулчева

Дянков е готов с проекта за референдум за данъците
и ще го представи на депутатите
Според финансовия
министър
допитването до
гражданите може да
се проведе в началото
на 2013 г.

▶Въпреки критичните реакции на икономисти и
депутати от ГЕРБ и опозицията финансовият министър Симеон Дянков не се отказва от идеята си за
референдум за данъците
Снимка Боби Тошев

Лансираната през миналата
седмица идея на финансовия министър Симеон
Дянков да има референдум за данъците ще бъде
представена в сряда пред
бюджетната и икономическа комисия в парламента.
По думите му допитването
до гражданите за промяна
на данъчната тежест може
да се проведе в началото на
2013 г. Дянков обясни още,
че управляваното от него
ведомство е готово с напълно разработена идея за
референдума, но ще има и

голям обществен дебат, тъй
като това е голяма крачка.
Предизвестен финал

Още преди да бъде представена в подробности
обаче, идеята срещна остри критики от колегите на
Дянков в ГЕРБ и от членове на парламентарната бюджетна комисия от опозиционните партии. Според
тях резултатът от въпрос
„искате ли по-ниски данъци” е предизвестен, а
свикването на референдум
ще бъде само харчене на
пари на вятъра. Идеята
противоречи и на Закона
за пряко участие на гражданите в държавната власт
и местното управление,
според който референдум
не може да се свиква за
определяне размера на да-

нъците. Според източници
на в. „Пари” за тази цел
проектът на финансовото министерство включва
промени и в този закон.
Критики
и оправдание

Оценката на икономистите за идеята на Дянков
също е силно негативна
и определена като популистка и глупава. Поставя
се под въпрос достатъчната компетентност на всички граждани по тясно профилирани въпроси като
плоския подоходен данък,
корпоративния, ДДС и др.
Министър Дянков мотивира идеята си, като даде
за пример Швейцария и
някои страни от Латинска
Америка, в които вече
имало такава практика.

Техническа
невъзможност

Свикването на референдум е свързано и с чисто
технически пречки, като
например необходимостта
от формиране на въпрос
с ясен и еднозначен отговор.
Общонационалното допитване предполага също
резултатите от него да
засягат всички участници.
Това също не е възможно, тъй като не всички
хора плащат подоходен
или корпоративен данък.
И не на последно място
промяната на данъците
независимо в коя посока
е инструмент на икономическата политика с траен
ефект върху фискалната
рамка.
Мария Веромирова
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„Филтърът”, който да отсява жалбите до
Страсбург, се бави, но остава приоритет
Има възможност да се
търси отговорност на
институции, станали
причина България да
бъде осъдена в Страсбург, смята правосъдният министър,
според адвокати обаче
са нужни законодателни промени
Не е изключено държавата
да завежда искове срещу
административни служители или цели институции,
които са пряко отговорни за
осъдителни присъди срещу
България в Европейския
съд за правата на човека в
Страсбург (т. нар. регресен
иск). Това заяви правосъдният министър Маргарита
Попова в отговор на въпрос на депутата Лъчезар
Тошев за възможността за
регресен иск от страна на
държавата към отговорни
за присъдите лица.
Попова обясни още, че
към момента обаче усилията са насочени в по-голяма
степен към разработването
на контролен механизъм,
който да служи като „национален филтър” и да не до-

пуска толкова много жалби
в Страсбург. Той трябваше
да бъде готов в края на миналата година.
По-добре късно,
отколкото никога

Министърът на правосъдието Маргарита Попова коментира възможността за
регресен иск, като посочи, че
не всяко решение на съда в
Страсбург може да бъде причина за такъв, но законът за
отговорността на държавата
и общините дава възможност
да се претендира регресно
към държавни органи и да се
иска изплащане на обезщетения на хора, които са засегнати от неправилно прилагане
на закона или от проблеми
в самата законодателна разпоредба.
Според адвокат Михаил
Екимджиев от Асоциацията за европейска интеграция и права на човека
са нужни законодателни
промени.”Такава мярка е
много нужна и аз настоявам
за нея от много години, но в
началото дори се приемаше
с насмешка”, коментира той
за в. „Пари”.
Той обясни, че законът
наистина предвижда такава

опция, но през годините
са били направени редица
промени, които гарантират неприкосновеност на
твърде много лица и институции. „В началото беше
само за магистратите, но
след това се разписаха още
много изключения и към
момента под такава отговорност може да бъдат подведени май само полицаите. Но това така или иначе
не се прави, докато в други
страни е практика дори за
магистратите”, добави той.
По думите му трябва да се
направят промени в закона
и неприкосновеността да
бъде свалена от повечето
институции.
Бави се филтърът
на жалбите

Според министър Маргарита Попова по-наложителната инициатива е „националният филтър”, който да
ограничи броя на делата,
които отиват в Страсбург.
Една сериозна част от тях
(около 20%) представляват искове за обезщетения
заради бавно правосъдие.
Причината хората да търсят
обезщетение за бавно правосъдие чрез съда в Страс-

Проверка установи нарушения
за 4 млн. лв. в Ловеч
От осем нарушения са
съставени актове само
за три, защото останалите са с изтекла
давност

Проверка на Агенцията за
държавна финансова инспекция (АДФИ) установи
нарушения за 4 млн. лв.
при обществена поръчка за
новото сметище на Ловеч.
Става въпрос за неправомерно завишени разходи по
проекта, уточнени в неправомерно сключени анекси
към договора.
Милиони повече

При извършените проверки, поискани от областния
управител от ГЕРБ Николай

Нанков, са установени груби
нарушения на Закона за обществените поръчки. Общината е сключила 7 анекса към
договора за изпълнение на
проекта, с които са завишени
разходите по изграждането.
Възложени за изпълнение
са допълнителни видове и
количества строително-монтажни работи по обекта на
обща стойност над 2 млн.
лв. и са увеличени единични
цени и стойности на същите
общо с над 1.6 млн. лв. В
резултат на това е допълнен
предметът и е променена в
посока нагоре, тоест увеличена, стойността на първоначалния договор, пише в
доклада на АДФИ. Агенцията е съставила 3 административни акта за нарушения - на

кмета Минчо Казанджиев
(БСП) и на зам.-кмета на
община Ловеч. Други 5 закононарушения са установени,
но не е съставен акт поради
изтекъл давностен срок.
С пари от бюджета

Според закона не може
да се увеличават цени по
сключен договор, може само да се намаляват в полза
на възложителя, тоест на
община Ловеч. В случая с
депото в Ловеч е станало
точно обратното, коментира одитната агенция. Средствата за неговото изграждане са изцяло от бюджета
и екофонда (ПУДООС) към
Министерството на околната среда и водите.
Филипа Радионова

снимка боби тошев

бург е, че във вътрешното
ни законодателство не е
предвиден механизъм за
защита на тези права.
През пролетта на миналата година Европейският съд
за правата на човека обмисляше да задължи България
сама да компенсира ощетените, за да се ограничи
броят на този тип жалби,
постъпващи в Страсбург.
През лятото на 2010 г. от
Министерството на правосъдието обявиха, че ще
бъде създаден нов орган,
който да се занимава вместо съда в Страсбург с бързи
обезщетения за гражданите
за системни нарушения на
Европейската конвенция за
правата на човека - не само
за бавно правосъдие, но и
за други случаи. Мярката
беше разписана и като част
от 58-те неотложни мерки в съдебната реформа,
които трябваше да бъдат
изпълнени до края на миналата година. Тя обаче
все още не е факт. „Има
забавяне по тази мярка.
Все още не е избистрен
механизмът, по който тя
да работи”, коментира адвокат Екимджиев.
Според данните на съда

▶ Не всяко едно решение на съда в Страсбург може да
бъде причина за регресивен иск, но все пак в закона има
такава възможност, обясни правосъдният министър
Маргарита Попова. Досега обаче такива искове на се
били подавани 		
снимка емилия костадинова

в Страсбург България се
нарежда сред най-осъжданите държави за нарушени
човешки права след Турция
и Русия. Така страната ни
е сред тези, които плащат

най-много обезщетения
заради присъди на Европейския съд по правата на
човека. През 2009 г. тази
сума е била 3.4 млн. лв.
Ани Коджаиванова
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Първанов не отрече да е говорил
с Борисов за Мишо Бирата

Президентът не успя да обясни какви са отношенията му
с бизнесмена и лобирал ли е за него
Обясненията на Георги
Първанов за участието му
в скандала с предполагаем
чадър над бизнесмен се
превърнаха в оправдание,
в което той сам си противоречи. След изтичането на
разговора между премиера
Бойко Борисов и шефа на
митниците Ваньо Танов за
прекратяване на проверка
в пивоварна на “Леденика”
Борисов съобщи, че Георги
Първанов му се е обадил, че
срещу собственика Михаил Михов (Мишо Бирата)
има неправомерен натиск.
Президентът обясни, че
не си спомня да е говорил с премиера за Михов,
но може и да е говорил за
негови проблеми, макар
че конкретно за такива с
митницата не знае. А на
въпрос за какви проблеми
става въпрос отговори, че
не може да каже.
Някои
противоречия

Преди дни премиерът Борисов обяви, че президентът
Георги Първанов му се е
обаждал заради проверките на Агенция “Митници”
в пивоварната на “Леденика” на Михаил Михов.
“Възможно е да сме водили
разговор за това дали са законосъобразни действията,
които се предприемат към
него”, обясни Първанов. В
същото време той не знаел

за проблеми с митниците.
“Възможно е да сме разговаряли, че той има проблеми. Знам, че има някакви
проблеми”, посочи президентът. На въпрос какви,
той отговори: “Не мога да
ви кажа”.
“Вие ме питате дали е
имало разговор между нас
- възможно е, възможно е
да е имало такъв разговор,
аз не мога да кажа, но не
това е най-важното, защото
при всички положения аз не
съм могъл да зная, че бизнесменът Михов е шеф на
федерацията по баскетбол”,
каза още Първанов. След
което обясни, че всъщност
го познава от спортните
състезания. “И както предполагам, че мнозина други
го познават”, добави президентът. Първанов обяви за
изкупителна жертва ръководителя на правния отдел
в президентството, когото
уволни миналата седмица,
защото се оказа адвокат на
Михаил Михов.
Презокеански
реплики

Георги Първанов е уверен,
че разговорът в записа е истински. “Това, че е презаписан и в този смисъл манипулиран, не го прави по-малко
автентичен, от него много
ясно става, че министърпредседателят има пряк и
нееднократен контакт със

▶Президентът коментира СРС скандала след представянето на книгата си с политически речи от първия
мандат 
снимки боби тошев

споменатия бизнесмен”,
смята президентът. Той коментира и СРС скандала
като цяло, като го определи
като “мъка” и “една много
тежка ситуация, от която не

знам правителството как ще
излезе”. Освен това според
него правителството е уязвимо, защото има подкрепата единствено на “Атака”,
което не е перспективно и

не е престижно.
Отговорът на премиера
Борисов, който е на посещение в Япония, не закъсня. Той обвини президента,
че всеки ден говори срещу

правителството. “Това са
комунистите. Своите провали те се опитват да ги
прехвърлят на другите”,
коментира Борисов.
Филипа Радионова

Цветанов обяви записите от СРС-та за манипулирани по съдържание
Вътрешният
министър призова
журналистите
да “разследват”
произхода на
записите
Вътрешният министър
Цветан Цветанов обяви,
че записите от специални
разузнавателни средства,
които бяха разпространени

в последните седмици, са
манипулирани като съдържание. Коментарът му беше
по повод изказване на бивш
служител на ДАНС, според
когото разговорите в записите са верни и не са манипулирани по съдържание
(виж карето). Преди дни
прокуратурата публикува
част от заключението на
института по криминалистика към МВР, според което
записите са презаписвани и

може би са манипулирани.
С това обаче разследването
не е приключило и няма
отговор от специалистите
какъв точно и къде по записите има монтаж и променя
ли той съдържанието му.
Самите участници в един
от най-скандалните - този
между премиера и шефа на
митниците, също си противоречат по темата. Според Бойко Борисов става
въпрос за монтаж на добре
подбрани истини, а според
Ваньо Танов за пълен фалшификат.
Чиста процедура

Цветан Цветанов обясни
още, че всичко, което е
подписвал, е в съответ-

Бивш служител
на ДАНС:
Записите не са
манипулирани
по съдържание
▶Цветан Цветанов отказа да отговори разписвал ли е
подслушване на Ваньо Танов, но каза, че всички подписани от него СРС-та са законни

▶ В края на миналата сед
мица bTV излъчи репортаж
с Росен Миленов, който

ствие със законодателството. По думите му, когато
при него пристигне искане
за прилагане на СРС и то
е разрешено от съдия, вътрешният министър гледа
само процедурата и дали
направеното предполагаемо извършване на престъпление или извършено
престъпление да бъде над
5 години по Наказателния
кодекс. Той отказа да съобщи дали е подписвал за
прилагане на СРС спрямо
Ваньо Танов с обяснението, че това е класифицирана информация. Подкомисията за контрол на
СРС към парламента вече
съобщи след проверка, че
Танов е подслушван за-

конно в рамките на разследване за контрабанда.
След поредното заседание
на комисията в петък беше
съобщено, че Танов е подслушван в реално време
от двама агенти на ДАНС.
Разпитаният дознател по
делото обаче не си спомнял
за разговор между шефа
на митниците и премиера.
В същото време Цветанов
съобщи, че в близките дни
очаква прокуратурата да
излезе с резултати какви
са нарушенията и каква
е щетата за държавата от
въпросната контрабанда,
която по неговите думи се
е осъществявала на граничния пункт “Капитан
Андреево”.

се представи за бивш слу
жител на ДАНС и който
твърди, че разговорът в
записа между Бойко Бори
сов и Ваньо Танов е истин
ски. Според Миленов той
не е манипулиран като
съдържание. Той призова
подкомисията за контрол
на СРС да го изслуша и да
прецени дали информаци

ята, която има, може да
бъде декласифицирана и
публично обявена. Впослед
ствие председателят
на подкомисията Явор
Нотов съобщи, че тя не е
търсена от този човек. Тя
обаче ще го изслуша, след
като провери какъв е бил
в ДАНС.
▶ По думите на Миленов

Съвет
към журналистите

Вътрешният министър
призова журналистите
да “разследват” кой е източникът на разпространените от в. “Галерия”
и РЗС записи. “Това се
случва точно в този момент, когато държавата
показва характер и една
изключителна твърда ръка
в борбата срещу организираната престъпност и
корупцията”, коментира
Цветанов. Той обяви, че
ако държавата се огъне
пред компроматите, това
означава връщане към статуквото през последните
20 години.
Филипа Радионова

той е напуснал агенцията
през миналата година в
знак на несъгласие с мето
дите, с които вътреш
ният министър Цветан
Цветанов дискредитира
“неудобни политически
противници”. Преди ДАНС
Миленов твърди, че е рабо
тил дълги години за Гра
нична полиция и МВР.
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РЗС забърка Искра Фидосова
и в корупционен скандал
Според партията
на Яне Янев тя е
взела 150 хил. лв. от
“Титан”, но Фидосова
отрече да има такова
нещо
Ред, законност и справедливост обвини съпредседателя на парламентарната група на ГЕРБ Искра Фидосова, че е взела
150 000 хил. лв. от сметопочистващата фирма
“Титан” по договор за отдаване под наем на имот.
От партията представиха
и платежно нареждане от
времето, когато тя е била
член на Изпълнителната
комисия на ГЕРБ. Фидосова реагира остро, нарече лидера на РЗС политически Франкенщайн и
категорично отрече да е
взимала пари от “Титан”.
Собственикът на фирмата

Димитър Борисов също
обяви пред в. “Труд”, че
платежното е фалшификат.
Това е втори скандал с Фидосова, след като пак РЗС
оповести запис, в който тя
разговаря с директора на
Агенция “Митници” Ваньо Танов за митническо
назначение в Лом.
Хвърчат
платежни

Яне Янев не обясни откъде
има документа, който е от
2007 г., но зададе няколко
въпроса към управляващите. Той попита за кой имот
е наемът, свързан ли е с
договора за сметопочистване на “Титан” в София и
това ли е начинът, по който
ГЕРБ финансира предизборните си кампании. Янев
попита още дали премие
рът Бойко Борисов знае за
транзакцията и дали ДАНС
и Върховната касационна
прокуратура ще се само-

сезират за този “очевиден
акт на пране на пари и
незаконно финансиране на
политическа партия”.
Първата реакция

Първоначалната реакция
на Фидосова беше да не
коментира, а на директен
въпрос дали е получавала
въпросната сума, отговори:
“Не знам, не съм запозната”. По-късно беше разпространено нейно гневно
изявление, в което нарича лидера на РЗС “жалко
подобие на политически
Франкенщайн” и “българския Дейвид Копърфилд
- Янето”. В него Фидосова
обяснява, че е под достойнството й да коментира действията “на един
инструмент, който разнася
несполучливи фалшификати, които са подхвърлени
от кукловодите на организираната престъпност и
Държавна сигурност”.

