Новини ▶ 8

Нова българо-руска
игра на нерви
за АЕЦ „Белене”
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Тема на деня ▶ 4-5

Лошото време
надува цените
на храните

USD/BGN: 1.43442

EUR/USD: 1.36350

Българска народна банка

Българска народна банка

-0.60%

+0.61%

Sofix: 417.13

+2.37%

Българска фондова борса

цена 1.50 лева

BG40: 127.75

-0.45%

Българска фондова борса

Антимонополната комисия
установи картел
при търговските
вериги

Новини ▶ 6

Дянков се
отказа от
референдума
за данъците
Новини ▶ 7

Найденов е "за"
пълна забрана
за ВЕИ върху
обработваемите
земи
Технологии ▶ 19

След година и половина забавяне КЗК най-после излезе с определение по
сигнала на КРИБ за картелни договорки между супермаркетите ▶ 2, 11

Революцията
на смартфона
и мрежите на
бъдещето
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Мнения

Печеливш
Красимир Велчев

Губещ
Акио Тойода

Парламентарната група на ГЕРБ избра за свой единствен председател Красимир Велчев. Досега най-голямата парламентарна група имаше трима съпредседатели - освен Велчев това бяха Искра Фидосова и Тодор
Димитров. Предложението за промяната е било направено от вицепремиера Цветан Цветанов.

Най-големият автомобилен производител в света Toyota
отчете 39% спад на чистата печалба за четвъртото
тримесечие на 2010 г. Японската компания, ръководена от
президента и главен изпълнителен директор Акио Тойода
отбеляза печалба от 93.63 млрд. йени (830 млн. EUR) спрямо
положителен финансов резултат от 152.22 млрд. йени (1.35
млрд. EUR) за същия период на 2009 г.

Коментар

▶ По темата: „Глезеното
дете на икономиката”.
▶ Високият данък в туризма значи нисък приход и
Донка Соколова има право.
Другите услуги са с висок
данък, това вдига като
цяло цената и намалява
търговския поток. ДДС е
катастрофа за туризма.
По-добре да се помисли за
нивото на бранша, то е
много ниско.

Свободна конкуренция,
а не нови закони

Fil

▶ Не трябва да има привилегировани сектори.
Първо, всички ще тръгнат
да искат по-ниски данъци, и
то с не по-лоши основания
(хлебари, производители на
лекарства, издателства и
т. н.). Второ, за много фирми изведнъж ще се окаже,
че работят в привилегирования сектор.
Пешо
Тема на деня ▶ 4-5

Новини ▶ 6

Дойде краят на
добрите времена за
лошите длъжници

Найденов измисли
„по-добър” данък, за
да успокои фермерите

Вторник

8 февруари 2011, брой 27 (5086)

USD/BGN: 1.44310

EUR/USD: 1.35530

Българска народна банка

Българска народна банка

+0.58%

-0.57%

Sofix: 407.46

BG40: 128.33

-3.99%

-0.06%

Българска фондова борса

цена 1.50 лева

Българска фондова борса

ОфшОрни фирми
няма да мОже
да притежават казина

Изготвеният от Министерството на финансите нов законопроект за
хазарта забранява също и рекламата на хазартни игри ▶ 8-9
Компании ▶ 11

Държавата
продаде от
втори опит
11% от „Нестле
Айс Криим”

Застрахователи ▶ 12-13

Компании ▶ 14

Стикерите И третият търг за
ще бъдат
„Кремиковци” се провали
премахнати
от колите

pari.bg Топ 3
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Порочният кръг на
обещанията. Това
е спирала без изход:
фермерите искат
и заплашват със стачки
- Найденов обещава - Дянков не дава пари - фермерите пак заплашват
със стачки, защото им е
обещано, и т.н.

2
3

Законодателни
промени за премахване на стикерите
ще бъдат
внесени до 10 дни.
Програма за
отбиване на
номера 2010-2013
г. Правителството не планира истински
реформи, а прогнозите му
за икономиката звучат
несериозно.
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Комисията за защита на
конкуренцията най-накрая се
обади по темата за отношенията между търговци и производители и установи картел при
работата на 6 търговски вериги.
Това става година и половина
след като Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) подаде
сигнала. И седмица след като
производителите поискаха
специален закон, който да
регламентира отношенията им
с търговските вериги. Въпреки
че комисията е открила данни
за координиране на търговската политика при доставката
на стоки и при промоциите,
търговските вериги може да се
разминат без наказание. Просто
защото законът предвижда
възможност да напишат своите
възражения и да обещаят повече да не правят така. От което
свободният пазар и конкуренцията също ще спечелят.

Красимира Янева
kyaneva@pari.bg

Въпросът
е защо се
стигна
дотук? Очевидно
контролът за спазването на принципите на свободната
конкуренция е
слаб

Съществуването на много търговски вериги в една държава е
добро. Има конкуренция и от нея
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трябва да спечелят и купувачите,
и доставчиците. Ако обаче няколко от най-големите търговски
вериги се разберат да предлагат
еднакви условия на производителите, тогава свободната конкуренция изчезва. Така търговците
могат да осигурят временно
по-добри печалби и запазване на
пазарните позиции. Дългосрочно
обаче рискуват да останат без
по-добрите си доставчици. А
клиентите и самите доставчици
губят веднага - едните плащат
по-скъпо, а другите работят с
минимална печалба. И най-важното - свободна конкуренция
няма.
Въпросът е защо се стигна
дотук? Очевидно контролът за
спазването на принципите на
свободната конкуренция е слаб.
Закон за защита на конкуренцията предвижда наказания за
картелни споразумения. Доказването на картел, разбира се,
отнема време. Но освен време
за доказването му трябват още
желание и компетентност - да
се разкрият и приложат такива
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доказателства, които да издържат и в съда, който да потвърди
наложените санкции. Но найвече трябва воля.
Разбира се, след приключване на процедурата антимонополната комисия може да реши,
че няма нарушения. И тази
акция не е срещу търговците.
Тя изобщо не е срещу, тя е за
- за свободния пазар и честната конкуренция. Дългосрочно
от истината ще спечелят и
търговците, и доставчиците, и
купувачите.
Комисията за защита на
конкуренцията показа, че вече
работи по случая. Този случай
трябва да бъде наблюдаван много внимателно - ако комисията
действа компетентно и решително, доверието в свободната
конкуренция ще бъде възстановено. Ако комисията просто
маркира случая, напрежението в
сектора ще остане, а призивите
за още закони, още регулации и
още ограничения ще ни заливат
от медиите.
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Число на деня