Няма такъв
документ

Пряк отговор на въпроса
дали все пак е получила
парите Фидосова даде ден
по-късно в телевизионно
предаване, в което обяви, че платежното е фалшификат и не е взимала
150 хил. лв. от “Титан”.
Тя обясни, че няма имот,
отдаден под наем на тази фирма, и че сумата
не фигурира в имотните
й декларации просто защото не я е получавала.
Фидосова отрече ГЕРБ
да има черна каса, а предизборната кампания през
2009 г. е финансирана
със собствени средства.
Междув ремен н о п ред
в. “Труд” директорът на
“Титан” Димитър Борисов
предположи, че “това е
някакъв фалшификат”, и
добави, че такъв документ
във фирмата му няма.
Филипа Радионова

▶ Искра Фидосова отрече ГЕРБ да има черна каса и
каза, че партията се финансира от държавната си
субсидия
Снимки емилия костадинова

С до 30% ще намалеят средствата
за спешна помощ през тази година
В края на
миналата година
министерството обяви,
че понижението ще е
с 50%
Средствата за спешната помощ през тази година все
пак няма да бъдат намалени
с 50%, а само с до 30%,
съобщиха от здравното министерство. Въпреки това
обаче лекари и пациенти
се съмняват, че парите ще
бъдат достатъчни.
„Това не е ефективен
механизъм да се намали
потокът на здравнонеосигурени пациенти към спешната помощ”, коментира за
в. „Пари” председателят на

Националната пациентска
организация д-р Станимир
Хасърджиев. Все пак лекарите в спешните центрове
и отделения към болниците
по закон нямат право да
връщат пациенти. Спешната помощ е безплатна
за всички български граждани.
Рязане на средства

В края на миналата година
обаче Министерството на
здравеопазването реши
да намали средствата за
спешната помощ с аргумента, че само 30% от случаите, преминали оттам,
са били наистина спешни.
През миналата година в
спешните центрове в стра-

ната са се лекували близо
900 хил. души. Именно
поради тази причина институцията взе решение
да промени начина на финансиране в тези центрове
и отделения.
Вместо по 20 лв. на
преминал пациент ведомството вече ще определя
плащанията на база глобални годишни бюджети.
Те пък от своя страна се
формират на исторически принцип за лекувани
болни.
По-малкото пари обаче
само ще поставят лекарите пред дилемата дали да
върнат един пациент или
да го приемат за сметка на
болницата.

8000
▶ лв. струва една операция на рак на маточната
шийка с робота „Да Винчи”

Спешен
или неспешен

Всички случаи, които бъдат класифицирани като
„неспешни”, ще бъдат препращани към медицинските центрове или дежурните обединени кабинети
на личните лекари, реши
още министерството. За
да насърчи групирането на
общопрактикуващите доктори в денонощни кабинети, ведомството отпусна 9
млн. лв. Неясна обаче остана методиката, по която ще
бъдат разпределяни тези
пари, и целите, за които ще
бъдат използвани. Организациите на джипитата се
оплакаха, че изискванията
на министерството няма

как да бъдат реализирани.
Личните лекари не могат
да изпълняват ролята на
спешни центрове и вероятно няма да могат да поемат
потока от пациенти, насочен към тях. Основната
причина за това е, че не
разполагат с нужната апаратура и кадри.
Повече пари

Добрата новина е, че Министерството на здравеопазването вече ще финансира
скъпите високотехнологични операции на рак на
маточната шийка. Това съобщи министърът на здравеопазването д-р Стефан
Константинов по време на
посещението си в болни-

Елена Петкова

корпоративно позициониране

„Алкомет” и „Дойче Лизинг
България” с договор за 7.5 млн. евро
„Алкомет” и „Дойче Лизинг България”
сключиха лизингов договор на стойност 7.462 млн. евро, съобщиха от двете
дружества. Средствата ще бъдат инвестирани в нов валцов стан. От „Алкомет”
обясниха, че инвестицията е част от тяхната инвестиционна програма за 2010 и
2011 г. С нея компанията цели подобряване на качеството на произвежданата
продукция, увеличаване на капацитета
и разширяване на произвежданата продуктова гама.

▶ По-малкото пари за
спешната помощ ще
поставят лекарите пред
дилемата дали да върнат един пациент, или да
го приемат за сметка на
болницата

цата „Георги Странски”
в Плевен. Там се намира
единственият в България
апарат робот за извършване на такива операции,
наречен „Да Винчи”. Една
манипулация с него обаче
струва около 8000 лв. Толкова средства ще отпуска
министерството за всяка
операция.
До пролетта на миналата
година такива високотехнологични манипулации
се заплащаха с европейски
средства. Програмата обаче
траеше само година и половина. След това възникна
проблем с финансирането
на лечението с робота „Да
Винчи”.

„Алкомет” АД е водещ български производител на валцувани и пресувани
алуминиеви продукти със сериозни
позиции на европейския пазар.
За 2010 г . компанията е реализирала
над 48 хил. тона продукция на стойност

около 231 млн. лв., или с 30.6% повече
спрямо 2009 г.
„Дойче Лизинг България” е част от
германската група “Дойче Лизинг” AG,
която е една от водещите европейски
лизингови компании и най-голямата
независима лизингова компания в
Германия.
Основен акционер са SparkassenFinanzgruppe – лидер на германския
пазар на финансови услуги. „Дойче
Лизинг” има повече от 45-годишен
опит в областта на финансирането на
активи и присъства на всички важни
световни пазари, включително САЩ и
Китай. Новият бизнес на групата e 7.8
млрд. евро за финансовата 2009-2010 г.,
сочат данните.
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Иран създаде ядрено напрежение
сред международната общност
Ислямската република
за пореден път отказа
да преговаря с ООН
за програмата си за
обогатяване на уран

Още един опит за международно сътрудничество
с Иран претърпя провал.
Лидерите на азиатската
държава отказаха да приемат предложението на
Съвета за сигурност към
ООН по време на преговорите в Истанбул. Международната общност предложи на Иран достъп до
мирна ядрена технология
и сваляне на санкциите
на ООН, ако държавата
се съгласи да предаде доброволно запасите си от
обогатен уран. Иран обаче
категорично отказа тази
възможност. “Уважавайте
правото ни да използваме
атомна енергия за мирни
цели”, обърна се секретарят на висшия съвет на
Иран по националната
сигурност Саид Джалили към международната
общност.
Уран в основата на
напрежението

Нискообогатеният уран,
с който Иран разполага
и който е в основата на
напрежението с международната общност, може да
се използва за гориво на
реактор за производство
на електроенергия. Иран
твърди, че точно това е
намерението й. Но при допълнително обогатяване
уранът може да бъде използван за разработване на

ядрена бойна глава.
Иран седна на масата за
преговори с шестте световни сили в Истанбул,
обявявайки, че не може
да става и дума да спре
обогатяването на уран и си
тръгна ден по-късно със
същата позиция.
Иран не само беше непоколебим в тази си позиция,
но дори постави и изисквания към представителите
на Съвета за сигурност всички санкции да бъдат
свалени и международната
общност да приеме програмата на Техеран за обогатяване на уран. Едва след
това можело да се обсъждат
намеренията на страната
и бъдещето на ядрените
дейности.
Изчерпани действия

При този развой на събитията световните сили почти
нямат други възможности,
освен да чакат и да се надяват, че неприятният ефект
на международните санкции ще убеди Техеран да
преразгледа отказа си. Част
от членките на Съвета за
сигурност смятат, че Иран
вече страда от широкия
спектър от финансови и
търговски ограничения,
забраната за пътуване и
други санкции, наложени
от ООН, САЩ, ЕС и други страни, и скоро ще се
огъне. Въпреки това обаче
ислямската република не
показва признаци на огъване.
Оптимисти

Мнозина анализатори са
на мнение, че е слабо вероятно Иран да планира

▶ Иран е открит за провеждането на нови преговори за ядрената програма на страната, заяви президентът
Махмуд Ахмадинеджад ден след провала на преговорите
снимка reuters

разработването на ядрено
оръжие и да рискува да си
навлече световния гняв.
Това, което засега обуздава западния страх, е фактът,
че проблеми с обогатяването забавиха дейността на
Иран и ООН разполага с
време за преговори. Или
опити за такива.
Според оптимистите
Иран не може да създаде
ядрено оръжие в близките
три години, до 2014. Предишните прогнози обаче

се фиксираха върху настоящата 2011 г.
Забавянето според експертите се дължи както на
санкциите на ООН, които
затрудняват набавянето на
суровини, така и на компютърния вирус Stuxnet, който причини сериозни щети
на софтуера на иранските
технологии за обогатяване
на уран. Произходът на
вируса не е ясен, но се
предполага, че е дело на
САЩ или Израел.

Песимисти

От друга страна обаче, непоколебимостта на иранските
лидери сериозно смущава
ООН. Според песимистите,
ако Иран планира да създаде оръжие, то тя може да го
направи в срок от 6 месеца.
Ислямската република изглежда твърдо решена да не
позволява нищо да я откаже
от програмата за обогатяване на уран, което поведение
е крайно подозрително и
изправя големите сили на

нокти.
“Нито резолюции, санкции и заплахи, нито компютърен вирус, нито дори
военна атака няма да спрат
обогатяването на уран в
Иран,” каза по време на
преговорите Али Асгар
Солтание, пратеник на
Иран в Международната
агенция за атомна енергия.
Засега няма насрочени и
планирани нови дати за
преговори с Иран в близките месеци. 

Испания ще национализира
Бизнес доверието в
Германия удари рекорд спестовните каси
17
Икономиката
процъфтява заради
увеличението на
инвестициите
и вътрешното
потребление

Бизнес доверието в Германия през януари достигна най-високата си стойност от обединението на
страната преди 20 години.
Оптимизмът се дължи на
силния икономически растеж в резултат на процъфтяващия износ към Азия и
повишеното потребление
от домакинствата, съобщи

110.3
▶ достигна индексът
на бизнес климата
в Германия, което е
рекордна стойност за
последните 20 години

Bloomberg.
Индекс

Индексът на бизнес климата, който се изчислява
на базата на проучвания
сред 7000 мениджъри, се
е увеличил от 109.8 през
декември до 110.3 през януари, казаха от мюнхенския
институт Ifo. Измерителят
на очакванията на управителите е нараснал от 106.8
на 107.8. Лек спад от 112.9
на 112.8 се отчита при индикатора, който показва
оценката им за сегашната
ситуация.
Инвестиции

През 2010 г. германската икономика нарасна
с 3.6% благодарение на
по-високото потребление
в страната в резултат на
спада на безработицата.
Освен това компаниите
увеличиха инвестициите
си, за да успеят да задоволят търсенето в чужбина.
Германските автомобилни

производители Bayerische
Motoren Werke, Daimler и
Audi планират да разширят производствените си
бази през тази година, за
да могат да изпълнят нарастващите поръчки.
Пазари

Наскоро управителят на
Бундесбанк Аксел Вебер
коментира, че Германия
печели сериозно от възстановяването на световната
икономика. Поръчките в
производството нараснаха
значително, най-вече заради заявките от страни извън
еврозоната. В същото време
обаче търсенето в еврозоната, която е най-големият
пазар за Германия, намаля заради предприеманите
бюджетни съкращения. По
прогнози на Европейската
комисия БВП в еврозоната
през тази година ще нарасне с 1.5% спрямо 1.7% през
2010 г. Германия очаква
растежът в страната да се
забави до 2%.

Банките ще търсят
инвеститори на
борсата, държавата
поема непродадените
акции

Испания подготвя частична национализация на
най-закъсалите спестовни
каси в страната. Правителството ще ги накара
да станат традиционни
банки и да се качат на
борсата, съобщи Reuters,
като цитира вътрешен източник. След това държавният фонд за банково
преструктуриране (FROB)
ще купи дялове в банките,
които не успеят да привлекат инвеститори.
Колко трябва

Големият дял на лошите
заеми на спестовните каси са основният риск за
правителството, което се
опитва да намали бюджетния дефицит, за да избегне
нуждата от спасително финансиране. По различни
оценки разходите за река-

питализацията на банките
са между 17 и 120 млрд.
EUR, но преобладават
прогнозите в границите
на 25-50 млрд. EUR. Дори
и да не се намерят частни
инвеститори, икономистите твърдят, че Испания
може да си позволи тази
сума, без да прибягва до
международна помощ.
Нещо се прави

Според анализатори в момента никой не би инвестирал в спестовните каси,
но е добре, че правителството прави нещо. Цялата
процедура по листването
на банките ще отнеме 2-3
години. Дори повечето акции да отидат в държавата,
яснотата за това от каква
сума се нуждае Испания
ще успокои пазарите. През
последните месеци заемните разходи на Мадрид
скочиха значително заради
опасенията, че страната ще
трябва да вземе спасителен заем отвън. Предприетите мерки за затягане на
бюджетната дисциплина

▶ спестовни каси
останаха в Испания
след сливането на
съществувалите
дотогава 45 регионални
банки

обаче донякъде тушираха
напрежението сред инвеститорите.
Проверка

При проведените миналата
година стрес тестове на
банките в Европа повечето
испански трезори издържаха проверката, но пет
спестовни каси не успяха.
Централната банка накара
касите да се слеят, в резултат на което броят им
намаля от 45 на 17. До края
на този месец те трябва да
публикуват данни за лошите си кредити и недвижимата собственост, която
придобиха след спукването на имотния балон.
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Инвестиция
Гърция планира
най-големия
соларен парк в
света
Гърция планира да построи
най-големия в света фотоволтаичен парк, съобщи
AFP. Той ще бъде разположен върху изчерпаните
въглищни мини до север-

ния гръцки град Козани.
Инвестицията се оценява
на 600 млн. EUR, като страната ще търси стратегически партньор за изграждането на соларния парк.
Предвижда се той да бъде с
капацитет от 200 мегавата,
по-голям от всички действащи по света фотоволтаични паркове. Реализирането
на проекта е поверено на
Националната електрическа

компания, която ще организира международен търг за
намиране на стратегически
инвеститор за построяването на соларния парк. Произвежданата от соларния парк
електроенергия ще е достатъчна за нуждите на около
55 хил. домакинства и ще се
намалят емисиите на въглероден двуокис с 300 хил. т
годишно, сочат оценки на
правителството.

Компании
и пазари

Соларният парк на Toshiba
край Ямбол се оказва огромен
Японската компания е решила да увеличи инвестицията до близо
900 млн. EUR. Това ще направи проекта най-големия в България
Соларният парк, който японската компания Toshiba планира да изгради край Ямбол,
може да се окаже сред найголемите в света. От сравнително малка инвестиция от
30 млн. EUR за изграждането на централа с капацитет
от 10 мегавата проектът рязко се разрасна поне на думи.
Според японския делови
вестник Nikkei проектът ще
е на стойност близо 900 млн.
EUR. Според всекидневника
консорциум от японските
компании Toshiba и Tokyo
Electric Power ще построи у
нас с помощта на японското
правителство една от най-големите соларни електроцентрали. Началният капацитет
на централата трябвало да
бъде 50 мегавата, а до 5 години да достигне 250 мегавата,
съобщава Nikkei.
Проектът беше обявен в
навечерието на официалното посещение на българска
правителствена делегация
в Япония. Днес министърът
на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков
ще подпише меморандум за
сътрудничество в сферата на
енергетиката, съобщиха от
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Оттам потвърдиха, че един от елементите
в него е именно предстояща
инвестиция на компанията, но не уточниха повече
подробности за размера на
планираните вложения.
Според председателя на
Българската фотоволтаична
асоциация Никола Газдов
цитираната сума е силно

Инвестиции
Още
компании имат
интерес
▶ Миналата седмица
японският посланик в София Н. Пр. Макото Ито
обяви, че инвеститори
от страната проявяват
интерес към изграждането на фотоволтаични
централи в България.
„Има няколко конкретни
проекта, но какво ще
се случи с тях, зависи
главно от законодателните промени във ВЕИ

преувеличена. По неговите
сметки, ако се приеме, че
изграждането на мощност с
капацитет 1 мегават излиза
около 2.5 млн. EUR, обявената сума от 900 млн. EUR ще
означава появата на соларен
парк от над 500 мегавата.
Енергийната система трудно
би могла да поеме такова
количество електроенергия,
а и ще е необходима много
повече площ от обявената
преди време от Toshiba.
Историята

През септември представители на Toshiba са били на среща с експерти
от Българската агенция
за инвестиции (БАИ), съобщиха оттам. От компанията са заявили, че
имат инвестиционни намерения за изграждане на
фотоволтаична централа,
както и това, че за тях е
изключително важно да
имат гарантирана цена за
изкупуване на произведената енергия. Всъщност
от средата на миналата
година ВЕИ инвестициите
вече не попадат в обхвата на дейностите, които
получават подкрепата на
БАИ, така че разговорите
са приключили само с тази
среща.
„Ще бъде хубаво, ако
обявената инве стиция
действително се реализира, тъй като тези пари ще
влязат в икономиката на
държавата и ще достигнат
до всички. От друга страна обаче, вложенията във
ВЕИ не са устойчиви като
сектора”, коментира Н.
Пр. Ито. Той не пожела
да уточни имената на
фирмите. По думите му
обаче японските компании проявяват най-силен интерес за бъдещи
вложения в България
именно в сферата на
енергетиката и по-малко в областта на земеделието. Към момента
сред най-големите
инвестиции от Япония
у нас се открояват заводите за авточасти на
„Язаки”, болница „Токуда”
и вятърната електроцентрала „Калиакра”.

инвестициите в промишленост например.” Това
каза Борислав Стефанов,
изпълнителен директор на
БАИ.
По думите му с реализирането на проект за толкова голяма енергийна мощност делът на „скъпия”
ток ще се увеличи, а оттам
се появява и рискът да се
наложи увеличаване и на
общата цена на електро
енергията.
За проект на Toshiba
край Ямбол се заговори за
първи път през лятото на
2010 г. За него дори има
вече издадено строително разрешително, обяви
на пресконференция през
август кметът на Ямбол
Георги Славов. Предвидените параметри тогава
обаче бяха значително помалки. Централата трябваше да е 10 мегавата и да
има капацитет да захранва
с електричество 2000 домакинства. Тя трябваше
да се строи върху терен
от около 300 дка, купен от
частни лица в ямболското
землище в посока село
Безмер. Ако мащабите сега

достигнат цитираните от
японския вестник Nikkei,
остава отворен въпросът
къде ще има място за такова съоръжение.
Акционери

За изпълнението на грандиозния проект Toshiba,
Tokyo Electric, японската търговска компания
Itochu и подкрепената от
правителството Innovation
Network Corp. ще създадат
българско акционерно дружество, като ще инвестират
в него общо около 50 млрд.
JPY. Според „Ройтерс” в
тази компания участие ще
вземе и чешката енергийна
група ЧЕЗ, която у нас има
електроразпределително
дружество, а наскоро обяви
планове за създаване на
компания, която да инвестира в енергийни проекти.
За в. „Пари” обаче от ЧЕЗ
опровергаха информацията, че дружеството планира
да участва в японската инвестиция. От компанията
уточниха, че през февруари
ще обявят плановете си
за развитие на собствени
проекти.

Българската агенция за инвестиции (БАИ) започва
подготовката на каталог на големите инвестиционни проекти в
страната. Каталогът ще бъде под формата на луксозно печатно
издание, предназначено за разпространение както от БАИ, така и
от други държавни институции. Ще бъде създадена и електронна
база данни, която да бъде на разположение на потенциални инвеститори чрез сайта на БАИ.
Проектите трябва да са с очаквана стойност над 500 хил. лева
и да са разпределени в следните категории:
1. Промишленост
2. Земеделие и селско стопанство
3. Транспорт, логистика и инфраструктура
4. Туризъм
5. Околна среда и възобновяеми енергийни източници
6. Иновативни и творчески проекти
7. Недвижимост
БАИ е правителствена агенция за насърчаване на инвестициите
към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Екипът на БАИ вярва, че планирания каталог ще подпомогне осъществяването на контакти между потенциални инвеститори
и български предприемачи, както и между държавни, общински
и областни институции, които искат да развият определен
инвестиционен проект в техния ресор.
Заинтересованите могат да се обръщат за повече подробности
в БАИ на тел. 02 9855572 или на електронен адрес catalog@investbg.
government.bg.
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И животозастрахователите щ
косвен данък, но само за „Зл

Когато в полицата е включено и покритие за риска от смърт, тя е освободен
Първоначалната идея на
правителството с косвен
данък да се облагат само
общозастрахователни компании няма да се осъществи
в пълна степен. Дни след
като влезе в сила Законът за
данък върху застрахователните премии, се оказа, че
и клиентите на животозастрахователни дружества ще
трябва да плащат данък, но
за един определен продукт.
Така полицата „Злополука”,
която се предлага от животозастрахователите като чисто
рискова застраховка и без
покритие на риска „смърт”,
ще трябва да се продава от
компаниите с 2% по-скъпо.
Такава е данъчната ставка
според влезлия в сила от 1
януари 2011 г. закон.
Казус или не

Идеята на управляващите
беше да се въведе косвен данък от 2% за премиите в общото застраховане. Застраховката „Злополука” обаче
попада в по-специална графа и според нормативната
уредба може да се продава
от компании както в общото
застраховане, така и в животозастраховането. Само ако
към чисто рисковата застраховка се добави и покритие
„смърт”, тогава тази полица
вече попада сред продуктите, които са освободени от
косвения данък от 2%. Така
се получава, че за две почти
идентични полици веднъж
ще има данък и веднъж не.
„Застраховката „Злополука”
е в раздел II на Кодекса за
застраховането, така че би
трябвало да е облагаема.
Друг е въпросът, че ако се
класира като рискова застраховка „Живот” и се добави
допълнително покритието
срещу смърт, тогава вече
не би трябвало да се облага”, каза Цветанка Крумова,
изпълнителен директор на
ЗАД „Армеец” АД. Според
Румен Янчев, изпълнителен
директор на ЗАД „Булстрад
Виена Иншурънс Груп”,
двата процента не са толкова голям проблем, тъй
като тези полици са евтини.
„Няма логика да има данъчно третиране за застраховка
в общото застраховане и
да няма данък за същата
полица, когато се предлага
от животозастрахователна
компания”, добави Румен
Янчев.
„Още при изготвянето
на закона консултирахме
казуса с Асоциацията на
българските застрахователи
и затова мисля, че в нормативната уредба няма двоен
стандарт”, обясни Димитър
Главчев, зам.-председател
на Комисията по бюджет и
финанси в 41-вото народно
събрание.
Мениджъри в застраховането са на мнение, че

няма да има прехвърляне на
портфейли, когато под шапката на групата има общозастрахователна и животозастрахователна компания.
„Няма причина да мислим,
че може да се пренасочи
портфейлът от общото към
животозастрахователното
дружество”, категоричен
беше Румен Янчев. „Едва
ли портфейлът на „Армеец”
по „Злополука” ще се пренасочи към „ЦКБ Живот”.
Ние и животозастрахователното дружество имаме
достатъчно конкурентни
продукти и клиентите трябва да решат”, твърди и Цветанка Крумова.
Слаборазвит пазар

Освобождаването на жи-

вотозастрахователите от
данъчно облекчение се наложи заради международната практика и слабото
развитие на този пазар в
България. Освен това наймного приходи постъпват
в застрахователите от продажбата на автомобилни
полици. Това предполага, че
най-много пари ще влязат
и в държавната хазна при
решението за облагане на
определени продукти. Като
прибавим и задължителния
елемент на автомобилната
„Гражданска отговорност”,
тогава нещата за повече
пари в бюджета изглеждат
още по-лесни. „Облагане
на общозастрахователните
дружества има в 18 от страните членки и затова се на-

ложи да се въведе и у нас”,
защити данъка Димитър
Главчев. Според Цветанка Крумова застраховките „Живот” имат характер
на привлечени средства и
това не са пари на компаниите, затова никъде не се
облагат. „Доводите да не
се облагат застраховките
„Живот” бяха, че пазарът
в България все още е недоразвит”, добави Орлин
Пенев, председател на УС
на Асоциацията на българските застрахователи и
изпълнителен директор на
ЗАД „Алианц България”.
По думите му хората трябва
да разберат, че трябва първо
да си застраховат живота и
след това колата и къщата.
Атанас Христов

Въведохме допълнителния да
Когато става
въпрос за
животозастраховане,
тогава да не се облага.
Консултирахме това с
Асоциацията на българските застрахователи
и когато обсъждахме,
нямаше проблеми. Ако
наистина се получава
различно третиране на
едно и също нещо, ще
го разгледаме отново на
експертно ниво.
Животозастраховането
има по-социален и посолидарен момент. Освен
това в животозастраховането има данъчни префе-

Димитър Главчев,

зам.-председател на Комисията
по бюджет и финанси в 41-вото
народно събрание

Животозастраховането
има по-социален и
по-солидарен момент
ренции и се водихме и от
този момент. Облагане на
общозастрахователните
дружества има в 18 от
страните членки и затова
се наложи да се въведе и
у нас.
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Няма да има прехвърляне на портфейли
Когато ме питаха
какво мислим за
данъците, ние си казахме
мнението и никой не го взе
предвид. Двата процента
не са болка за умиране. Няма логика да има данъчно
третиране за застраховка
в общото застраховане и
да няма данък за същата
полица, когато се предлага
от животозастрахователна
компания.
Има групи, които имат
общозастрахователно и
животозастрахователно
дружество, и е възможно
да се прехвърли портфейлът на полицата „Злополука” от едната в другата
компания. В момента
голямото дружество е за
общо, а по-малкото - за
животозастраховане. Обикновено едната компания е
шапка на другата и такова
разместване е възможно.
Има дружества, които
нямат животозастрахователни компании, и ако това
определя конкурентоспособността, те са в по-неизгодна
позиция. Въпреки че се

Румен Янчев,

изпълнителен директор на ЗАД
„Булстрад Виена Иншурънс Груп”

Има дружества, които
нямат животозастрахователни компании, и ако това
определя конкурентоспособността, те
са в по-неизгодна
позиция

съмнявам, че двата процента
на фона на ниските премии
са определящи. Няма смисъл да се изпада в ситуация
да обиколиш София, за да си
купиш кило домати, за които
ще изхарчиш 2 лв., а самите
домати струват 1.50 лв.
Няма причина да
мислим, че може да се

пренасочи портфейлът
от общото към животозастрахователното дружество. Нашата група в България реши въпроса много
отдавна и щом може да се
прави нещо от дружеството, го прави без значение
от външни конкуренти и
вътрешна конкуренция.
Не знам защо беше

обложено само общото
застраховане. Този въпрос
не трябва да ми се задава
на мен. Когато ни питаха,
си казахме мнението.
Това, че някой не ни е
чул или не е повярвал,
че това, което казваме, е
основателно, не мога да
знам. Всички тези неща
ги споменахме.

Покриване и на риска „смърт”
освобождава от данък
Застраховката
„Злополука” е в раздел II
на Кодекса за застраховането, така че би трябвало да е
облагаема. Друг е въпросът,
че ако се класира като рискова застраховка „Живот”
и се добави допълнително
покритието срещу смърт,
тогава вече не би трябвало
да се облага.
На практика се получава така, че веднъж
се плаща косвен данък и
веднъж не. Покритията по
двете полици съвпадат, но
при рисковата застраховка
„Живот” се добавя ново
покритие за друг риск.
В този смисъл чистата
„Злополука” се облага, а
тази, която се класифицира
като рискова застраховка
„Живот” - не. Едва ли
портфейлът на „Армеец” по

анък заради практиката в ЕС

Сега се говори за
освобождаване от ДДС на
финансовите услуги, този
въпрос стои на дневен ред в
Европейската комисия. Има
и предложение за облагане на
данъчни транзакции, защото

кризата в САЩ беше предизвикана от банките. Нашето
правителство заяви, че не
подкрепя данъка на данъчните транзакции, защото нашата банкова система нямаше
принос за кризата.

Цветанка Крумова,

изпълнителен директор
на ЗАД „Армеец” АД

Застраховките
„Злополука” не са
скъпи и едва ли
двата процента допълнителен данък
са голяма пречка

„Злополука” ще се пренасочи към „ЦКБ Живот”. Ние
и животозастрахователното
дружество имаме достатъчно конкурентни продукти и
клиентите трябва да решат.
Тези застраховки не са скъпи и едва ли двата процента
допълнителен данък са

голяма пречка.
Облагат се само полиците в общото застраховане, защото такава е международната практика. Застраховките „Живот” имат
характер на привлечени
средства. Това не са пари на

компаниите и никъде не се
облагат. За кои полици да
има данък и за кои да няма
се реши след проучване на
практики в други държави.
Разбира се, навсякъде има
различия, животозастраховането не се облага, както е
и в България.

Малкият пазар у нас спасява
животозастрахователите от облагане
Като цяло е
парадоксално да се
облага една застраховка,
когато се предлага от общозастрахователна компания,
и същата полица да не се
облага, когато се продава
от животозастрахователно
дружество. В закона мисля,
че е записано правилно и
застраховките „Злополука”
от животозастрахователите
се облагат. Това, което си
спомням, е, че не се облагат
дългосрочните застраховки
„Живот”, свързаните с инвестиционен фонд и други.
Доводите да не се
облагат застраховките
„Живот” бяха, че пазарът
в България все още е недо-

Орлин Пенев,

председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи и изпълнителен директор
на ЗАД „Алианц България”

Хората трябва да разберат, че трябва първо да си застраховат
живота и след това
колата и къщата

развит. Хората трябва да
разберат, че трябва първо
да си застраховат живота и
след това колата и къщата.

Освен това на пазар от 200
млн. лв. ще се вземе само
4 млн. лв. данък, от който
няма смисъл. Предвид това,

че е недоразвит пазар, няма
смисъл да се товари с нови
такси и да се спъва допълнително.

pari.bg Понеделник 24 януари 2011

14 Компании и пазари

Maxima Grupe отваря нов формат
магазини за българския пазар

Първият обект T Market Express ще бъде открит утре, а до края на годината
броят им ще нарасне до 10-20
Литовската компания Maxima
Grupe ще отвори утре уникален за портфолиото си
формат магазини - T Market
Express, който е съобразен
с потребителските навици
и особености на българския
пазар. Търговският обект се
намира в софийския квартал
“Редута”, а инвестицията в
него е около 100 хил. EUR.
Плановете на компанията са
до края на годината да бъдат
открити общо около 10-20
магазина T Market Express в
цялата страна, като инвестицията в тях ще бъде минимум
2 млн. EUR, коментира за
в. “Пари” генералният директор на “Максима България”
Вигинтас Шапокас.

продукти.
“Този проект за момента е
експериментален за компанията ни в световен мащаб
и се осъществява за пръв
път в България. С откриването на Т Market Express
магазини искаме да дадем
на нашите клиенти възможността да правят своите
ежедневни покупки още побързо и удобно в квартала,
където живеят”, коментира
Шапокас. По думите му
новият формат е подходящ
за всеки град, в който компанията вече присъства с
магазин T Market и хората
познават марката.

Особености
на новия формат

От “Максима България”
обясняват, че през 2011 г.
ще развиват не само новия
формат, но и ще продължат
с откриването на основния
си тип големи магазини T
Market. До момента броят
им е 33, като те са разположени в 11 града в страната.
Само до края на седмицата
предстои откриването на още
нови обекти T Market. По
думите на Шапокас целта
е да се появят между 10 и
20 нови магазина до края
на годината. Така към края
на 2011 г. Maxima Grupe ще
има минимум 50 обекта в
България.
Само в София ще бъдат
открити не по-малко от 5
обекта T Market и Т Market
Express, обясняват от компанията. В столицата, както и

Обектите от новия формат
ще бъдат с площ от 100 до
250 кв. м. Те ще се намират в
кварталите, а не по големите булеварди на населените
места. От “Максима България” обясняват, че според
пазарни проучвания българите все още предпочитат да
пазаруват в малки, удобни,
разположени близо до дома
магазини. Така се стига и до
идеята за T Market Express. В
малките квартални магазини
потребителите няма да разполагат с богатия асортимент
на T Market, но ще могат да
намерят основните хранителни стоки и характерните
за веригата свежи плодове и
зеленчуци, прясно приготвени хляб, сладкиши и месни

Инвестиционни
планове

в другите по-големи градове като Пловдив например
покупателната способност
на населението е по-голяма.
Именно поради тази причина те ще са и сред основните
целеви пазари на компанията.
Пазарни тенденции

Само за последната година
броят на магазините в България се увеличи значително,
а плановете на компаниите
предвиждат да откриват още
нови обекти. Въпреки това
според Шапокас пазарът не
е “пренаселен”.
“Българският пазар на
търговия на дребно с хранителни стоки все още е
“млад”. Веригите, които са
свързани с модерния начин
на пазаруване, имат около
60% пазарен дял. Активната
инвазия на нови световноизвестни вериги направи пазара в София “пренаселен”,
но тази картина не е характерна за цялата страна”,
казва генералният директор
на “Максима България”.
Според него през 2011 г. ситуацията ще е по-спокойна
и на пазара ще оцелеят само
онези компании от сектора,
които са гъвкави и ориентирани към клиентите.
Според него успешният модел е да се постигне добър
баланс между качество, цена и логистика, за да могат
търговците да отговорят на
навиците и изискванията на
клиентите.
Дарина Черкезова

▶Българският пазар на търговия на дребно с хранителни стоки все още е
“млад”. Активната инвазия на нови световноизвестни вериги направи пазара в
София “пренаселен”, но тази картина не е характерна за цялата страна, смята
Вигинтас Шапокас 
Снимка боби тошев

Русия забрани вноса на месни и млечни продукти от България

Производителите не
се притесниха, защото износът за Русия
е минимален дял от
продажбите им

Месопреработвателният
бранш не е обезпокоен от
обявената от Русия забрана
за внос на животни, месо
и продукти с животински
произход от България заради случаите на шап в
странджанските села Резово и Кости. „Търговията
с Русия в нашия бранш е
доста малка. Компаниите
избягват този пазар, понеже
не е много сигурен, така че
тази забрана не е съществен
фактор за нас”, коментира
за в. „Пари” председателят
на Асоциацията на месо
преработвателите у нас Кирил Вътев.
По думите му вътрешният
пазар е най-важният и основен за фирмите производителки на месни продукти и
продължаващата забрана за
търговия в Бургаския регион
е по-проблемна за бранша,
отколкото забраната за из-

цехове. До редакционното
приключване на броя не
успяхме да се свържем с
представител на „Меком”
за коментар.
Руският пазар не е
фактор

▶ Най-голям износ към Русия има силистренското месопреработвателно
предприятие "Меком"

нос в Русия. Единици са и
фирмите, които търгуват с
млечни продукти в тези страни, а обемите на търговията
са малки.
Най-големият износител за Руската федерация е
„Меком” АД. Силистренската компания обяви през

септември, че е сключила
договори с руски фирми от
Москва, Санкт Петербург
и Калининград за реализация на пазарите в Русия на
свински, телешки, говежди,
агнешки и овчи меса, разфасовки от тях и колбаси на
стойност между 2 и 3 млн.