Вариант да бъдат отписани
дълговете на Ирландия
и Гърция не е планиран
в програмите за строги
икономии

100

Жан-Клод Трише, президент на Европейската
централна банка

▶ хил. лв. глоба за нелицензирана търговия с метали предлагат от ГЕРБ

Коментар

Видовете “национално съгласие”
Едно от най-поразяващите и почти
универсални качества на германците е
дълбоко вкорененото и
болезнено чувство за
историческа вина. Като
сдържани хора те рядко
изтъкват това, но при
повод винаги показват
смирение пред жертвите на Хитлеровите
безумия. Това може да
ви изглежда почти прекалено: родените през
осемдесетте години
например няма как да
имат каквато и да е вина
за Холокоста. Но въпреки това те заявяват
отговорност - защото
германската нация,
германските семейства
и германските училища
смятат за важно не само
да покажат уважение
към жертвите на онзи
нечовешки режим, но
и да предотвратят в
зародиш всеки намек за
повторение.

Никола Пенев*
nikola@nicodile.eu

Национал
ното
съгласие, за
което левицата така
често настоява,
винаги е съгласие
около нейните
приоритети:
реабилитация
и носталгия по
комунистическия
режим и
политическа и
икономическа
зависимост от
Москва

Напълно съизмеримият комунистически режим и наследниците му
никога не се покаяха за
престъпленията си. Нещо повече, отминалият

Ден за почит на жертвите на терора след 9 септември 1944 г. подразни
лявото крило на БСП. В
изявление пред парламента Янаки Стоилов
призова за национално
помирение с историята,
споменавайки, че не е
редно правителството
да влиза в ролята на
едностранчив историк
и че не разбира защо
няма улица, кръстена на
Георги Димитров.
На господин Стоилов
трябва да се напомни
следното: само в няколкото месеца преди
т. нар. Народен съд комунистическата организация избива между
20 и 40 хил. души (около половин процент от
населението). Става
дума за предимно образовани хора - юристи,
предприемачи, лекари,
учени, но и работници и селяни, които са
имали лошия късмет
местният партизанин
да им има зъб. Всичко
това става без съд и
присъда. Последвалият
държавен грабеж, наречен национализация, е

Заради подслушването

Първанов свиква Консултативния
съвет за национална сигурност
Президентът Георги Първанов ще свика заседание
на Консултативния съвет
за национална сигурност
(КСНС) на тема “Актуални въпроси на сигурността
на Република България в
контекста на вътрешната
сигурност на Европейския
съюз”. Акцентът ще бъде
членството на България в
Шенген, противодействието срещу контрабандата и
използването на специални

разузнавателни средства.
От президентството още
не са обявили позицията на
президента по тези въпроси. Още през януари обаче
той коментира, че СРС-тата
трябва да бъдат изключени
от понятието “национална
сигурност”, както и че скандалите около тях отдалечават страната от Шенген.
По закон заседанията на
КСНС трябва да се свикват през три месеца, което

само икономическият
връх на айсберг от
репресии. Десетки хиляди оцелели “врагове
на народа” са изселени
в далечни краища на
страната принудени
да живеят в мизерия и
постоянен страх. Децата им са подложени на
постоянно наблюдение
и срещат спънки на
всяка стъпка от живота
си - от влизането в
гимназия до намирането на работа. Чрез
заплахи и изнудване
хиляди хора са принуждавани да сътрудничат на тайните служби, често принудени да
избират между себе си
и най-близките си.
Документите доказват, че Георги Димитров е ръководил
геноцида лично от
Москва. На негово име
няма улица, защото в
една нормална страна
такава чест рядко се
дава на масови убийци.
С тази история не може да има помирение.
Поне не и докато наследниците на БКП не
покажат някакво пока-

яние и не престанат да
се държат така, сякаш
терорът е маловажен
и съмнителен детайл в
иначе славната история
на Народна република
България.
Националното съгласие, за което левицата
така често настоява,
винаги е съгласие около
нейните приоритети:
реабилитация и носталгия по комунистическия
режим и политическа и
икономическа зависимост от Москва. Всеки
път когато стане дума
за гореспоменатите безчинства, БСП настоява
темата да се влее в някаква по-обща дискусия
за жертвите на различни режими. Забравяйки,
че фашисткият режим
беше осъден - фактически и морално - и
забранен.
Ако Янаки Стоилов
наистина иска национално съгласие,
което действително да
направи живота подобър, бих искал да му
предложа друго - свобода на словото, отворена

и гъвкава икономика,
толерантност към малцинствата. За съжаление нищо от това не
може да вирее в една и
съща глава с идеята, че
по “другарско време”
си е било по-добре. По
другарско време хората
влизаха в затвора заради идеите си. Оттогава,
че и досега левицата
работи за икономическа
зависимост от Русия.
Именно предшествениците на БСП смениха
насилствено имената на
българските турци.
Затова и “национално съгласие” е
невъзможно, докато то
се дефинира от хора,
които искат да кръщават улица на Георги
Димитров. Тези хора са
от един друг свят - свят,
в който съдбите на
всички убити, изтезавани и маргинализирани
от комунизма са просто
досадна бележка под
линия.
*Никола Пенев е доктор по
математика от Станфордския
университет

Архивите на ново

обаче не се случва. Според
президентската практика заседанията се свикват не през
предвидения в закона срок, а
хаотично. Последното беше
през септември, когато бяха обсъдени въпроси около
проекта на стратегия за национална сигурност. Конкретният повод тогава беше
различието във вижданията
на президента и проекта на
правителството.
Радослава Димитрова

В броя четете още

Банки ▶ 20-21
Спестяванията
ще се насочат
и към други
инструменти,
а не само към
депозити

Интервю ▶ 23
Ако не се
повишат
доходите, няма
да излезем от
кризата
▶Лукан Луканов,
собственик на “Арома”

▶Премиерът Бойко Борисов официално откри ремонтираната сграда на
Централизирания архив на Комисията по досиетата в Банкя. Реконструкцията
струва 10.5 млн. лв. 
Снимка Reuters
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Лошото време
надува цените
на храните
Поскъпването на храните е
каприз на климатичните промени
и увеличаващото се търсене
в развиващите се страни