USD месечно.
Според компанията „Меком” е единствената българска компания, която
притежава лиценз за износ
за Руската федерация на
меса и на готови месни
изделия, произведени в
собствените й кланици и

Забраната за внос в Русия
бе обявена в четвъртък,
като тогава е получено и
уведомителното писмо от
руската страна в Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС). Русия
е третата страна, която забранява вноса от България
на животни и продукти
с животински произход
заради шапа. Преди това
тази мярка предприеха Украйна и Молдова. Износът
на продукти с животински
произход към тях обаче
също е незначителен.
„Износ на месо за Русия
почти няма и забраната от
страна на Русия не е голям
проблем”, коментира и земеделският министър Мирослав Найденов. „България
не изнася много месо, за да
се притесняваме от такива
мерки. Ако изнасяме, това

са единични партиди. Притесняваме се повече от това,
че за първи път е констатиран шап при диви животни.
Там не можем да наложим
никакви ограничителни мерки”, каза още Найденов.
Няма нови
случаи на шап

Към момента не са констатирани нови случаи на шап
освен двете огнища в бургаските села Резово и Кости
в Странджа. Заради тях в
момента цялата Бургаска област е под карантина, като е
наложена забрана на движението на животни и търговията с продукти с животински
произход. Общо около 700
животни бяха умъртвени в
двете села, а собствениците им ще бъдат финансово
компенсирани от Европейския съюз и от националния бюджет. Заразата у нас
навлезе чрез диви животни
от Турция. По тази причина
телените заграждения по
границата ни с Турция ще
бъдат възстановени, а България ще поиска от Брюксел
и средства за това. 

Понеделник 24 януари 2011 pari.bg

Компании и пазари

15

British Airways и испанската
Iberia вече са една авиокомпания
Обединената
група International
Consolidated Airlines
Group планира и
други придобивания

10
▶ млрд. USD e пазарната
стойност на
обединената компания
International Consolidated
Airlines Group

Британската авиокомпания
British Airways и испанската Iberia официално вече
са едно дружество, след
като сливането им влезе в
сила в петък. Обединената компания е третият по
големина авиопревозвач
в Европа.

19

На борсата

Търговията с акции на
British Airways и Iberia беше
прекратена в петък. От днес
на борсата ще се търгуват
книжата на новата група
International Consolidated
Airlines Group под кода
IAG. Компаниите ще продължат да летят под своето
собствено име. Шефът на
British Airways Уили Уолш
ще бъде главен изпълнителен директор на групата.
Обединеното дружество е
регистрирано в Мадрид,
но централният офис ще
се намира в Лондон. Акционерите на British Airways
ще получат 56% от новата
компания.
Трети в Европа

International Consolidated
Airlines Group се оценява на близо 10 млрд.

▶ млрд. USD са годишните
приходи общо на British
Airways и Iberia

▶Самолетите на
обединената група ще
продължат да използват
имената на British
Airways и Iberia
снимки bloomberg

USD. Тя разполага с над
400 самолета, обслужва 250 дестинации и 57
млн. пътници годишно.
Приходите се оценяват
на около 19 млрд. USD
на година, което нарежда превозвача на трето
място след германската
Lufthansa и френско-холандскат а Air FranceKLM.

Още партньори

Обединената група планира и бъдещи придобивания. Уили Уолш обясни, че името на новата
компания умишлено е
избрано да звучи неопределено, за да може да се
включат и други превозвачи. Миналата година
British Airways прекрати
преговорите за сливане

с австралийската Qantas
Airways, но казаха, че
имат списък с 12 евентуални партньори. “Смятаме, че това е отлично начало”, коментира
сделката с Iberia Уолш.
“Много авиокомпании
проявяват интерес към
International Consolidated
Airlines Group”, добави
той.

Предимства

Със сливането си British
Airways и Iberia се надяват
да преодолеят по-слабото
търсене на бизнес и туристически полети заради кризата.
Предимство за британския
превозвач са многобройните маршрути на испанската
фирма до Южна Америка,
докато Iberia ще спечели
от силното присъствие на

British Airways в Северна
Америка. Двете компании
ще засилят партньорството
си с American Airlines. Въпреки че антитръстовите
закони в САЩ забраняват
сливане на дружествата,
трите превозвача планират
да формират заедно цените си и да си преотстъпват
свободни места при презокеанските полети.

Lenovo и NEC може да правят компютри заедно
Формата на
партньорство
между китайската и
японската компания
все още не е уточнена

Кит айскат а компания
Lenovo Group и японската NEC водят преговори
за създаването на смесено
предприятие за производство на персонални компютри, съобщи Reuters, като
цитира запознати източници.
Според информация на в.
Nikkei Lenovo ще придобие
контролен пакет в компютърното подразделение на
NEC. Заради засилващите
се позиции на Китай на
международния пазар обаче изкупуването на дял в
японската компания може
да се окаже деликатен въпрос. Все още не се знае
каква точно ще е формата
на партньорството, твърдят
източниците на Reuters.
Всички печелят

Lenovo е четвъртият по

7
▶процента от приходите
на NEC се дължат на
продажбата на компютри

големина производител
на компютри в света след
щатските Hewlett-Packard
и Dell и тайванската Acer.
Партньорството ще даде
на компанията достъп до
технологиите на NEC и ще
увеличи дела й на японския
пазар. От своя страна NEC,
която е най-големият компютърен производител в
Япония, но не е сред 10-те
лидери в света, ще засили
позициите си на бързо растящия китайски пазар.

предприятие между двете
компании за производство
на компютри ще позволи
на NEC да се фокусира
върху изграждането на телефонни мрежи, твърдят
анализатори. Японската
компания вече се оттегли
от бизнеса с полупроводници, а след евентуалната
сделка с Lenovo ще може
да насочи усилията си
върху разработването на
телекомуникационна инфраструктура.

Правилна стъпка

Покупка
вместо кражба

Пазарната капитализация
на NEC е около 7.6 млрд.
USD. Миналата година
компанията е продала компютри за 250 млрд. йени
(3 млрд. USD), което представлява 7% от общите й
приходи. Според анализатори търсенето на компютри спада заради масовото
навлизане на смартфони и
таблети. Затова те оценяват
като правилна стъпка решението на NEC да търси
експанзия извън Япония,
вместо да си партнира с
някоя местна компания.
По данни за 2009 г. NEC е
държала 18% от пазара на
компютри в Япония. Делът
на Lenovo в Китай е около
27%.
Смяна на фокуса

Създаването на смесено

Ако сделката се реализира, това ще бъде поредната китайска инвестиция в
Япония въпреки силната
местна валута. По данни на Thomson Reuters
придобиванията от китайски фирми в Япония през
2010 г. са били на обща
стойност 11.8 млрд. йени. Това представлява 6%
ръст спрямо 2009 г. и е 52
пъти повече, отколкото
през 2008 г. Причината
за тази тенденция е, че
китайските компании не
искат повече да ги обвиняват, че крадат японски
технологии, коментират
наблюдатели. В същото
време те разполагат с огромни ресурси и търсят
потенциални фирми за
придобиване. 

▶ Японската компания NEC обмисля да пренасочи усилията си от производството
на компютри към изграждането на телекомуникационна инфраструктура
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▶ Цени

на петрол и петролни
продукти
Вид
Суров петрол
Брент
Газьол
Природен газ
Бензин 95
Нафта

Борса
NYMEX
ICE
ICE
NYMEX
NYMEX
NYMEX

▶Фючърси

Единица
USD/б
USD/б
USD/т
USD/MMBtu
USD/т
USD/т

Януари
89,56
96,97
816,75
4,73
867
843

Февруари
88,86
#N/A N/A
812,75
4,73
-

на агрокултури

Вид
Разновидност
Пшеница
Soft Red
Царевица
Yellow
Ечемик
Feed
Памук
No.2
Какао		
Кафе
Arabica
Соя
No.2
Захар
White

Борса
CBT
CBT
ASX
NYBOT
NYBOT
NYBOT
ICE
NYSE LIFFE

Единица
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т

Януари
296,06
257,61
222,02
3459,88
3232,00
5302,03
518,35
786,20

Борси: CBOT - Чикагска стокова борса; CME - Чикагска търговска борса;
NYBOT - Нюйоркска стокова борса; ASE - Австралийска стокова борса

20.01.2011 г.

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Спот цени на цветни метали ▶ Курсове за
митнически
Вид
Борса
Единица
Цена
3м.
Мед
LME
USD/т
9485
9400
оценки
Калай
LME
USD/т
27695
27525

Валута
Код За Стойност
Currency
Code For
Rate
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
AUD 1
1,48812
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
BRL 10 8,79183
КАНАДСКИ ДОЛАР
CAD 1
1,46812
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
CHF 1
1,56441
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2,24437
ЧЕШКА КРОНА
CZK 100 7,73667
▶
ДАТСКА КРОНА
DKK 10 2,62454
ЕСТОНСКА
КРОНА
EEK 10 1,25000
Вид
Борса
Единица
Купува Продава
БРИТАНСКА ЛИРА
GBP
1
2,30314
Злато
LME
USD/тр.у.
1342,1
1342,9
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
HKD 10 1,91786
Сребро
LME
USD/тр.у.
27,29
27,33
ХЪРВАТСКА КУНА
HRK 10 2,64609
УНГАРСКИ ФОРИНТ
HUF 1000 7,08121
Платина
LME
USD/тр.у.
1814
1819
ИНДОНЕЗИЙСКА
РУПИЯ
IDR 10000 1,64960
Паладий
LME
USD/тр.у.
813,5
815
ИНДИЙСКА РУПИЯ
INR 100 3,30759
Родий
LME
USD/тр.у.
2435
2435
ЯПОНСКА ЙЕНА
JPY 100 1,78321
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
KRW 1000 1,29502
Източник: Bloomberg
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
LTL 10 5,66448
Мерни единици: 1 bu. соя = 27.216 кг ; 1 bu. царевица = 25.4016 кг ; 1USd = 1 U.S. cent
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
LVL
1
2,75547
1bu. овес = 15.4224 кг; 1 lb. = 0.4536 кг ; 1 cwt = 50 кг.; 1 gal. = 3.785 л ; 1 MT = 1000 кг
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
MXN 10 1,20780
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
MYR 10 4,77206
НОРВЕЖКА КРОНА
NOK 10 2,48470
до 15.00 ч. на 20.01.2011 г.
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
NZD 1
1,10812
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
PHP 100 3,37456
ПОЛСКА ЗЛОТА
PLN 10 4,89839
157,50
156,73
155,96
155,58
153,66
153,66			
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
RON 10 4,56404
11,77
11,71
11,65
11,62
11,48
11,48			
РУСКА РУБЛА
RUB 100 4,85528
83,33
82,92
82,52
82,11
80,90
80,90			
ШВЕДСКА КРОНА
SEK 10 2,17769
103,64
103,14
102,63
102,13
100,62
100,62			
СИНГАПУРСКИ
ДОЛАР
SGD 1
1,13923
806,45 802,53
798,62
794,70
782,96
782,96			
ТАЙЛАНДСКИ
БАТ
THB
100 4,94496
190,69 189,78
188,87
187,97
181,61
181,61			
ТУРСКА ЛИРА
TRY 10 9,60860
87,15
86,73
86,31
85,90
83,80
83,80			
ЩАТСКИ ДОЛАР
USD 1
1,49163
169,47
168,65
167,84
167,02
162,95
162,95			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 2,19236
343,50 341,86
340,23
338,59
327,14
327,14			
209,36 208,36
207,37
206,37
199,39
199,39			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
260,14 258,90
257,66
256,42
247,75
247,75			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
99,70
99,22
98,75
98,27
94,95
94,95			
който се използва през следващия календарен
238,41
237,28
236,14
235,01
227,06
227,06			
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. Курсовете сa
валидни до 24.00 часа на 31.01.2011 г.
Олово
Цинк
Алуминий
Никел
Алуминиева сплав

LME
LME
LME
LME
LME

USD/т
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т

2550
2340
2390
25900
2271

2448,25
2333
2406,25
25995
2250

Цени на благородни метали

▶ Котировки на взаимните фондове
Фонд
Аврора Капитал АД
Аврора кепитъл - балансиран
Аврора кепитъл - global commodity fund
ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа
Актива Асет Мениджмънт АД
Дф Актива Високодоходен
ДФ Актива Балансиран
Астра Асет Мениджмънт АД
ДФ Астра Кеш
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Плюс
БенчМарк Асет Мениджмънт АД
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ
БенчМарк Фонд-6 Паричен
Болкан Капитал Мениджмънт АД
ДФ БКМ Балансиран Капитал
ДФ Европа
ДФ Балкани
Варчев Мениджинг Къмпани ЕАД
ДФ Варчев високодоходен фонд
ДФ Варчев Балансиран фонд
ДСК Управление на активи АД
ДФ ДСК Стандарт
ДФ ДСК Баланс
ДФ ДСК Растеж
ДФ ДСК Имоти
ДФ „ДСК Евро Актив”
Елана Фонд Мениджмънт АД
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд
ИД Елана Високодоходен Фонд
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар
ДФ Елана Долар Фонд
ДФ Елана Еврофонд
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Златен Лев Капитал АД
ИД Златен лев
ДФ Златен лев Индекс 30
Капман Асет Мениджмънт АД
ДФ Капман Фикс
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 07.08.2010 до 16.08.2010
Лимитиран период” от 17.08.2010 до 14.11.2010
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
ДФ Статус Глобал ETFs
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.

Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
5.0062
5.0312
5.2064		 5.0062
4.9061			
1.06%
15.59%
-1.96%
-20.58%
фонд в акции
7.5246
7.5622
7.8256		 7.5246
7.3741			
-0.46%
13.99%
6.50%
-9.05%
фонд в акции
10.1866
10.3394
10.5941		 0.0000
0.0000			
0.06%
0.09%
1.20%
1.40%
													
фонд в акции
2.2665				 2.2665				
2.10%
29.28%
-9.94%
-52.69%
Смесен - балансиран
2.6764				 2.6764				
2.80%
25.83%
-10.24%
-46.00%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

Фонд на паричен пазар 11.5183		
11.5125		 11.4952
11.5067
11.5067
11.5125
0.36%
0.10%
6.76%
6.35%
Смесен - балансиран 10.9594		
10.9049		 10.7959
10.8504		
0.0000
1.05%
10.75%
1.51%
3.90%
фонд в акции
10.2635		
10.2124		 10.0592
10.1103		
0.0000
1.64%
12.76%
-0.66%
0.93%
													
Смесен - балансиран 13.9248				 13.7869				
1.75%
5.86%
2.12%
6.49%
фонд в акции
8.4445				 8.3609				
4.75%
11.00%
0.67%
-3.15%
фонд в акции
4.3712				 4.3279				
-0.13%
13.48%
-26.25%
-16.73%
фонд в акции
8.2700				 8.0291				
2.87%
11.90%
-0.26%
-7.51%
фонд в акции
11.7332				 11.3915				
4.10%
12.86%
5.63%
4.50%
Фонд на паричен пазар 12.3085				 12.3085				
0.33%
0.22%
7.92%
8.72%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран 82.7496				 82.4600		
82.7496		
0.06%
1.14%
-1.16%
-4.14%
фонд в акции
49.2009				 48.9549		
49.2009		
0.80%
2.00%
-5.95%
-12.19%
фонд в акции
64.5962				 64.2732		
64.5962		
-0.01%
4.96%
-15.64%
-10.73%
													
фонд в акции
99.6494				 98.1658				
1.42%
3.01%
-3.37%
-0.28%
Смесен - балансиран
79.2332				 78.0536				
-0.07%
2.30%
-4.94%
-6.69%
													
фонд в облигаци
1.33138				 1.32872				
0.49%
0.69%
5.87%
5.69%
Смесен - балансиран
1.10827				 1.10165				
0.96%
3.77%
2.39%
1.96%
фонд в акции
0.78639				 0.77471				
1.91%
7.93%
0.50%
-4.98%
Смесен - консервативен 0.76042				 0.75588				
0.70%
2.85%
3.44%
-9.15%
Смесен - консервативен 1.05863				 1.05546				
0.18%
0.34%
2.95%
3.25%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

Смесен - балансиран
101.4092				
Смесен - балансиран
105.4913				
фонд в акции
86.9874				
Фонд на паричен пазар 125.2954				
Смесен - консервативен 94.3679				
Смесен - консервативен108.5063		
108.3979		
фонд в акции
101.6795		
100.6728		
Смесен - балансиран

1.55%
1.26%
2.78%
0.47%
-0.49%
0.39%
N/A

6.26%
5.36%
9.03%
0.36%
1.71%
0.34%
N/A

-3.22%
-5.26%
-5.28%
8.28%
3.41%
5.55%
N/A

0.18%
1.00%
-1.28%
7.23%
-1.97%
5.30%
N/A

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008
20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007
04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009
07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

4.9683 				

2.74%

7.56%

1.22%***

5.12%

08.07.1999

0.9810 				

4.87%

13.06%

-6.42%***

-1.01%

01.06.2009

Фонд на паричен пазар 10.0244				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
Смесен - балансиран
18.3224 				 18.1946 				
3.88%
7.07%
-1.72%
10.09%
фонд в акции
11.4142				 11.2556 				
5.42%
9.18%
-5.13%
2.52%
													
фонд в акции
1.1496 				 1.1326 				
1.03%
10.38%
-14.41%
1.14%
фонд в акции
0.8769 				 0.8639				
4.31%
17.72%
17.59%
-3.34%
фонд в акции
1.1260 				 1.1094				
3.69%
10.08%
23.24%
3.34%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
132.0464		
131.8490		 131.5858				
-0.05%
3.17%
3.56%
5.99%
Смесен - балансиран 14.5458		
14.5458		 14.4018				
1.57%
8.09%
-3.98%
2.19%
фонд в акции
0.7891		
0.7813		 0.7736				
2.55%
15.10%
3.31%
-5.29%
													
Смесен - балансиран 829.5374				 823.3314				
1.08%
3.71%
5.08%
-6.38%
фонд в акции
745.5244				 739.9469				
1.26%
4.25%
3.77%
-9.48%
													
фонд в облигаци
11.5826				 11.5826				
0.35%
0.94%
5.97%
3.00%
Смесен - балансиран 127.3027				 127.3027				
2.11%
4.98%
6.82%
3.08%
фонд в акции
7.5052				 7.5052				
3.90%
10.04%
7.70%
-5.60%
фонд в акции
10.5686				 10.5686				
1.57%
3.09%
4.72%
2.84%
											
фонд в акции
7.8919				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
за поръчки до 100 000 лв		
за поръчки над 100 000 лв
фонд в акции
0.5800		
0.5771		 0.5742				
2.54%
8.54%
9.63%
-15.92%
Смесен - балансиран
0.7762		
0.7735		 0.7708				
1.84%
3.66%
3.68%
-7.78%
Смесен - консервативен 1.0151		
1.0136		 1.0121				
0.63%
0.93%
4.81%
0.43%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.2890		
1.2871
1.2852				
0.34%
0.12%
6.01%
5.34%
фонд в облигаци
1.3087		
1.3048
1.3009				
0.23%
0.69%
6.11%
5.64%
Смесен - балансиран
0.8762		
0.8727
0.8692				
0.63%
2.73%
0.72%
-2.77%
фонд в акции
0.6467		
0.6435
0.6403				
1.29%
4.92%
-4.27%
-8.68%
Смесен - балансиран
0.7325		
0.7296
0.7267				
1.56%
3.78%
-4.25%
-10.16%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0516		
1.0505
0.9980				
0.27%
0.24%
5.05%
5.04%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции

4.9981 				
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
0.9933
0.9884
0.9860 		

100.4002				
104.4417				
85.6924				
125.2954				
93.9908				
108.0727		
108.3979		
0.0000		
0.0000		

12.11.2007
12.11.2007

Фонд на паричен пазар 1.1948			
Смесен - балансиран
1.0493			
		
		

1.1948				
0.30%
0.14%
4.04%
3.75%
до 90 дни		
над 90 дни		
0.48%
3.07%
3.37%
0.73%
1.0337		
1.0441						

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007
04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006
09.05.2008
09.05.2008
30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009
25.06.2009
19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

15.11.2005
12.09.2005

Смесен - балансиран
7.8837			
7.8837				
1.94%
8.67%
-5.10%
-4.74%
01.03.2006
фонд в акции
6.8209			
6.8209				
3.49%
8.56%
-3.86%
-7.52%
01.03.2006
фонд в акции
3.0112			
3.0112				
0.49%
13.36%
3.18%
-27.08%
05.04.2007
Смесен - консервативен 10.5986			
10.5986				
0.39%
2.09%
1.79%
2.79%
12.12.2008
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
0.7759
0.7720
0.7701
0.7644
0.7644
0.7682		
0.7491
0.88%
11.43%
-0.08%
-5.59%
22.05.2006
фонд в акции
0.4391
0.4369
0.7701
0.4326
0.4326
0.4348		
0.4239
3.64%
13.70%
0.58%
-20.14%
02.05.2007
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена		
					
фонд в акции
115.1397		
113.7252		
112.8765			
-0.82%
N/A
N/A
N/A
03.05.2010
											
фонд в облигаци
314.8448				 313.9016				
0.29%
3.52%
0.59%
6.44%
17.11.2003
13.2880				 13.0261				
0.35%
3.39%
0.98%
5.46%
27.12.2005
Смесен - балансиран
12.1353				 11.7784				
0.73%
6.15%
-0.86%
3.49%
27.12.2005
фонд в акции
8.9397				 8.6768				
1.64%
11.45%
1.69%
-2.46%
07.09.2005
Смесен - балансиран
21.1244				 21.1244				
1.29%
4.56%
4.04%
1.68%
08.10.2007
													
фонд в акции
6.8954				 6.8609				
-0.77%
5.94%
2.79%
-9.71%
01.06.2007
Смесен - балансиран
8.3142				 8.2726				
-1.24%
6.07%
3.30%
-4.94%
01.06.2007
фонд в облигаци
11.8809				 11.8513				
0.13%
1.44%
9.42%
5.15%
04.09.2007
													
фонд в акции
1.2486				 1.2236				
2.10%
5.42%
1.36%
5.24%
18.09.2006
Смесен - балансиран
1.1067				 1.0957				
1.65%
5.04%
4.75%
3.96%
10.06.2008
Източник: БАУД (www.baud.bg)

Валута

Код

За

Стойност

Разлика

Currency

Code

For

Rate

Difference

Евро	

EUR

1

1,96

0

Австралийски долар	

AUD

1

1,43116

-0,00875

Бразилски реал	

BRL

10

8,65220

-0,03613

Канадски долар	

CAD

1

1,45145

-0,00129

Швейцарски франк	

CHF

1

1,50298

-0,01635

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,19724

-0,00728

Чешка крона	

CZK

100

8,05365

0,04452

Датска крона	

DKK

10

2,62411

-0,00053

Естонска крона	

EEK

1

2,30572

-0,01271

Британска лира	

GBP

10

1,85737

-0,00799

Хонконгски долар	

HKD

10

2,64498

-0,00036

Хърватска куна	

HRK

1000

7,13182

0,01971

Унгарски форинт	

HUF

10000

1,59643

-0,00550

Индонезийска рупия	

IDR

10

3,98198

-0,02973

Индийска рупия	

INR

100

3,17083

-0,01042

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

1,74831

-0,01481

KRW

1000

1,29082

-0,00140

Литовски литаc	

LTL

10

5,66448

0,00000

Латвийски лат	

LVL

1

2,78014

-0,00238

Южнокорейски вон	

Мексиканско песо	

MXN

10

1,19882

0,00031

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,72720

-0,01639

Норвежка крона	

NOK

10

2,47824

-0,00551

Новозеландски долар	

NZD

1

1,09607

-0,00992
-0,00455

Филипинско песо	

PHP

100

3,25283

Полска злота	

PLN

10

5,04756

0,04953

Нова румънска лея	

RON

10

4,58813

0,00569

Руска рубла	

RUB

100

4,82905

-0,00942

Шведска крона	

SEK

10

2,18309

-0,00244

Сингапурски долар	

SGD

1

1,12644

-0,00162

Тайландски бат	

THB

100

4,71216

-0,03915

Нова турска лира	

TRY

10

9,17842

-0,01337

Щатски долар	

USD

1

1,44651

-0,00526

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

2,02635

-0,02589

Злато (1 трой унция)

XAU

1

1942,10000

-36,63000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 24.01.2011 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.

▶ Валути спрямо евро
ВАЛУТА

Код

Купува

Продава

Hай-висока

Hай-ниска

Currency

Code

Buy

Sell

High

Low

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1,3547

1,3548

1,3566

1,3449

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,8475

0,8476

0,8528

0,8461
111,6400

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

111,8900

111,9100

112,2500

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1,2995

1,2997

1,3069

1,2977

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,8832

7,8864

7,9452

7,8844

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

8,9530

8,9554

9,0132

8,9469

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,3442

1,3446

1,3530

1,3409

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,3671

1,3674

1,3739

1,3635

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

273,6800

273,9700

276,3100

273,7100

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,2520

24,2650

24,3470

24,2310

РУСКА РУБЛА

RUB

40,5350

40,5785

40,7012

40,3777

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

3,8677

3,8698

3,9000

3,8672

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 21.01.2011 г.

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 24/01/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,293033
€ 1,318894
€ 1,286568
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,960773
€ 0,979988
€ 0,955969
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,904731
€ 0,922826
€ 0,900207
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 19/01/2011 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 24/01/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,152202 лв.
1,152202 лв.
1,152202 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 24/01/2011 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

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 21.01.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0493 лв.

Сентинел - Рапид

1,1948 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0337 лв.  

1.0441 лв.

1,1948 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
0,48 %

3,37 %

0,30 %

4,04 %

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 20 януари 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 24.01.2011 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)

Ти Би Ай Евробонд
N/A
13.2683
12.1175
8.9265
315.4735
N/A
12.0759
8.8959
Ти Би Ай Комфорт
317.0454
13.1571
N/A
8.8520
Ти Би Ай Хармония
317.0454
13.1571
12.0164
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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Индекс на деня

1.56
▶ процента се понижи японският индекс Nikkei 225 и достигна 10 274.52 пункта

По време
на борсовата сесия
в петък измерителят загуби 163
пункта от стойността си. Найгубещите акции
на азиатските
пазари бяха тези
на компаниите от
енергийния сектор

Петрол
USD/б
���.�
��.��
��.��%

���.�
��.�
��.�
��.�

��.��.��

�.��.��

��.��.��

Цената на
петрола
отчете
понижение и по
време на последната сесия в Ню Йорк
достигна 89.22
USD/б. Апетитът на
инвеститорите към
риск се върна и те
загърбиха фючърсите на нефта

Стока на деня

3.21
▶ процента спечели
кафето сорт Арабика
на борсата в Ню Йорк и
достигна 5274 USD/т

На последната
борсова
сесия суровината
поскъпна със 165
USD заради силния
интерес на инвеститорите. Опасения
от дефицит при
доставките отново
запратиха цената
нагоре

Калаят регистрира нов исторически рекорд
Цената на калая достигна нов исторически
рекорд, оставайки само
на крачка от 28 000 USD/
т. Причината за това
станаха спекулациите, че
дефицитът при цветния
метал ще продължава
да се задълбочава и през
2011 г. Това според анализаторите ще се дължи
на ръста при продажбите
на електроника, където
той се използва най-масово.
Постоянното намаляване на запасите от
суровината също тласка
цената нагоре. Само
за 2010 г. складовите
наличности, които следи
Лондонската метална
борса, са намалели с
39%. Това означава, че
четири от последните
пет години техният обем
е намалявал. В момента
наличните количества
ще бъдат достатъчни
за задоволяването на
потреблението за 20 дни,
докато нормално то трябва да бъде достатъчно за
24 дни. Производство-

Георги Георгиев
ggeorgiev@pari.bg

На
Лондонската
метална борса
калаят с незабавна
доставка се
търгуваше за 27
695 USD/т, което е
повишение от 2.54%
то през 2010 г. също е
намаляло заради лошите
климатични условия в
държави производителки. Анализаторите на
PT Timah, най-големия
производител на цветния
метал в света, обявиха, че през 2011 г. тази
тенденция ще се запази,
тъй като се очаква и
природните катаклизми
да продължават.

Според Чарлз Купър,
анализатор в Oriel
Securities Ltd., цената все
още има накъде да расте.
Това вероятно ще накара
пазарните участници да
продължат да залагат на
метала и за в бъдеще.
Прогнозата, която той
дава за стойността на
метала през следващите
шест месеца, е 30 000
USD/т. Той не изключва
и цена от порядъка на
40 000 USD/т до 2013 г.,
ако търсенето продължи
да изпреварва предлагането. През миналата година
калаят се представи найдобре сред шестте индустриални метала на борсата
в Лондон. Стойността
му там се покачи с 59%
в рамките на годината,
след като производството
в Индонезия, Китай и
Африка беше нарушено
от различни климатични
бедствия.
На последната сесия
всички основни метали
регистрираха ръст в
цената си. Причината за
това стана неочакваното

▶ Тежките климатични условия в големите държави производителки сринаха
цената на калая с 59% през 2010 г.

повишаване на бизнес
доверието в Германия.
През декември индексът,
измерващ този показател, се е покачил до
рекордните 110.3 пункта
от 109.8 пункта през ноември. Предварителните

Коментар

Златото отново ще тръгне
нагоре през тази седмица
Георги Георгиев
georgi.georgiev@pari.bg

На
последната
борсова сесия в
Лондон цената на
златото с незабавна
доставка се понижи
с 0.22% до 1343.38
USD/тр. у.
През тази седмица
златото отново ще
стане привлекателно за
инвеститорите въпреки
загубата, регистрирана
на последната борсова
сесия. Това показва
седмичното проучване
на Bloomberg, проведено сред 11 инвеститори,
анализатори и икономисти.
Според това изследване 45% от всички
запитани са на мнение,
че цената ще се пови-

ши през следващата
седмица. Други 36%
са на мнение, че тя ще
продължи да се спуска
надолу, а останалите
19% смятат, че промяна
няма да има. Седмичното проучване за цената
на златото от страна на
Bloomberg е започнато
преди шест години, като
прогнозите са се сбъдвали в 57% от случаите.
Според Матю Търнър, основен стратег в
Mitsubishi International
Co., инвеститорите
отново ще заложат
на златото, след като
цената му се понижи с
5.5% от началото на годината и слезе от 1420
до 1340 USD/т. Неговото мнение е, че при
тези ниски за златото
цени инвеститорите ще
започнат отново масово
изкупуване.
На последната борсова
сесия в Лондон цената
на златото с незабавна

▶ Златото се раздели с 90 USD от стойността си в рамките на три седмици и това ще върне инвеститорите,
смятат анализатори		
Снимки Bloomberg

доставка се понижи
с 0.22% до 1343.38
USD/тр. у. В рамките на
миналата седмица стойността на ценния метал
се понижи с 1.45%. За

този период среброто
поевтиня с 3.5%, а в
рамките на последната
сесия спадът достигна
0.56% до 27.346 USD/
тр. у.

очаквания на икономистите бяха тази цифра да
остане непроменена.
На Лондонската метална
борса калаят с незабавна
доставка се търгуваше
за 27 695 USD/т, което
е повишение от 2.54%.

Още по-добро представяне направи оловото,
което се търгуваше за
2550 USD/т, или ръст от
2.82%. Медта и цинкът
поскъпнаха с по 1.25% и
се търгуваха съответно
за 9485 и 2340 USD/т.