Цените на храните в световен
мащаб достигнаха рекорд
през януари, което се дължи
основно на поскъпването на
житото, царевицата, захарта
и мазнините. Макар че този ръст има умерен ефект
върху инфлацията в САЩ и
другите развити икономики,
влиянието е значително в
по-бедните страни, където
хората харчат голяма част от
доходите си за храна. В България за това отиват около
40% от парите на домакинствата. Поскъпването на храните е едно от обясненията
защо бунтовете срещу авторитарните режими в Близкия
изток и Северна Африка се
случват точно сега.
Версии за
поскъпването

Различни са версиите за
причините за поскъпването. Някои обвиняват Федералния резерв на САЩ, че
наливането на пари в икономиката “храни” инфлацията.
Други пък, като френския
президент Никола Саркози,
обвиняват за това спекулантите. Макар че има много
фактори за поскъпването,
особено важно значение има
времето - засушаванията и
пороите, на които станахме
свидетели през последните
месеци, твърди Нобеловият
лауреат по икономика Пол
Кругман.
Климатични неволи

През 2010 г. в страни като
Бразилия и Аржентина има-

ше тежки суши, а в Австралия, която е седмият по големина производител и четвъртият по големина износител
на пшеница - наводнения.
Други две от най-големите
износителки на пшеница Египет и Русия, обявиха, че
спират износа заради проблеми с реколтата. Рекордната
жега и суша в Русия доведоха
до спад на производството и
почти двойно поскъпване на
житото.
Соята като цяло следва тенденциите при зърното и пшеницата, а цените на ориза се
повишиха след наводнения,
от които пострадаха реколтите в някои от основните
страни производителки - Виетнам, Тайланд и Пакистан.
По традиция океанско-атмосферният феномен в Тихия
океан - Ла Ниня - се свързва
с кризите за храна, какъвто
беше случаят през 2007-2008
г. През 2010 г. обаче, когато в
около 20 страни по света бяха отчетени рекордни жеги,
студеното течение имаше
само охлаждащ ефект, т. е.
хранителната криза не може
да се припише на него.
Спад в предлагането,
ръст в търсенето

Поскъпването е резултат и
от засиленото търсене в развиващите се страни. Икономическият растеж в държави
като Китай и преминаването
на много хора към богата на
белтъчини храна води до
повишаване на консумацията на месо. Това неизбежно

се отразява на цените на
фуражите, тъй като за производството на 1 кг говеждо
например са необходими 7
кг зърно.
Въпреки това докато икономическият бум в развиващите се страни лесно може
да обясни ръста в цените на
стоки като металите, това
не важи с такава сила за
храните. Причината е, че с
изключение на най-бедните
страни хората по принцип
не се хранят повече поради
повишаването на доходите,
обяснява Кругман.
Значение за недостатъчното предлагане има и фактът,
че голяма част от обработваемите площи се засяват
с технически култури като
памук. Растящите цени на
петрола пък доведоха до
ръст в производството на
етанол. Затова и все по-големи площи се използват
за отглеждане на царевица
и други култури, от които
не се произвеждат храни, а
биогорива.
Политическо
отражение

През последните години
запасите от храни намаляват. Същото се случи и през
февруари 2008 г. Тогава цените скочиха, което доведе
до бунтове в редица страни Бангладеш, Камерун, Египет,
Хаити, Индия, Мозамбик,
Сенегал, Сомалия и Йемен.
Растящите цени на храните
бяха един от поводите и за
сегашните протести в араб-

ския свят. Това прави храните по-различни от другите
стоки, тъй като недостигът
им може да доведе до масов
глад и до сваляне на правителства.
В тази връзка президентът
на Световната банка Робърт
Зелик апелира световните
лидери да “сложат храната на първо място” и да се
справят с проблема с резките
промени в цените. “Ще се
сблъскаме с глобално увеличаване на цените на стоките за широко потребление,
включително на храните”,
предупреди той.
Спекулации

Фондовете, които инвестират в борсово търгувани
стоки, често са обвинявани в
спекулативно влияние върху
цените. Според тях обаче
това е пресилено, тъй като
зърното не е злато, което
можеш да оттеглиш от пазара, за да влияеш на цената.
То трябва да се съхранява,
като разходите за съхранение
представляват 12% от общата цена. В същото време
инвестициите в храни са
много деликатни, тъй като
резултатите зависят от времето, политическата намеса
и природните бедствия.
Инвестиции
в инфраструктура

Голямо значение за производството на храните има инфраструктурата. В Бразилия
например 30% от зърното
никога не стига до пазара,
а в Индия 40% от зеленчуците се развалят и не се
използват. Това се дължи
на лошата инфраструктура, транспорт и логистика.
Според анализатори инвестициите в инфраструктура
може значително да повишат
продуктивността, особено в
Източна Европа и Латинска
Америка.
Позитивни
очаквания

▶Скокът на цените доведе до бунтове в редица страни от третия свят, в това
число и в Бангладеш		
снимка reuters

Цените на отделните продукти ще продължат да се
вдигат, преди да се промени
трендът. След поскъпването
на храните през 2008 г. последваха две години с добра
реколта и стабилизиране на
цените. Според анализатори
добрите добиви през тази
година са ключовият фактор
за обръщане на тенденцията и
поевтиняването на храните.
Eкип на в. "Пари"

Индексът на FAO
достигна
20-годишен връх
Тенденцията на
поскъпване е голямо
притеснение за страните с ниски доходи и
недостиг на храни
За седми пореден месец
цените на храните на световните пазари растат и
достигнаха нов исторически връх през януари. Това
показват данните на Организацията по прехрана и
земеделие към ООН (FAO).
Индексът на FAO следи
всеки месец промените в
световните цени на храните. Средната му стойност
през януари достигна 231
пункта, което е увеличение
с 3.4% спрямо декември.
Това е най-високото ниво на
индекса както в реална, така
и в номинална стойност,
откакто FAO е започнала
статистиката през 1990 г.
Цените на всички следени продукти отчитат висок
ръст с изключение на ме-

сото, което запазва стойностите си.
Ръстът
ще продължи

“Данните ясно показват, че
растящият натиск над цените на храните не отслабва”,
казва икономистът и зърнен
експерт на FAO Абдулреза
Абасян. Според него тези
високи цени вероятно ще се
задържат през следващите
месеци. “Високите цени на
храните са голямо притеснение, особено за страни с
ниски доходи и недостиг на
храни, които може да срещнат проблеми при вноса им,
както и за бедни домакинства, които изразходват голяма част от доходите си за
храна”, обяснява Абасян.
По думите му единственият
окуражаващ фактор засега са
държавите, в които поради
добри реколти вътрешните
цени на някои хранителни
суровини остават ниски в
сравнение със световните.
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Поскъпването
ще продължи с бавни
темпове до пролетта

От зърното
до млякото

FAO отчита поскъпване на
цените за почти всички видове храни. Средната стойност на индекса за зърнените
храни през януари е била 245
пункта, което е с 3% ръст
спрямо декември и най-високата стойност от юли 2008 г.
Все още обаче показателят е
с 11% по-ниска стойност от
рекорда през април 2008 г.
Ръстът през януари отразява
основно продължаващото
увеличение в цените на житото и царевицата поради намалените им доставки. Оризът е поевтинял леко през
януари заради прибирането
на реколтите в основните
страни износителки.
При мазнините увеличението на индекса е 5.6%, с което
показателят се приближи до
рекордните си нива от юни
2008 г. При млечните храни
поскъпването е довело до
ръст от 6.2% на индекса спрямо декември. Устойчивото
търсене на млечни продукти
в растящите икономики като
Китай и Индия, съчетано със
сезонния спад на продукцията в южното полукълбо,
продължава да надува цените. Цената на захарта в
световен мащаб също остава
висока заради по-слабото

Ръстът в цените на
храните е комбинация от
няколко фактора. На първо
място са фундаменталните - реколтата от 2010 г.
Видяхме сушата в Русия и
наводненията в Австралия
в края на миналата година.
По данни на американския
земеделски департамент
през миналата година има
недостиг на царевица от
порядъка на 2-3%. Това
означава, че са използвани
запаси и сега тези резерви
трябва да се запълнят от
новата реколта.
Другите стоки, като памука,
какаото и кафето, също
поскъпнаха най-вече заради
фундаментални фактори.
Китай от няколко години не
обявява данни за производството на памук. Това води
до повишаване, защото
страната е най-големият
производител и потребител
на памук и е ясно, че има
недостиг. След като Кот
д’Ивоар - най-големият
производител на какао,
забрани износа, видяхме
силен ръст и на тази суровина.

Индекс на цените на храните
1990 - 2011 г.

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

предлагане, като през януари
индексът е нараснал с 5.4%
спрямо декември.
Само месото
поевтинява

Индексът за месни проду-

1997

1998

1999 2000

2001 2002

2003 2004 2005 2006

кти е единственият, който
не отчете увеличение и
се задържа на ниво от
166 пункта. През януари
дори имаше поевтиняване на месото в Европа
заради скандала със зара-

2007 2008 2009

2010

2011

зеното с диоксин свинско
месо. В международен
план обаче понижението
беше компенсирано със
слабо увеличение на износните цени от Бразилия
и САЩ.

Работата на всеки
портфолио мениджър е да
се възползва по най-добрия
начин от движението на
стоките и да извлича полза
от това. Така че ръстът е
комбинация от тези фактори, но фундаменталните са
с по-голяма тежест.
Цените на храните ще се

Милен Пенев,
портфолио мениджър на
ДФ “Аврора Кепитъл - Global
Commodity Fund”

Високите
цени
на зърното в
момента ще
доведат до голямо
поскъпване
на месото след
година-две
повишават с бавни темпове
до април - май тази година.
Движението зависи от прогнозите и от реколтата. До
края на годината едва ли ще
видим резки спадове.
Основната причина месото
да е по-евтино е това, което
стана в Германия с диоксина. Освен това има много
заместители, като например
риба. След време обаче ще
има голям проблем с цената
на месото, защото заради
високите цени на зърното
в момента много производители ще се принудят да
намалят производството
и да изколят животните.
Повишаването на стандарта
в Азия обаче ще доведе до
по-голямо търсене, а предлагането вече ще е малко и
ще се стигне до силен ръст
в цената след година-две.
Тази година цената няма да
се повиши рязко, но в бъдеще ще расте заради скъпите
зърнени култури.

pari.bg Сряда 9 февруари 2011

6 Новини У нас

Дянков се отказа от
референдума за данъците

Той обаче има нова идея за възпрепятстване на лесното вдигане на данъци
Финансовият министър
Симеон Дянков се отказа
от идеята си преките данъци да се определят чрез
референдум, но има нова.
Според нея увеличаване
на данъците ще може да
се прави само с решение
на квалифицирано мнозинство в парламента (с
гласовете на 2/3 от депутатите) и това трябва да
бъде регламентирано чрез
промяна в конституцията. Финансовият министър
представи проекта си за
„Пакт за финансова стабилност”, който включва и
известните досега идеи за
ограничаване на бюджетните дефицити и намаляване
на преразпределителната
роля на държавата.
Бордът бил пакт

Според Дянков, за да се запазят положителните тенденции в икономиката, трябва да
се въведе механизъм за регулиране на данъците, който да
осигурява стабилност независимо от промените в управлението. Дянков вижда този
механизъм в предложения от
него „Пакт за финансова ста-

Отново
Младенов пак
настоява за
увеличаване на
минималната
заплата
▶ Социалният министър
Тотю Младенов отново
настоя, че минималната
работна заплата трябва
да бъде увеличена въпреки

билност”. Дянков подчерта,
че рамките на допустимия
бюджетен дефицит, които ще
бъдат предложени, ще са построги от Маастрихстките
критерии, които разрешават
дефицити до 3%. Той отбеляза, че процентът на средствата, преразпределяни от
държавата, и сега е по-нисък
от средния за Европа, който е
50%. Прогнозите на Дянков
са, че за 2011 г. този процент
у нас ще достигне 36-37%, от
които 3% ще представляват
европейски средства.
Голямата цел