Еврото завърши
седмицата при
осемседмичен връх
Еврото стартира седмицата под натиск, като
влияние върху валутата
оказаха коментарите на
управителя на Федералния резерв за Филаделфия
Чарлз Плосер. Според
него Втората количествена програма на Централната банка ще приключи
след пет месеца, но може
да завърши и по-рано, ако
икономическите условия
дадат повод за това. Така
тези негови думи доведоха
до по-засилен интерес от
страна на инвеститорите
към щатската валута, но за
сметка на европейската.
Впоследствие еврото успя
да възвърне силните си
позиции, като отбеляза
нов 8-седмичен връх на
ниво 1.3565 EUR/USD.
Солидна подкрепа единната валута получи от изказването на председателя
на еврогрупата Жан-Клод
Юнкер след края на заседанието на финансовите
министри от еврозоната,
че дълговата криза е ударила само някои страни,
а не единната европейска
валута. Юнкер допълни,

Красимир Стефанов,
„Логос-ТМ”

На последната
борсова сесия
единната валута
спечели 0.69%
спрямо долара и се
котираше за 1.3566
EUR/USD
че всичко върви нормално
с реформите в Гърция
и Ирландия, а мерките,
предприети в Испания и
Португалия, работят.
Така тези думи понижиха
напрежението около европейската дългова криза,
насочвайки инвеститорите
към засилено търсене на
единна валута.
Преминалият при засилен интерес аукцион за
нови 12-месечни дългови
книжа на Португалия и
силното търсене на новите
двегодишни германски
дългови книжа допълнително понижиха напрежението около европейската
дългова криза.
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Държавите от ЦИЕ излизат
от кризата, макар и бавно

Страните с плаващ курс на валутата си имат по-голям набор от
инструменти за справяне с кризата, смятат експерти
Страните от Централна и
Източна Европа (ЦИЕ) ще
продължат успешната си
борба с кризата и през следващите две години. Около
това мнение се обединиха
икономисти, финансисти,
анализатори и централни
банкери на проведената
във Виена годишна конференция Central and Eastern
European Forum, организирана от Euromoney. Експертите са на мнение, че в дългосрочен план държавите в
региона няма да отбелязват
грандиозен растеж, но това
ще е по-скоро здравословно
за икономиките им.
Двигатели
на развитието

Според Джефри Франкс,
ръководител на западноевропейските мисии на Международния валутен фонд
(МВФ), държавите, които
са във валутен борд, са постабилни от тези с плаващ
курс. Мнението, което той
изрази още в първия ден
на конференцията, беше,
че тези страни трябва да
се присъединят към еврозоната възможно най-бързо. Също така той обясни,
че в Централна и Източна
Европа има два двигателя
на развитието - доверието
на инвеститорите във фискалната политика и структурните реформи, които
да генерират растеж. Ако
рисковата премия намалее,
и лихвените проценти ще
може да се понижат, обясни
Франкс.
Нужни са прозрачност и ликвидност

Прогнози за развитието на

предизвикателствата
са едни и същи
пред държавите
в региона, но
условията са
различни
Радован Йелашич,
бизнес консултант за ЦИЕ в
„Уникредит” и бивш управител на
сръбската централна банка

региона дадоха от италианската банка Unicredit и
гръцката EFG Eurobank,
които бяха сред основните
спонсори на събитието. Като ключов фактор за икономическото възстановяване
на региона генералният мениджър на Юробанк И Еф
Джи Груп Джорджо Прадели определи засилването на реалната икономика.
Неговото мнение е, че това,
от което се нуждаят всички
държави, за да се възстановят по-бързо, е прозрачност
и ликвидност. Той обясни, че вижда окуражаващи
знаци в страните, в които
работи банката, и през 2011
г. там се очакват по-добри
темпове на растеж. „Начинът за набиране на ресурси
на банките е променен, като
основен източник за това са
местните пазари. Банките
вече нямат възможност да
поддържат високия кредитен ръст отпреди кризата и променят своя модел,
като фокусът е изместен
към кръстосани продажби,
транзакционно банкиране
и клиентска ориентация,”
заяви той.

Прогнози

Общи
предизвикателства

Брутен вътрешен продукт на държавите
от Централна и Източна Европа �млрд. EUR�

България

�,��%
�,��%

Чехия

�,��%
�,��%

Естония

�,��%
�,��%

Унгария

�,��%
�,��%

Латвия

��,��%
�,��%

Литва

�,��%
�,��%

Полша

�,��%
�,��%

Румъния

�,��%
��,��%

Словакия

�,��%
�,��%

Словения

�,��%
�,��%
�,��%

Босна и
Херцеговина �,��%

Хърватска

�,��%
�,��%

Казахстан

��,��%
��,��%

Русия

��,��%
�,��%

Сърбия

�,��%
�,��%

Турция

��,��%
�,��%

Украйна

��,��%
��,��%

Според Радован Йелашич,
бизнес консултант за ЦИЕ
в „Уникредит” и бивш управител на сръбската централна банка, предизвикателствата са едни и същи
пред държавите в региона,
но условията са различни.
Примерът, който даде той,
беше за Сърбия, която има
плаващ валутен курс, и България, където има валутен
борд. В първия случай може
да се използва промяната в
курса на валутата, за да влияе върху проблеми, които
идват отвън, а във втория не
може. Според него предизвикателството, което трябва
да се преодолее през тази
година, е финансирането
на бюджетния дефицит и
натискът върху публичните
финанси. Йелашич беше
категоричен, че всеки знае
какво трябва да бъде направено, въпросът е дали има
политическа воля и смелост
за това. По думите му в
държави, в които предстоят
избори, като България, управляващите не са толкова
ентусиазирани да предприемат твърди мерки.
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Георги Георгиев

���,�
���
���,�
����,�

����,�
����,�

��,�
��,�
��,�
���,�

���,�
���,�

���,�
���,�
���,�

това, от
което се
нуждаят всички
държави, за да се
възстановят побързо, е прозрачност
и ликвидност
Джорджо Прадели,
генерален мениджър на
Юробанк И Еф Джи Груп

Износ и конкурентоспособност са успешната
формула след икономическата криза
Водещи банки
прогнозират между
2.2 и 2.8% икономически растеж у нас през
2011 г.
Постепенно възстановяване
на българската икономика
през 2011 г. прогнозираха
банковите институции по
време на конференцията
Euromoney във Виена миналата седмица.
Банкови прогнози

След като прогнозираха
3.8% среден икономически ръст за страните от
региона на Централна и
Източна Европа, анализато-

рите на Unicredit посочиха,
че икономическият ръст
и бюджетният дефицит в
страната през тази година
ще достигнат еднакво равнище - 2.8%. Eurobank EFG
пък прогнозира увеличение
на БВП с 2.5%, като първите признаци за раздвижването на икономиката
ще се усетят през втората
половина на 2011 г. Според
банковата група дефицитът
ще е 2.8%.
Данните на френската
банка BNP Paribas пък показват, че растежът у нас ще
достигне 2.2%, а дупката
в бюджета - 3.4%. Според
Raiffeisenbank, БВП ще се
увеличи с 2.7% през тази

година. Дефицитът пък ще
е 2.5%.
Лоши кредити

Въпреки положителните
очаквания за икономически растеж тепърва предстои пик на лошите кредити. Анализ на UniCredit
Bulbank показва, че през
2011 г. лошите кредити ще
са около 15%, което ще е с
около 5% повече от септември 2010 г., когато просрочените за повече от 90 дни
заеми са били 10.6%. През
третото тримесечие на миналата година предоговорените кредити са били 2.9%
от общо всички заеми.
Анализът на UniCredit

показва, че в момента в
страната леко се разширява
разликата между лихвите
по кредитите и лихвите по
депозитите. В края на 2010
г. разликата е била средно
5.14% при 4.93% през 2009
г. Трезорите се стремят да
предлагат все по-ниски
лихви по депозитите, за да
могат да намалят тези по
заемите, показват данните
на банковата институция.
Според главния икономист
на UniCredit Bulbank Кристофор Павлов разликата
между лихвите по заеми и
депозити след кризата ще е
около 4.5%. По думите му
в края на годината централните банки ще затегнат по-

литиката си, което ще даде
отражение върху цената на
кредитите.
Износ и конкурентоспособност

Според Eurobank EFG балансираният растеж зависи от износа на страната,
който ще се отрази и на
другите индустрии. Главният финансист на групата
Гикас Хардувелис заяви,
че през кризисната 2010 г.
България е успяла да започне изграждането на нов модел за икономически ръст,
който не разчита само на
кредитиране и потребление, а поставя акцент върху
конкурентоспособността и

износа.
Според директора „Стратегически анализи за ЦИЕ”
на UniCredit Дебора Револтела за постигането на
икономическа стабилност
и растеж в страните от региона са нужни инвестиции
в определени сектори и
конкурентоспособност. По
думите й инвестициите са
много важни за ефективността. Според Револтела
не държавата трябва да определя секторите, в които
да се влагат средства, а пазарът. Тези сектори трябва
да са добри за дългосрочния растеж, продуктивни и
експортно ориентирани.
Елина Пулчева
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Една специалност, два
университета, три дипломи

Магистърската
програма „Международни комуникации”
в НБУ дава възможност за обучение в
шест университета в
Европа

Да учиш в два университета
една и съща специалност по
едно и също време и след
това да получиш три дипломи е напълно възможно.
Подобна магистърска програма предлага Нов български университет (НБУ). Тя
се нарича „Международна
комуникация” и е ориентирана към придобиване на
знания и умения предимно в областта на медиите,
връзките с обществеността,
социологията и политологията. Програмата е сравнително нова, но придобива
все по-голяма популярност
сред студентите. В момента
по нея се обучават 12 бъдещи магистри не само от
България, но и от Канада,
Германия, Холандия, Тайван и Руанда.
„Интересното е, че някои
от българите са завършили
чужди университети, като Американския в Благоевград и университет във
Франция”, обяснява основателят на програмата у нас
проф. Толя Стоицова.
Международни
знания

Предимството на програми
от този тип е възможността
за пътуване, която те дават
на студентите. „Международна комуникация” се изучава в шест университета
в Европа, които помежду
си са създали образователен консорциум. Това дава
възможност на бъдещите
магистри да запишат програмата в един университет
от обединението и да завършат в друг. В консорциума,

Параметри
Какво включва
програмата
„Международна
комуникация”
▶ Програмата е изцяло на
английски език и студентите се обучават в международни групи.
▶ Всеки, който владее
добре езика и има документ за това, може да кандидатства за програмата. В нея обаче може да се
обучават само студенти с
бакалавърска степен, близка до сферата на комуникациите.
▶ Всеки студент учи в два
университета. Започва в
един - първи семестър, и
задължително избира друг
партньорски университет
за втория, специализиращ
семестър. Третият е изцяло посветен на практика
- 3-месечен стаж, който

Ново
НБУ пуска
онлайн
медия

▶ Студентите в програмата имат възможност да избират в кой от петте останали университета в консорциума да продължат образованието си 							
Снимка боби тошев

в който от две години членува и Нов български университет, участват популярни висши училища от цяла
Европа - Бизнес училището
в Будапеща, „Ханзе Университет” в Грьонинген,
ИУЛМ в Милано, „Лийдс
Метрополитан Университет” във Великобритания и
„Вилнюс Университет” във
Вилнюс, Литва. Така на финалния етап от обучението
си студентът получава не
една или две дипломи, а три
- от университета, в който е
започнал да учи, от този, в
може да бъде в трета държава.
▶ През първия семестър се
изучават едни и същи курсове по една и съща литература, макар че се водят
от различни преподаватели в различните университети. Вторият семестър
представлява специализация - всеки университет
е дал най-доброто, което
може да предложи в областта на комуникациите, и така студентите
имат избор според интересите си. Стажът е дълъг
- 3 месеца в международна
корпорация, която приема
студентите официално и
им издава документ, че са
работили там. Те завършват стажа си с проект,
който се оценява.
▶ Успешно завършилите
магистърската програма
получават две дипломи от двата университета,
в които са учили, и сертификат от консорциума.

който е завършил, и сертификат от консорциума.
Програмата е сравнително кратка, с продължителност 3 семестъра, като цената й варира по различни
причини. За тази учебна
година е определена сума
от 9800 EUR.
„За българи, стартирали в
нашия университет, даваме
добра стипендия, която покрива 2/3 от цялата сума.
Това е изключителен финансов шанс за българските
студенти”, казва още проф.
Стоицова.

Историята

Историята на програмата
„Международна комуникация” започва преди повече
от две години, когато НБУ
получава предложение да
се включи в консорциума от Холандия. Доброто
представяне на българските
студенти там всъщност е
основният двигател университетът да бъде поканен
в образователното обединение.
„Пилотно програмата
стартира през учебната
2009/2010, а настоящата

учебна година - 2010/2011,
всъщност е първата на самоиздръжка от партньорските университети и таксите на студентите”, казва
основателката на програмата.
В дебютното издание на
програмата се включват
само 6 студенти. Трима от
тях са и възпитаници на
НБУ. В момента те са пред
завършване, което ще рече,
че им остава да напишат
дипломната си работа и да
я защитят пред комисия.

▶ Нов български университет планира да пусне
в интернет пространството своя медия. Поводът за лансирането й е
20-годишнината от основаването на университета. Всъщност медията няма да е новинарска,
ориентирана единствено към снабдяването на
потребителите й с актуална информация.
▶ Тя по-скоро ще представлява портал, в който
студентите на университета ще могат да публикуват своите творчески
работи. Там ще бъдат
качени снимките на студентите, следващи
фотография, филмите
на бъдещите режисьори
и актьори от Нов български университет, както
и концертите на майсторския клас на Райна
Кабаиванска.
▶ Кандидатстудентската кампания на НБУ вече
започна. Явилите се на
тестовете по общообразователна подготовка
(ТОП) до момента са 700.
Предстоят още четири
изпита ТОП на 5-6 февруари, на 19-20 февруари,
на 12-13 март и на 26-27
март.

9800
▶ EUR струва магистърската програма „Международна комуникация” в НБУ
тази година

Елена Петкова

Коментар

Мой студент стана причината НБУ да влезе
в консорциума на „Ханзе Университет”

Както казваме, „Хубавите неща понякога
стават случайно!”. Преди
2 години и половина мой
студент от НБУ ме е препоръчал на мениджъра на
международни програми
от „Ханзе Университет”
в Гронинген, Холандия
- д-р Ике Смит. Тя се
свърза с мен, запознахме
се и й представих НБУ.
Започнахме съвместна
работа по проект, с който да кандидатстваме за
финансиране от Брюксел
на обща магистърска
програма по международна комуникация. В
резултат спечелихме
проекта и подготвихме
програма в консорциум

Проф. Толя Стоицова,

основател на магистърската
програма „Международна комуникация” в НБУ

Студентите
получават
не просто знания
в областта на
комуникациите,
но чрез специално
застъпените в
нея модули се
научават и да
провеждат научни
изследвания

от 6 европейски университета. Ще бъда откровена - изискват се много
усилия и добра воля за
сътрудничество, за да се
напаснат изискванията
между университетите
от консорциума.
Студентите, които
обучаваме в момента,
са много доволни - от
преподаването в НБУ, от
международната среда,
от възможността втория
семестър да учат в два
от другите партньорски
университета по избор и
още по-интересната възможност - да отидат на
3-месечен стаж в международна корпорация.
Искам само да спомена,

че подготвяме студентите за специалисти по
комуникации, които да
работят в международна
среда. Те получават не
просто знания в областта
на комуникациите, но
чрез специално застъпените в нея модули се
научават и да провеждат
научни изследвания, да
използват различни комуникационни канали и
инструменти на практика,
като задължително развиват личната си професионална комуникативна
компетентност. Затова и
екипите ни са формирани от преподаватели на
високоакадемично ниво и
практици, също на високо
ниво.
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Facebook донесе 500 млн.
приход на Zynga
Максимата на
компанията за
безплатни онлайн
игри е, че в бизнеса
и във войната
всичко е позволено
За по-малко от три години
една малка фирма успя да
се превърне в мултинационална компания на гърба на
най-популярната социална
мрежа Facebook. Zynga стана нарицателно за масови
безплатни игри в интернет,
обект на десетки съдебни
дела и отново дефинира
максимата, че в бизнеса и
във войната всичко е позволено.
Старт

През последните 5 години
уеббазираните игри се развиха като отделен сегмент
на гейминг индустрията на
фона на типичните за нея
конзолни и РС заглавия.
Няколко компании виждат
потенциал в тях и веднага се
насочват към най-популярната платформа, на която
да ги развият - социалните
мрежи. Потребители приемат добре новите приложения
и се оказва, че са готови да
платят за виртуални стоки,
като съвсем официално се
открива пазар за такива.
Започва вълна от създаването на фирми разработчици на онлайн игри и тенденцията големите гейминг
компании да развиват или
да купуват подобни. Zynga
се появява на пазара през
2007 г., но едва през 2008 г.
след отпуснато финансиране на стойност 29 млн. USD
няколко компании (най-голямата сред които Kleiner
Perkins Caufield & Byers)
разгръщат бизнеса си. Закупуват една от най-популярните в социалните мрежи
игри - YoVille, а основният
им таргет са MySpace и все
още набиращият популярност Facebook.
Стратегия

Зад развитието на Zynga
стои поредица от добре
взети решения за развитието на компанията. Един
от основните й отдели прави постоянен мониторинг
на конкурентните онлайн
игри. Тези, в които Zynga

Визитка
Zynga Game
Network Inc
▶ Zynga Game Network Inc
e затворена частна компания.
▶ Основана е през 2007 г., а
централата й се намира
в Сан Франциско, САЩ.
▶ Неин създател е Марк
Пинкус.
▶ Приходите на компанията за 2010 г. възлизат на
500 млн. USD, показват
данни на Reuters.

вижда потенциал, се купуват, а ако собствениците
им откажат да ги продадат,
Zynga разработва тяхно
подобрено копие. Благодарение на агресивната
автореклама, която се провежда в продуктите им,
те гарантират, че всеки
потребител на тяхна игра
ще опита поне още една.
Подбор на игрите

Подборът на разработваните и рекламираните игри е
съобразен с интересите на
потребителите, разделени
на демографски принцип.
Портфолиото им включва
чисто “женски”, “мъжки”
и “унисекс” заглавия, разпределени жанрово във
всички области - от спорт,
фентъзи и фантастика до
чиклит и хазарт. Общото
между всички тях е, че
провокират колекционерската страст на играчите
си и разполагат със собствена ингейм валута, която
може да бъде закупена с
реални пари.
На ръба
на легалното

С начина си на работа
Zynga успя да влезе в
правни спорове с почти
всичките си партньори.
Засегнати са както конкурентни компании, така
и крайни потребители, а
основните жалби са за-
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▶ млрд. USD достигна
пазарната оценка на
Zynga Game Network Inc.

▶ млн. USD плати Zynga,
за да разреши съдебен
спор за плагиатство

ради генерирания от програмите на компанията
поток от спам съобщения,
маскирането на зловреден
(spywere) код към продуктите им, плагиатство
и злоупотреба с лични
данни. Тъй като Zynga има
пълен достъп до профилите на потребителите си и
информацията, съдържаща се в тях, компанията
неведнъж е проверявана
за злоупотреба с лични
данни(контактите, имената и потребителските
интереси на играчите).
Въпреки сътресенията
Zynga оцеля, превръщай-

ки се в безспорно найголямата гейм компания,
използваща Facebook, а
отскоро и iPhone за гейм
платформи. По официална
статистика те разполагат
с над 200 млн. играчи и
1200 души персонал, разпръснати в офиси в САЩ.
До момента в нея имат
участие Russia’s Digital
Sky Technologies (180 млн.
UСD), Softbank и Google
(150 млн. USD от всяка).
Очаква се компанията да
бъде идентифицирана като
възможен кандидат за IPO
през 2013 г.
Георги Панайотов

Бизнес модел
Преки
плащания с
кредитни карти
▶ Zynga генерира приходите си по един основен
метод - чрез преки плащания с кредитни карти.
▶ Учудващо е, но над 1/3
от играещите игрите
са готови да платят с
реални пари за виртуални
предмети и услуги, които
дават надмощие на ползващите ги играчи над

останалите.
▶ От самите игри те
могат да купят ваучери
на стойност от 5 до 120
USD, които да разменят
за игрови кеш.
▶ Въпреки очакванията
въвеждането на унифицирана кредитна система във
Facebook не доведе до намаляване на печалбите им.
▶ През септември миналата година Zynga стартира своята “Platinum
Purchase Program”, която
позволява на играчите да
купуват виртуални услуги
и валути на стойност над
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Успех
на
всяка
цена
USD
Zynga задмина по
приходи доайена в
гейминг индустрията
ЕА, но влезе в
конфликт с много хора

За последните три години от съществуването си
стойността на Zynga Game
Network Inc. достигна 5.51
млрд. USD според оценката
на SharesPost Inc. - онлайн
маркетингова компания за
частни инвестиции. Така
тя изпревари досегашния
титан - Electronic Arts Inc,
оценен на 5.22 млрд. USD,
и стана най-голямата компания в този сегмент. В
процеса на развитието си
обаче Zynga се забърка в
серия от правни скандали.
Плагиатство

Една от основните критики към компанията е, че

ако не успее да купи игра,
която е избрала, създава
пълно нейно копие, възпроизвеждайки едно към
едно визията (подобрена
или конвертирана във Flash
анимация), софтуерната й
архитектура и начина й на
игра. Mafia Wars например
е пълно копие на Mob Wars,
заради което Zynga заплати
9 млн. USD, за да разреши
спора с извънсъдебно споразумение. Тенденцията в
момента е конкурентите на
компанията да правят копия
на нейни игри.
Според повечето експерти Zynga няма да може да
запази интереса към игрите
си дълго време, а моделът за
копиране на успешни заглавия на конкурентни фирми
е изчерпан. Бизнес моделът
на компанията зависи изцяло от случващото се във
Facebook. С въвеждането

на унифицираните гейм
кредити социалният сайт
спря стремежа на Zynga да
монополизира купуването
на виртуална валута с реални пари, а всеки ъпдейт
на интерфейса на социалната мрежа води до спад
във вече регистрираните
потребители, който засега
се компенсира от наплива
на нови.
Хакерство

В интервю пред Startup@
Berkeley основателят на
Zynga Марк Пинкус признава: “Използвах всеки
един мръсен трик в учебника, за да увелича приходите
на Zynga и да я превърна в
сериозен бизнес.” Изказването е по повод инструмента на играта Zwinky,
който е бил предложен на
играещите за инсталиране
заедно с бонус количество

игрова валута. Софтуерът
обаче отваря “врата” към
компютъра, на който е инсталиран. По този начин се
осигурява достъп на генерираните от създателите му
спам, spy и highjack софтуер, който спира всички форми на защита и деактивира
антивирусните му програми. Самият Марк признава, че веднъж инсталиран,
Zwinky не може да бъде
отстранен от компютъра.
Zynga e обвинявана също,
че чрез заблуда провокира
играчите да се съгласят да
дадат права на софтуера
си за достъп до Facebook
профилите, генерирайки
спам от авторекламни съобщения.
Таксуване
на кредитни карти

Повечето от съдебните
искове срещу компани-

ята са от потребители,
чиито кредитни карти са
били таксувани от Zynga
или някой от рекламните
й партньори в пъти над
сумата, обявена официално за предоставяните
услуги. Facebook отбягва
да предприеме каквито и
да е стъпки срещу компанията под предлог, че
тя изпълнява условията
и правилата на сайта за
разработка и по ставяне на софтуер за него.
След като потребителят
се съгласи с условията
на конкретните приложения, които избере да
играе, и влезе в тяхната
среда, той излиза извън
“юрисдикцията” на сайта
и Facebook не може да
регулира както съдържанието на игрите, така
и произтичащите от тях
действия на Zynga.
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▶ гейм франчайза,
активни в момента във
Facebook, притежава
Zynga

▶ Основателят на Zynga
Марк Пинкус признава,
че е използвал мръсни
трикове, за да увеличи
приходите на компанията и да я превърне в
сериозен бизнес

снимка bloomberg

Розово бъдеще
500 USD.
▶ Компанията, както и
основните й конкуренти, разчитат на малко,
но стабилно ядро от
т. нар. китове - играчи, готови да похарчат
хиляди долари в рамките
на един месец.
▶ Zynga е собственик
на 22 гейм франчайза,
активни в момента във
Facebook, от които 5 са
достъпни и за iPhone/
iPode Touch, а 6 са на челните позиции в класацията на най-играните игри
във Facebook.

Безплатните игри
тепърва ще завземат
нови пазари
Безплатните онлайн игри
стартираха в уебсреда, но
започват да мигрират към
мобилните устройства. Разширяването на пазарното
присъствие на смартфоните
и агресивната инвазия на
таблетите и нетбуковете
вещаят светло бъдеще за
разработчиците им.
Когато през 2006 г. найголемите гейм разработчици обявиха плановете

си да открият звена за
безплатни (casual) игри,
специализираната преса
реагира с ирония и насмешка. След като Zynga,
която е специализирана
само в такива игри, успя
да задмине по печалба
най-голямата гейм компания EA, наложи се индустрията да приеме факта,
че пазарът е променен
и трябва да се адаптира
към него. В момента се
наблюдава експанзия на
този жанр от “родната”
уебсреда към следващата
логична платформа - мо-

билните устройства.
Основни
характеристики

Сasual игрите се характеризират с 4 основни фактора: екстремно опростен
геймплей и система за
командване, която се изчерпва само с мишка или
един бутон. Игрови сесии
в рамките на 5 минути,
правещи ги достъпни дори за потребители с натоварен график. Бързото
достигане до финала дава
усещане за удовлетвореност на играча. Опция

за гъвкаво заплащане всички са безплатни, но
някои предлагат бонус
функции на ниска цена.
Тези фактори, комбинирани с функционалността на
Java и Flash платформите,
ги правят изключително
достъпни и атрактивни за
собствениците на смартфони.
Условия за развитие

Огромната популярност и
генерираната печалба от
онлайн магазините за приложения на Apple, Nokia,
Android и др. представля-

ват напълно разработена
дистрибуторска мрежа,
която да свързва софтуерните производители с
клиентите им. Благодарение на факта, че този тип
игри подлежат на същата
вирусна популярност като
видеоклиповете, създават
предпоставката буквално
за една вечер някой малък
разработчик да се нареди
до големите. Неспирните инвестиции на компании от ранга на Google и
Microsoft в сектора също
влияят благоприятно на
развитието му. 
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“����те най�богати българи" е специално издание на в. "Пари", което представя
класацията на предприемачите с най�голям принос за БВП на страната. Класацията е
базирана на публична информация, а за източници са използвани финансовите отчети и
данните за собствеността. Класацията подрежда участниците според размера на
притежавания от тях бизнес. Затова и личното имущество не е водещ критерий. Логиката
е друга � богат е не онзи, който харчи, а който създава � създава бизнес, работни места,
плаща данъци. Изданието "����те най�богати българи" може да бъде поръчано онлайн.
В следващите няколко седмици всеки понеделник на страниците на в. "Пари" ще
представим лица от класацията и техните истории на успеха.

Ново предизвикателство
Вестници на
борсата
▶ Новото предизвикателство пред него е участието му в “БГ Приватинвест” - дружеството, което изкупи активите
на германската “ВАЦ” на
българския медиен пазар,

включително едни от
най-тиражните вестници “24 часа” и “Труд”.
▶ В сделката Донев си
партнира с акционера от
“Софарма” Любомир Павлов и с Христо Грозев,
участвал в сделката за
телевизия “Европа”.
▶ Типично за него първият му коментар след официалното обявяване на
промяната беше, че ще

Предприемачът от първия
Въпреки че стои начело на най-голямата фармацевтична
компания, той не е фармацевт, а амбициозен инвеститор и
борсов играч. Отскоро и издател на “24 часа” и “Труд”
Борсов играч, собственик
на група от фармацевтични
компании, шеф на водеща бизнес организация, а
отскоро и издател на вестниците “24 часа” и “Труд”.
Това е Огнян Донев в няколко думи. Състоянието му,
оценено на 236.3 млн. лв.,
му отреди 10-о място в класацията “100-те най-богати
българи” на в. “Пари”.
В България може и да няма истинска борса, но има
поне един истински борсов
играч. Донев признава, че
любимото му занимание е
да анализира и да изкупува
компании. А близките му хора доверяват, че с удоволствие чете финансови отчети,
особено ако вътре открива
двуцифрен процент ръст.
Преди три години Донев
направи нещо, което в този
момент беше непознато за
българския бизнес - първото
мащабно “враждебно изкупуване” (hostile takeover)

Визитка
Кой е
Огнян Донев
▶ Огнян Донев (53 г.)
завършва “Международни
икономически отношения” през 1976 г.
▶ Получава докторска
степен по икономика в
Берлин.
▶ След 1989 г. започва частен бизнес.
▶ Около 7.5 години е представител на “Метро Кеш
енд Кери” в България, преди компанията да открие
магазини у нас.
▶ Участва в приватизацията на фармацевтичното предприятие “Унифарм”, а след това и на
гиганта “Софарма”.
▶ Чрез “Софарма” е собственик и в “Доверие обединен холдинг”, в чийто
портфейл влизат 40 дружества от различни сектори на промишлеността.
▶ Съсобственик е на вестниците “24 часа” и “Труд”.
▶ Огнян Донев е председател на Конфедерацията на работодателите
и индустриалците в България.

през фондовата борса, което
му осигури контрола в “Доверие обединен холдинг”.
Заедно със свързани фирми
собственикът на “Софарма”
изкупи над 20% от акциите
на най-големия бивш приватизационен фонд на цена
над 20 млн. лв.
Макар да стои начало на
най-голямата българска
фармацевтична компания,
Донев не е фармацевт, а
професионален инвеститор. В този дух бяха и поканите по случай партито
за 50-годишния му юбилей
преди няколко години, които представляваха ценни
книжа. За капиталовия пазар у нас смята, че повечето
хора изобщо не разбират
какво се случва. “Средното
ниво на култура в тази област е много ниско и това
дава възможност на хората,
които са малко по-напред с
материала, да се чувстват
комфортно на фондовата
борса”, казва Донев. Обяснява си го с факта, че много
години неговото поколение
не е имало възможност да
осъществява каквато и да е
стопанска дейност.
От Източен Берлин
до Кремиковци

Огнян Донев много често
е бил питан за миналото си
по време на социализма, за
миналото си веднага след
социализма, за първия милион и за следващите милиони. В историята, която
той безрезервно разказва
за себе си, няма вариации в
зависимост от слушателя.
Баща му Иван Донев е бил
високопоставен служител
във външнотърговските дружества “Булет”, “Тексим”,
“Интеркомерс” и “Булгарплодекспорт”. Очевидно
(като се вземе предвид духът на онова време) това помага на Огнян Донев да бъде
приет да учи международни
икономически отношения
във Висшия икономически
институт в София през 1976
г. След това получава докторска степен по икономика
в Берлин. Когато се връща в
България през 1987 г., работи в Стопанския съвет към
Министерския съвет, където отговаря за панаирите и
изложбите. Сам признава,

снимка марина ангелова

че е бил най-младият в системата. “Ако щете, ме наречете номенклатура, няма
да сбъркате, такъв съм си”,
казва Донев пред членове на
клуб Investor.bg. Разказва, че
поканата да постъпи в МС е

била като към млад кандидат
на науките, а предложението
е било да прави прогнозата
за развитие на българската
външна търговия до 2010
г. “Стори ми се достатъчно
интересно, а и достатъчно

бунтовно против това да
ставам служител на баща
си или да ходя да работя
в предприятието на майка
си.” След Министерския
съвет минава през различни
асоциации, после Минис-

терството на икономиката и
промишлеността и така до
промените. По ирония на
съдбата 10 ноември заварва
човека, който днес изнася
лекарства за 32 държави по
света, като пациент - точно
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пробва да убеди партньорите си, че най-добрият начин за ръководене на една медия е придаването на публичен
статут.
▶ Остава да видим дали
“24 часа” и “Труд” ще станат първите български борсово търгувани
вестници. Сделката за
вестниците може би не
е случайна.

ред
тогава го изписват от болница. Този спомен днес го кара
да се усмихва.
Как се завърта
колелото

Казва, че в първите осем
години се е занимавал с
търговия на какво ли не, но
не и на лекарства. Първо
продава дъвки и бонбони,
после с всичките си спестявания купува от Германия
6 детски игри “и някак си
се завъртя колелото”. Това,
което му липсва в цялата история обаче, е престижът в
бизнеса. Той идва с обявата
на една германска компания,
която си търси човек в България. Чрез тази фирма Донев намира и своя германски
партньор, благодарение на
когото му се отварят много
бизнес пътеки. В продължение на седем години и
половина, преди идването
на “Метро Кеш енд Кери”
в България, той е представител на веригата тук и я
снабдява с български стоки,
които се продават в Европа.
Най-доходоносното им начинание обаче е търговията
с черни метали. Особено с
италиански компании, на
които посредничи да закупуват продукция главно от
“Кремиковци” и по-малко
от “Стомана-Перник”. Казва, че е било време, в което
всяко ръждясало желязо е
носело пари.
Куриозна сделка

Един от куриозите, за които
се сеща от онова време, е
сделка от 1991 г. - успява
да намери 10 хил. т чугун,
който се купува в Украйна,
продава се в Италия и всички са много доволни. “Аз
като типичен представител
на българите взех калкулатора и изчислих: тази
сделка я осъществих за 45
дни, ако продължавам в тоя
дух, ще стана милионер за
еди-колко си време. Втора
такава сделка не ми се случи в живота”, с насмешка
си спомня днес Донев.
Самооценката му за периода е интересна: “Човек
не трябва и в исторически
план да се надскача. Аз съм
бил агент по тези сделки, не
съм бил страна по тях. Винаги съм бил представител
на купувач, на продавач,
но никога не съм бил в
състояние да осъществя
една сделка за собствена
сметка.” Последвалото
натрупване на средства му
позволява да се развива понататък.
Мирослав Иванов

Ключът не е в края на веригата, а в началото
Според Огнян Донев
бизнесът не може да
има успех, без да е
социално отговорен
След три “чудесни години”
през 1997 г. конюнктурата
при металите се влошава, след това се променя
собствеността на “Кремиковци” и бизнес концепцията на Донев се променя.
Той стига до извода, че
да си добър търговец не е
достатъчно, а е добре да
си и производител. По покана на приятели насочва
част от капитала си към
фармацевтичния бизнес.
Чрез сдружение тип работническо-мениджърско
дружество (РМД) успява
да пребори конкуренцията в лицето на словаци и
французи и да приватизира “Унифарм” (по думите
му “една малка ръждясала
фабрика в “Дървеница”
- в. “Капитал”). По това
време Донев не само не е
милионер, но и годините
са такива, че е проблем да
се намерят 60 хил. USD.
Две години по-късно идва
и сделката за “Софарма”.
От днешна гледна точка
Донев я нарича акт на самоотбрана: “Не можехме
да позволим на “Балканфарма”, които имаха три
големи завода, да купят
и четвъртия, това щеше
да бъде убийство за нас.”
Цената е 24 млн. USD, от
които с доверителна сделка
си връщат 2 млн. USD. Булбанк е единствената банка,
която по онова време може
да отпусне такъв заем. “Това беше кошмарен период в
моя живот, когато на всяко
20-о число трябваше да
превеждаме по 620 хил.