Като основна цел на пакта
Дянков определи това да
се направи много трудно
увеличението на преките
данъци. Финансовият министър отбеляза, че увеличаването на данъците би било особено неблагоприятно
за страна като България, на
която е нужен висок растеж,
за да достигне средното
европейско ниво. Дянков
поясни, че искането му се
отнася за преките данъци,
защото непреките във все
по-голяма степен се определят от европейското
съпротивата от страна на колегата му Симеон
Дянков. Младенов обяви,
че вече има предложение за
увеличение от 240 на 270 лв.
За промяната от няколко
месеца настояват синдикатите, докато според
работодателите тя не е
оправдана.
▶ Тотю Младенов е изчислил, че увеличение на минималното заплащане с 30
лв. от 1 юли ще струва на

законодателство. Във връзка с това той напомни, че
България продължава да
отстоява позицията си против идеята за въвеждане на
общоевропейски ДДС.
Финансовият министър ще
настоява промените да бъдат
вписани в конституцията,
за да не може да бъдат отменени лесно от следващия
парламент. Той изрази увереност, че предложенията му
за промени в основния закон
ще съберат нужната подкрепа от 3/4 в парламента, защото гласуването против тях би
означавало гласуване против
развитието на България.
Проучване на в. „Пари”
обаче показа, че това не е толкова сигурно. Алиосман Имамов от ДПС потвърди, че не
одобрява идеята за подобна
регламентация на промяната
на данъци. Според него чрез
нея се търсят основно политически резултати. Петър
Димитров от БСП заяви, че
никоя опозиция не би подкрепила подобни промени,
защото те биха блокирали
всякакви данъчни решения
на бъдещите управления.
Филип Буров

бюджета 3 млн. лв. до края
на годината. Той обяви, че
преговорите за повишаването ще започнат в края
на март.
▶ Малко по-късно предложението му за пореден
път беше отхвърлено от
финансовия министър
Симеон Дянков, който
обяви, че пари в бюджета
няма и че заплатите няма
да се увеличават до края на
годината.

▶Дянков представи „Пакт за финансова стабилност”, който трябва да подсигури ниски данъци и висок растеж независимо от политическите промени
Снимка Емилия Костадинова

Съветници поискаха увеличение на разходите в бюджета на София
В изборната година
СДС предложи повече пари за сигурност,
БСП - за здравеопазване
В бюджета на София за тази година да се предвидят
около 14 млн. лв. за охрана,
озеленяване и нови социални услуги, предлагат общински съветници от Съюза
на демократичните сили.
Общинарите от БСП Бойко Маринов и Калоян Паргов предлагат увеличение
на разходите с 8 млн. лв. и
компенсирането им с още
толкова приходи. Бюджетът
на София за 2011 г. трябва
да бъде в размер на 1.302
млрд. лв. според разчетите
на заместник-кмета по финансите Минко Герджиков.
Идеите на сините

Съветниците от СДС пред-

▶Йорданка Фандъкова ще представи в четвъртък
проектобюджета на София за 2011 г. пред Столичния
общински съвет 		
Снимка Боби Тошев

лагат да се предвидят 3 млн.
лв. за повишаване на сигурността в столицата. Това
можело да се постигне чрез
завършване на системата за

охрана чрез видеонаблюдение на училищата и детските
заведения и с ремонти на
оградите им. 4.5 млн. лв.
да се предвидят за озеленя-

ване на София, засаждане
на дръвчета, поддръжка на
междублокови пространства
и т.н.
Още 1.2 млн. лв. да се
отделят за разработване на
софтуер и информационни системи за въвеждане
в действие на публични
регистри за обществените
поръчки и договорите на
общината, структурите й и
търговските й дружества.
2.7 млн. лв. да се заделят
за предоставяне на нови социални услуги от общината.
Според общинските съветници от СДС трябва в това
перо да се включват и 1.2
млн. лв. за усъвършенстване на вътрешните правила
за заплащане на труда на
общинските служители, работещи в социалната сфера,
като се обвърже заплащането с рисковете при работа и
резултатите от дейността.
Сините предлагат още да

се заделят 2.35 млн. лв. за
опазване на културно-историческото наследство на
София. От тях 2 млн. лв.
трябва да са за довършване
на ремонта на Централната
минерална баня и откриване
в нея на музейна експозиция
на столицата.
И на червените

Общинарите от БСП предлагат да се отделят 2 млн. лв.
за център за профилактика
и лечение на злокачествените заболявания в Пета
градска болница в София.
1.5 млн. лв. да се предвидят
за дофинансиране на медицински дейности в общинските болници. 800 000 лв.
за купуване на нова апаратура за ДКЦ-та, ремонти и
възстановяване на детски
площадки, паркове и т.н.
Според червените съветници Маринов и Паргов освен
завишаване на разходите с

8 млн. лв. трябва да има и
завишаване на приходите
със същата сума. 2 млн. лв.
можело да постъпят от увеличаване на приходите от
данъка за придобиване на
имущество на 75 млн. лв.
През 2010 г. обаче по това
перо са постъпили едва 62.7
млн. лв. Червените предлагат и да се увеличат от 4 на 6
млн. лв. заложените приходи
от глоби. През 2010 г. по това
перо са събрани едва 2.4
млн. лв., показва отчетът на
общината за изпълнението
на бюджета.
Предложенията на сините
и червените общински съветници ще бъдат обсъждани на
утрешното заседание на Столичния общински съвет. Очаква се тогава кандидат-кметът на БСП Георги Кадиев да
обяви своите предложения
за промени в бюджета на
София за 2011 г.
Красимира Янева
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Найденов подкрепя почти пълна
забрана за ВЕИ върху обработваеми земи
Предложението идва
от земеделските
производители, а
инвеститорите в
екологична енергия са
против

проблемът с
изхранването става основен и
това е видно от хода
на цените в световен мащаб

Земеделският министър
Мирослав Найденов обяви,
че подкрепя предложението
за забрана за изграждане
на възобновяеми енергийни източници върху почти
всички обработваеми земи.
Предложението е на Асоциацията на зърнопроизводителите и идеята е да
залегне в Закона за опазване
на земеделските земи, който отлежава в парламента
между първо и второ четене
вече осем месеца. Производителите на екологична
енергия го определят като
лобистки и мнението им е
подкрепено от опозицията
и десните.