▶В началото на декември 2010 г. “Софарма” направи първата копка на завод за 70 млн. лв. 

USD и не можехме да се
забавим нито ден.”
Възход

Постепенно с ред, дисциплина и стратегическо
мислене (а според градските легенди - не без помощта и на контактите си
с бившия столичен кмет
Стефан Софиянски и с
председателя на надзорния
съвет на Общинска банка Любомир Павлов, днес

съакционер в “Софарма”
със 17%) германският възпитаник успява да наложи
контрол над няколко от
водещите фармацевтични
компании у нас. Пълната
“Донева програма”, както
сам я нарича, когато влезе
в ново дружество, е сплит
(раздробяване на акциите,
без да се променя капитализацията), вдигане на
капитала и увеличаване на
портфолиото.

Хоби и професия
много често се сливат
Донев е посветил над
10 години на това в
България “бизнесмен”
да не се свързва с
крадец и престъпник
Като свое хоби Донев често
посочва четенето. Както неведнъж се случва, работата
и хобито при него много
често се преплитат. Купил
си е и систематично изчита цялата литература от
2007-2008 г. за състоянието
на финансовите и капиталовите пазари, защото го
интересува тази тема. Така
хоби и професия при него
се сливат и го превръщат в
един от онези щастливи хора, които работят любимото
си занимание.
Традиционалист в
семейството

Отношението му към семейството е на типичен традиционалист. Осигуряването
на покрив и добър стандарт
на живот приема като нормален мъжки ангажимент.
“Човек работи за пари, но
идва един определен етап,

когато е осигурил всичко
необходимо за съществуването на семейството си.
Тогава няма някакви рискове, оттам нататък всичко е
честолюбие”, казва новият
председател на Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България
(КРИБ).
Има двама синове, които
определя като високоинтелигентни. Но смята, че ако
е трябвало да се борят за
оцеляването си още от ранно детство, вече са щели да
имат ясно очертан собствен
път. Казва, че е нещастие
да имаш доминиращ родител. “Аз съм лошият, аз
съм доминиращият родител. Хубаво е да започнат
да се конкурират, но това
иска време. Аз лично съм
се опитвал още от студент
да се конкурирам с баща
си. И съм тръгнал точно
по неговия път. Дали те ще
изберат моя път? Като че
ли да. Рано е да се каже.
Голямото ми желание е те
да намерят нещо, което да
им доставя удоволствие”,
казва Донев-баща.

И тук се сеща за вица,
който Левон Хампарцумян
обича да разказва. “Знаете
ли колко реда има в арменския театър? Има само един
- първи ред.”
Кауза в живота

Каузата, на която казва, че
е посветил над 10 години
от живота си, е в България
думата “бизнесмен” да не
се свързва само с “крадец”
и “престъпник”. Да се вижда, че това е човек, който
работи по 12 часа на ден,
защото работи всеки миг.
Намира за твърде популистки призивите от типа
“вземайте тоягите да бием
богатите”. Обществената
представа, че не можеш да
имаш голяма къща, ако не
си откраднал, убива желанието за бизнес, особено
при младите хора. “Можем
да го наречем чалгизация
на всичко, или пълен срив
на моралната система.”
Многото дефицити у нас
го натъжават. Смята, че човек не може да се порадва
на личния си успех, като
гледа какво е около него.

Социално
отговорен бизнес

Днес в “Софарма” работят 2000 души, в групата
компании, които тя консолидира, са 4000, а във
всички други компании, където Донев има акционерно
участие или някакви форми
на управление, са общо към
8000 души. “Това е съвсем
друга отговорност, особено
в криза”, казва бизнесменът. Според него бизнесът

снимка боби тошев

не може да има успех, без
да е социално отговорен и
да има социален мир.
В края на миналата година “Софарма” официално
обяви началото на строежа
на нов завод. Инвестицията, която е за 70 млн. лв.,
ще донесе нови 420 работни места в структурата на
групата. Заводът, в който
ще се произвеждат твърди
лекарства, трябва да бъде
завършен до 2012 г.

Една писта не стига
Донев е ключово
име и за “Доверие
обединен холдинг”
Огнян Донев е ключово
име и за още една голяма
компания - “Доверие обединен холдинг”. Холдингът
е сред най-големите бивши
приватизационни фондове,
които в момента се търгуват
на борсата, и негови акционери са почти 150 хил.
юридически и физически
лица, голяма част от които
са акционери чрез боновите
си книжки от времето на
масовата приватизация. В
портфейла му влизат 40
дружества от различни сектори на промишлеността
- текстилния, фармацевтичния, хранително-вкусовия,
строителния. Холдингът
има участие и във финансовите услуги. “Доверие”
е акционер в няколко публични компании, както и
в “Доверие Брико”, която
управлява веригата магазини “Мосю Бриколаж” в
България и региона.
Първото враждебно
изкупуване

Донев участва и чрез “Софарма”, и самостоятелно,

и чрез свързани компании,
а друг голям миноритарен
акционер там е собственикът на медийната група
“Дарик” Радосвет Радев (№
97 в класацията). Двамата
контролират пряко и чрез
трети лица почти 40% от
капитала на “Доверие” и
са част от надзорния съвет
на холдинга. Влизането на
“Софарма” в акционерната
структура на дружеството
беше определено от Огнян Донев като първото
враждебно изкупуване на
публична компания в България. Това беше моментът,
в който “Доверие обединен
холдинг” започна мащабно
преструктуриране на портфейла си.
Състезание със самия
себе си

Огнян Донев е от хората, за
които животът е състезание
със самия себе си. “Не се
чувствам ограбен от това,
че цялото ми време е заето
с работа. Работата е хоби,
удоволствие, няма нищо
по-интересно за мен от това
да родя една идея, след това
да се опитам да я прокарам
на практика и да се опитам
да докажа сам на себе си
дали съм бил прав.”
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Рокада връща
младостта
на Google
Оттеглянето на Ерик
Шмит беше прието
добре от борсата,
но постави
неуспехите на
Google в центъра на
вниманието
Когато Google Inc. излезе на
борсата през 2004, тримата
мъже на върха на компанията заявиха, че техният
триумвират ще управлява
поне до 2024 г. Въпреки
че намерението им не се е
променило, изпълнителният директор Ерик Шмит (55
г. ) и двамата съоснователи
Лари Пейдж (38 г.) и Сергей
Брин (37 г.) направиха изненадваща рокада: Пейдж
поема поста на върха, докато Шмит бива “понижен”
в председател на борда на
директорите. Новината предизвика лавина от въпроси
и анализи в медиите и онлайн обществото.
В пост в блога на Google в
четвъртък Шмит заявява, че
ще запази част от пълномощията си в операционната
дейност на Google и ще
се занимава със сделките и външните отношения
на компанията. В известен
смисъл Google се завръща
в бъдещето. Пейдж беше
изпълнителен директор до
2001 г., когато по настояване на инвеститорите Шмит
зае поста му в ролята на
“възрастен попечител”. Отношенията на триото винаги са били напрегнати,
тъй като често се налага
Шмит да бъде охладител
на нестандартните идеи на
младите ентусиасти.
Целите на рокадата

Ала дните на Пейдж на
върха са нищо в сравнение
с това, което го очаква сега.
Много хора се питат дали
стратегията на Google да
постави един техничар на
управленското място ще
доведе до успех. “Главният
въпрос, който възниква, е
дали функцията на изпълнителен директор е подходяща за начало на “обучението” на Пейдж. Мисля, че
ако той беше кандидатствал
за тази позиция, нямаше
да я получи”, коментира
Алън Вайнер, анализатор
от Gartner.
“Вече няма нужда от ежедневен надзор от възрастни!”, е съобщението, което
Шмит пуска в Twitter след
публикуването на блог поста. Но истината е, че Google
се нуждае от много повече
надзор, навлизайки във второто си десетилетие като
организация. Подобно на
Microsoft компанията надскача своя растеж и се бори
да остане толкова жизнена,
както когато е била млада,

след като сега е доста поголяма.
Пазарните коментатори
обясняват хода на Google с
изострянето на конкуренцията с бързо развиващите
се Facebook и Тwitter, които
си присвояват не само трафика, но и талантливите
инженери на корпорацията. По думите на Шмит
триото е взело решението
“да опрости структурата
на мениджмънта и да ускори вземането на решения”.
Служители на компанията
споделят, че с разрастването
си бюрокрацията е станала
сериозна пречка за развитието на иновативни и централизирани продукти. “Google
се раздроби на множество
различни продукти. Избрахме твърде много пътища и
забавихме движението си”,
споделя Ерик Шмит.
Добре премислен ход

В деня на новината акциите на Google се покачиха с
1.9%, но вечерта този ръст
спадна до 0.7%, като капитализацията на компанията
достигна 200.4 млрд. USD.
В блога си изпълнителният
директор призна, че рокадата е планирана “по коледните празници”. Разбира
се, триото си е дало сметка,
че ако Шмит обяви оттеглянето си на 2 януари, ще
настане хаос: акциите ще
паднат и всички ще разнищят тримесечните отчети
на Google.
Вместо това Google първо
публикува отчетите си, които са добри - приход 8.44
млрд. USD, 26% ръст за година и нетен доход от 2.45
млрд. USD с 28.7% ръст.
Всички се съгласиха, че резултатите са блестящи, и така веселите думи на Шмит
колко готов е Лари Пейдж
за изпълнителен директор
дойдоха в най-подходящия
момент. Този ход напомня
съобщението на Apple за
болничния на Стив Джобс,
което дойде в ден, в който
борсата не работеше. Apple
обаче публикува своя отчет
на следващия ден и нито
един анализатор не се запита какво значи отсъствието
на Джобс.
Нова енергия?

New York Times вижда смяната като опит на компанията “да се завърне към корените си”. Lа Times забеляза
регулаторен документ към
отчетите на Google, който
споменава, че Шмит смята
да осребри част от акциите
си на стойност 335 млн.
USD. Това обаче е малка
част от неговия капитал
- ако продаде всичките си
дялове, Шмит ще има около
5.77 млрд. USD в банката.
Данните сочат, че Шмит
възнамерява да продава дя-

ловете лека-полека през
следващата година и да
използва тези приходи за
нови инвестиции. GigaOm
пък изказа хипотезата, че
Шмит се оттегля, за да поеме изцяло съдебните и
регулаторните грижи на
Google по разследванията
на американското министерство на правосъдието и
Европейския съюз в делата
на корпорацията.
“Ние празнуваме неуспехите си” е една от прословутите реплики на Шмит, но
онлайн обществото започна
да се шегува, че Google
напоследък празнува доста
често. Най-ясно осезаемата липса в стратегията на
компанията е липсата на
социален елемент. Google
Buzz беше единственият
им скромен опит, който не
само не пожъна успех, но и
завърши със съдебни дела
от потребители, които са
били включени без изрично
съгласие.
Рокадата на върха накара
анализаторите да се вгледат
в неуспехите на Google - от
години компанията няма
иновативен, приходоносещ
продукт. Единственият им
приход идва от реклами,
но последните сделки на
Microsoft с Facebook за предоставяне на реклами и
растящият успех на Bing
започват да отнемат все
повече от рекламните дялове на Google. Последният
им продукт Google Wave
беше официално признат
за провал от Шмит. Мобилната операционна система
Android почти не носи приходи, защото преговорите
между Google и мобилните
оператори са затруднени.
Компанията не успява да
задължи операторите да
поддържат най-новата версия на Android на всички
телефони, което на свой ред
възпрепятства развитието
на нови апликации. Друг
дори по-тревожен проблем
е нарастващото усещане на
потребителите, че резултатите от търсенето в Гугъл
вече не са толкова добри,
колкото бяха. Операционната система за лаптопи
Chrome OS, за която е имало вътрешни пререкания
между директора и основателите, също е с неясно
бъдеще.
Ако Google загуби акумулираната до момента инициатива, прогнозите не са
добри. Забавянето на иновативни социално-ориентирани продукти и провал на
Chrome OS ще доведат до
срив на доверието в компанията. Google има достатъчна инерция, за да се справи
с тези проблеми, но е ясно,
че Лари Пейдж няма голямо
пространство за празнуване
на провали. 

Кратка история на

Приход Печалба
в USD

Програмистите от Станфорд Лари
Пейдж и Сергей Брин разработват търсачка
за университета на име BackRub.

1996

BackRub e прекръстен на Google. Името
идва от математическия термин "googol"
за числото �, следвано от ��� нули.

1997

Google Inc. e основанa
в гараж в Калифорния.
Първа и единствена вълна от капиталовложения,
�� млн. USD от Sequoia Capital и Kleiner Perkins
Cauﬁeld & Byers .
Излизат Google AdWords и
Google Toolbar � септември

1998
1999
��.� млн.

2000 ���.� млн.

Ерик Шмит, бивш изпълнителен директор
на Novell Inc, става изпълнителен директор
на Google и дава опитно рамо на основателите
Лари Пейдж и Сергей Брин като „възрастен попечител”.

2002 ���.� млн.

СЕПТЕМВРИИзлиза Google news

АПРИЛ
АВГУСТ

��.� млн.

Google издава Google Book Search. Компанията
вече има ��� служители.
Google създава Gmail.
Google пуска �� ��� ��� акции на борсата.
Цена на един дял: �� USD
Google става публична компания с
пазарен капитал �� млрд. USD
само за три години, първоначалната цена на
акция нараства от �� до ���.�� USD
Излизат Google Earth и Google Maps.

ЯНУАРИ

ЯНУАРИ

ЯНУАРИ
МАЙ

��.� млн.

2001 �.� млн.

2003 � ��� � млн.
���.� млн.

� ��� � млн.
���.� млн.

2004

2005 ����.� млн.

�.���.� млн.

Министерството на правосъдието изисква
от Google записи на данни относно неговите
потребители, което повдига тревожни въпроси
за неприкосновеността на данните и защитата
на личната информация.

Вълна от критика от страна на
правозащитни организации залива Google
след създаването на търсачка за Китай,
която цензурира теми в търсенето,
забранени от правителството на Китай.

2006

��.���.� млн.
�.���.� млн.

Google издава Picasa,
Google Docs и Google Calender.

НОЕМВРИ Google купува YouTube.

СЕПТЕМВРИ

Google издава браузърa Google Chrome.
Google издава мобилната
операционна система Android.

2008

��.���.� млн.
�.���.� млн.

ФЕВРУАРИ Google стартира социалния си

продукт Google Buzz.

ДЕКЕМВРИ Google има над �� хил. служители по света и

2010

�.� млрд.
�.�� млрд.

стойността му на борсата е ��� млрд. USD

Какво каза “Уолстрийт”
▶ Очевидно е, че Wall Street
гледа с добро око на тази
промяна. Ако отношението беше негативно, акциите щяха да паднат
Джо Кинахан,
главен производителен стратег в
TD Ameritrade

▶ Чудя се дали е имало задкулисни игри и дали оттеглянето на Шмит наистина
е доброволно. Възможно е
Пейдж да поеме временно
ръководния пост, докато се
намери постоянен директор

Естер Дайсън,
ветеран инвеститор в
Силиконовата долина

Колин Гилис,
анализатор, BGC Parters

Рей Валдес,
анализатор, Gartner

▶ Промяната е неочаквана,
но има основание. Лари и
Сергей пораснаха и искат да
управляват компанията си

▶ Лари не е свежа кръв, не е
като да го е нямало. Но ще
бъде интересно да се види
какво различно ще сътвори
той на новата си позиция

▶ Това е сътресение на
високо ниво. Числата обаче
говорят друго, така че явно
има баланс между двете

▶ Лари винаги е искал да бъде
изпълнителен директор,
но точно сега ли? Служителите на Google са доста
изненадани

Майк Хики,

Бивш анонимен мениджър в
Google,

анализатор, Janco Partner
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