Мирослав Найденов,

Плодовитостта
и прехраната

Мотивът за предложението
на зърнопроизводителите е,
че нивите трябва да се пазят,
защото ветрогенераторите и
фотоволтаиците пречат на
обработката им и разрушават почвения слой. Председателят на асоциацията
Радослав Христов обясни, че
земята е природно богатство,
което трябва да се пази и

министър на земеделието и
храните

използва само при доказана
необходимост. Земеделският
министър Мирослав Найденов подкрепя предложението, защото „проблемът с
изхранването става основен
и това е видно от хода на
цените в световен мащаб”.
Предложението очаквано
срещна съпротивата на производителите на енергия от
възобновяеми източници, които не приемат и досега съществуващото предложение
за забрана на изграждане на
ВЕИ само върху най-плодородните земи. Ако то стигне
до парламента, най-вероятно
зад тях ще застанат и БСП,
ДПС и Синята коалиция.
Мащабна забрана

Ограничение за изграждане
на ВЕИ мощности и в момента е залегнало в Закона
за опазване на земеделските земи, който отлежава в
парламента от края на юни.
Той беше замразен между
първо и второ четене, защо-

▶ Земеделският министър Мирослав Найденов (вляво) защити ограничението с нарастващия проблем с
прехраната по света 									
Снимка Боби Тошев

то парламентът прецени, че
първо трябва да бъде приет
Законът за ВЕИ. Според
съществуващия текст забраната трябва да важи за
най-плодородните земи от
първа до четвърта катего-

рия. Новото предложение
е тя да бъде разширена за
земите до осма категория.
Това означава почти всички
обработваеми земи, които
според съответната наредба
са разпределени в общо 10

категории. Още при гласуването на първия вариант
миналата година противниците на забраната цитираха данни, според които
огромни площи от т.нар.
плодородни земи пустеят.

Друг аргумент е, че ветрогенераторите например
на практика заемат малки
площи и може да бъдат
комбинирани с обработване
на земята.
Филипа Радионова

Фирмите срещу програма
„Конкурентоспособност” - част поредна
Компании от няколко
бранша казват, че държавните служители не
са определили правилно политиката си и
ще преследват правата
си дори и в съдилищата в Люксембург и
Страсбург
Министерството на икономиката е прекъснало връзката си с бизнеса, не определя
правилно политиката си за

Валерия Жекова,
председател на Българската
асоциация на производителите
и износителите на облекло и
текстил

насърчаване на фирмите по
време на криза и обрича
хиляди компании на слаба
конкурентоспособност. Това коментираха вчера представители на шивашката,
кожарската и дърводелската индустрия във връзка с
ограничаващите условия за
кандидатстване по схемата
за технологична модернизация по Оперативна програма
„Конкурентоспособност”.
Преди седмица те поискаха от ВАС схемата да бъде
спряна, тъй като по нея може
За фирмите от
шивашката
индустрия е важно да имат
достъп до финансиране,
за да подобрят резултатите си. В повечето случаи
това са малки, семейни
фирми и с ограничаването
на достъпа до европейски
субсидии се ограничава
възможността да се модернизират и да достигнат
до европейските пазари.
Много компании разчитат
на европейските субсидии
и са активни в усвояването
им. При последната схема
над 20 бяха фирмите от
шивашката индустрия с
одобрени европроекти.

да кандидатстват само средно- и високотехнологични
компании, а редица други
промишлени дейности остават без право на субсидии.
Вчера предприемачите
организираха и специална
пресконференция, за да
представят доводите си.
Представителите на фирмите казват и че са твърдо решени да преследват
правата си докрай и да
запознаят с казуса си и
съдилищата в Люксембург
и Страсбург.

Стефан Ганев,
изпълнителен директор
на Браншовата камара на
дървопреработващата и
мебелната промишленост

От производствените
браншове настояват да
имат достъп до евросубсииите по програмата и
да не се допуска да бъдат
„дискриминирани“. Повечето фирми от шивашката,
дърводелската и кожарската индустрия на практика
са малки и семейни компании, които имат нужда
от външно финансиране за
разлика от големите високотехнологични компании,
аргументират се те.
Дарина Черкезова

Фирмите
продължават
да имат интерес към
програма „Конкурентоспособност”, въпреки
че практиката досега
показа, че има редица
проблеми. Само одобряването на проекта се
бави половин година, а за
плащанията се чака около една. При сегашните
ограничаващи условия
са орязани близо 20-30%
от активно кандидатстващите и одобрените за
финансиране фирми при
предишни процедури,
свързани с технологична
модернизация.

Росен Пашов,
управител на консултантска
компания Integrity Consulting

Министерството
на икономиката,
енергетиката и туризма е
скъсало връзката си с бизнеса. Високотехнологичното
производство има добри
печалби и достъп до значителни финансови ресурси.
Защо се дава помощ на
такива фирми, след като те
явно не се нуждаят от нея?
Защо вместо това не се помогне със субсидии на малките компании от различни
браншове, които очевидно
се нуждаят от повече пари,
за да се развиват?
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Нова българо-руска
игра на нерви
за АЕЦ “Белене”
“Росатом” отрече, че възнамерява да
прекрати работата си по проекта, но пък
Бойко Борисов намекна отново за отказ

В пореден епизод от българо-руската сага АЕЦ
“Белене” Русия и България отново се заплашваха
с отказ от проекта. След
изтеклото в медиите предупреждение, че руската
“Росатом” може да се оттегли от проекта, премиерът Бойко Борисов също заплаши, че България
може да го прекрати. В
същото време “Росатом”
отрече такъв вариант, а
пък по думите на българския енергиен министър
Трайчо Трайков преговорите си вървят и решение
все още няма.
Новина през медиите

Съмнения за застой в преговорите между двете страни се появиха след писмо
от изпълнителя на строежа
на централата “Атомстрой
експорт” към компанията
майка “Росатом”. В него се
намеква за разглеждане на
варианта за оттегляне на
руската страна от проекта,
както и искането на обезщетение от българската страна, тъй като тя прави всичко
възможно, за да продължи
работата по централата.
Вчера през деня говорителят на “Росатом” Сергей Новиков отрече пред
вестник “Известия” слуха
за прекратяването на проекта.

По-малкото зло

Въпреки че не коментира
как би се отразил на България отказът на “Росатом”
от участие в “Белене”,
премиерът Бойко Борисов
отново заяви, че проектът не е изгоден за нас.
С риторичния си въпрос
“кое е по-голямата злина - да загубим 200 млн.
EUR или 2 млрд. EUR”,
Борисов намекна, че може
би е по-добре страната
ни да спре и да плати неустойките. В писмото на
“Атомстройекспорт” до
компанията майка се казва,
че отказването от проекта
ще е по-изгодно за руската
страна, защото България
трябва да плати 200 млн.
EUR обезщетение, докато
печалбата от централата
ще е едва 150 млн. EUR.
Според министър-председателя, ако плати 5-6 млрд.
лв. върху бюджета, няма
да може да се повишат
доходи и пенсии, както
и ще липсват средства за
инфраструктура.

Не очаквам
“Росатом”
да се оттегли
Трайчо Трайков,
министър на икономиката,
енергетиката и туризма

Дали ще загубим 200 млн. или
2.5 млрд. - кое е по-голямата
злина? Ако задължа държавата с 6
млрд. в следващите десет години,
плюс близо един милиард, който
идва по външния дълг да платим
след 2013 г., как ще повишим доходите, пенсиите? Как ще правим инфраструктура?
Бойко Борисов, министър-председател

Добре познатата
песен

Бойко Борисов отново се
върна на темата от края на
миналата година за инфлационния индекс. При подписването на меморандум
за сътрудничество между
НЕК и “Росатом” през ноември 2010 г. стана ясно, че
твърдата цена, която Русия
предлага, е 6.3 млрд. EUR,
което е с 2.3 млрд. EUR от
договореното през 2008 г.
По-късно стана ясно, че в
цената не е бил включен
инфлационният индекс грешка, за която призна и
изпълнителният директор
на “Росатом” Сергей Кириенко.
По думите на премиера
от вчера, ако руската страна иска да бъде коректен
партньор, трябва да приеме инфлационен индекс от

предложения от правителството между 500 млн. и 1
млрд. EUR.
Според Трайков
всичко е ОК

Далеч по-спокойно реагира
вчера министърът на икономиката и енергетиката
Трайчо Трайков. Според него руската страна няма да се
оттегли от АЕЦ “Белене”.
По думите на енергийния
министър към момента нищо в преговорите между
двете страни не се е променило. “Аз лично намирам за
странно по средата на един
период, който сме си дали
да мислим и да разговаряме, да се правят декларации”, коментира Трайков.
Министърът подложи на
съмнение коректността на
изнесените в чужди медии
съобщения. 

▶В писмото до “Росатом” “Атомстройекспорт” иска

Оправдание
Токът ще
поскъпне поне
с 1.5% заради
зелената енергия
▶ Цената на електроенергията от 1 юли ще се увеличи най-малко с 1.5% зара-

ди присъединяването към
мрежата на голям брой
възобновяеми енергийни
източници. Това заяви
вчера председателят на
Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Ангел Семерджиев.
▶ Според шефа на регулатора през 2010 г. и

Общинските болници очакват средствата за тях
Негативната
тенденция ще се
отрази най-силно
на болниците в
населените места
с под 25 хил. души
население

▶Сдружението на общинските болници напомни, че завишените изисквания за
подписване на договор с НЗОК за клинични пътеки ще доведе до фалити на някои
малки болници 
снимка боби тошев

Общинските болници са
“обречени”. Това заяви членът на управителния съвет
на Центъра за защита на
правата в здравеопазването
д-р Стойчо Кацаров. Неговите думи се подкрепят от
проучване на Сдружението
на общинските болници,
според което тази година
ще наблюдаваме спад с от
45 до 100% спрямо 2010 г.
на средствата към лечебните заведения в малките
общини.

“Негативната тенденция
ще се отрази най-силно на
болниците, разположени
в населени места с под 25
хил. души население”, каза
председателят на организацията д-р Иван Димитров.
Причината за това е бъркотията в здравеопазването
- несъответствието между
медицинските стандарти и
изискванията за подписване на договор за клинични
пътеки на НЗОК с болниците.
Крайна цел редуциране на броя
на болниците

Неотдавна общинските
болници предупредиха, че
новите изисквания, които
НЗОК определи за подписване на договор за клинични пътеки между нея

и лечебните заведения, са
неоснователно завишени.
Според тях това значително
ще намали потока от средства към малките общински
болници, които не отговарят на условията, защото
те ще имат възможност да
сключат договор с касата за
по-малък брой и по-евтини
пътеки. Сред неоснователните изисквания попада и
условието дадена болница
да разполага с шестима специалисти, за да й бъде разрешено да лекува болестта
ХОББ (Хронична обструктивна белодробна болест).
“Това е най-разпространеното хронично заболяване,
а с това изискване ограничаваме броя на лечебните
заведения, в които то може
да се лекува”, коментира
д-р Димитров. Голяма част
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Близо 200 хил. търговци
трябва да вържат касовите
си апарати с НАП
Целта на тази
мярка е данъчните
да могат в реално
време да следят
оборотите на
магазините
Близо 200 000 търговци,
които са регистрирани
по ДДС, трябва да свържат касовите си апарати с
Националната агенция за
приходите до септември
тази година. С тази мярка след бензиностанциите данъчните ще започнат
да следят и оборотите на
всички фирми, които са
регистрирани по ДДС. Общо касовите апарати, които
притежават тези фирми, са
около 300 хил.
Краен срок
за всички

До края на март 2012 г. и
всички останали търговци
трябва да вържат касовите
си апарати с НАП. Целта
на тази мярка е данъчните
да могат в реално време да
следят оборотите на магазините. Така те ще излязат
на светло, тъй като в момента близо 70% от всички
търговци в страната крият
обороти.
Отличници

България да бъде съдена заради забавянето на АЕЦ “Белене” 
в началото на тази
година към преносната
мрежа са включени толкова много слънчеви и
вятърни централи, че
само това дава основание за увеличението на
цената с този процент.
Електроразпределителните предприятия
са задължени да изкупу-

ват енергията от ВЕИ,
която се произвежда
на територията, на
която оперират. Така
заради нарасналия брой
ВЕИ централи поскъпване на тока през тази
година със сигурност ще
има. Въпросът е с колко,
тъй като в цената на
тока може да се включи

снимка марина ангелова

и инфлацията, както
преди време прогнозира
Семерджиев.
▶ Очаква се преди 1 юли
електроразпределителните предприятия и Националната електрическа
компания да внесат в
комисията своите предложения за поскъпване на
тока.

да намалеят с до 100%
от общинските болници
няма да може да лекуват
дори възпаление на горните
дихателни пътища, диария
и вирусни инфекции, каза
още председателят на организацията. Пациентите
с подобни оплаквания ще
трябва да пътуват до областните градове.
Разминаване и хаос

Не само завишените изисквания за подписване на договор с НЗОК са проблем за
малките лечебни заведения.
Оказва се, че медицинските
стандарти също значително
затрудняват работата им,
вместо да я правят по-качествена. В медицинските
стандарти е записано, че
отделенията в болниците
трябва да се класифицират
според три нива на ком-

петентност. Най-високото
ниво е трето. Според данни
на здравното министерство
в него попадат 29% от отделенията. В една болница
обаче може да има пет отделения с различни нива на
компетентност. “Това всява
допълнителен хаос”, казва
още д-р Димитров.
Общинските болници
основно разполагат с отделения от второ и първо
ниво. Те обаче обслужват
около 2 млн. души население и ползват само 14%
от обществените ресурси
за здравеопазване, показва
проучване на Сдружението
на общинските болници.
Това означава, че медицинските услуги, които те
предлагат, са доста по-евтини. Според изследването
на организацията средният

разход за болнична помощ
на жител в София-област е
бил 69 лв. през 2008 г., а в
София-град - 269 лв. Това
е показателно за териториалното различие в цените
за лечение. “Данните са
2008 г., защото други не са
налични в сайта на НЗОК”,
казва д-р Радко Велков. За
последните две години касата не е изнасяла подобна
статистическа информация.

Досега 65 дружества са
монтирали новите касови устройства, които имат
GPRS система и има възможност електронно да
се вържат със системата
на приходната агенция.
До края на февруари всеки търговец ще може да
провери на сайта на Наци-

▶До края на март 2012 г. и всички останали търговци
трябва да вържат касовите си апарати с НАП
снимка марина ангелова

оналната агенция за приходите дали касовият апарат,
който ползва, има възможност допълнително да му
се инсталира модул, или
трябва да купува нов. Цената е модула е около 160
лв. Данъчните припомнят,
че подобренията на касовия апарат се признават
за разход, който намалява
облагаемата печалба на
фирмата.
От НАП подготвят кампания, с която да информират всички регистрирани
по ДДС фирми за новите
изисквания.

65
▶ дружества са
монтирали новите касови
устройства, които имат
GPRS система

70%
▶ от търговците у нас
укриват целия или част
от оборота си

Биляна Вачева

И все пак КАТ започва акция
срещу неотлепени стари стикери
Само преди седмица
шефът на пътната
агенция обяви, че това
не е законно
След двуседмична полемика КАТ все пак обяви, че
започва акция срещу непремахнати стари стикери от

стъклата на автомобилите.
Става въпрос за винетки и
стикерите на “Гражданска
отговорност” и за годишен
технически преглед. В Закона за движение по пътищата обаче не е изрично записано, че непочистването на
стари стикери подлежи на
глоба. Само преди седми-

ца директорът на Агенция
“Пътна инфраструктура”
Божидар Йотов обяви, че
никой не може да налага
санкции заради стар стикер,
ако на стъклото има залепен
валиден. В КАТ обаче са
разтълкували, че тъй като полицията контролира
както поставянето, така и
премахването на стикерите,
значи може и да глобява.
Шефът на “Пътна полиция”
Алекси Стратиев съобщи,
че глобата ще е 20 лв.
Все още обаче няма да
се налагат глоби не само
за годишни винетки, а и за
дневни, седмични и месечни винетки, на които не е
записан регистрационният
номер на автомобила.
“Глоби няма да се налагат
за месечна винетка, на която не е написан номерът, която е закупена и поставена
на предното стъкло, но не
е изтекла към момента на
влизането на законовите
промени”, обясни Алекси
Стратиев.

снимка емилия костадинова

Красимира Янева

Елена Петкова
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▶ процента от обществените ресурси за здравеопазване използват общинските болници
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Банките във Великобритания ще плащат
по-високи данъци през март и април
Правителството ще
вдигне ставката порано от очакваното,
тъй като секторът вече
се е стабилизирал

800
▶ млн. GBP допълнително
очаква да получи британското правителство от
по-високия данък

Британското правителство
очаква да събере 800 млн.
GBP допълнителни приходи от повишението на данъка за банките през март
и април, обяви финансовият министър Джордж
Озбърн. Той обаче изрази
увереност, че това няма да
попречи на сключването на
споразумение с трезорите
за подобряване на кредитирането и намаляване на
бонусите на банкерите.

190
▶ млрд. GBP може да достигнат кредитите за
бизнеса догодина спрямо
175 млрд. GBP през 2011 г.

Повече приходи

Правителството ще вдигне
данъка до 0.1% за краткосрочните пасиви и 0.05% за
дългосрочните през следващите два месеца. Ставката
след това ще намалее съответно до 0.075 и 0.0375%,
както беше обявено през
декември, казаха от финансовото министерство.
Временното увеличение на
данъка ще осигури общо
2.5 млрд. GBP бюджетни
приходи за финансовата
година, която приключва
в края на април. Това е
сумата, която финансовият
министър беше предвидил
първоначално да се събира
в бъдеще. Заради финансовата криза той реши през
текущата финансова година
данъкът да започне от 1.7
млрд. GBP. По думите му
обаче банковата система
вече е достатъчно силна. В
същото време допълнителните приходи от 800 млн.
GBP ще направят данъчната система предвидима
и стабилна. „Става въпрос
за икономиката и нуждата

▶ Банките трябва да
дадат своя принос за
попълване на бюджетния дефицит, обяви финансовият министър
на Великобритания
Джордж Озбърн
снимка bloomberg

банките да дадат своя принос за попълването на бюджетния дефицит”, коментира Озбърн пред BBC.
Сделка с трезорите

Въпреки увеличението
на данъка финансовият
министър смята, че правителството ще постигне
споразумение с банките за
засилване на кредитирането за малките компании.
„Все още съм уверен, че
можем да постигнем сделка
с банките”, каза Озбърн, но
добави, че преговорите не
са приключили. Според него т. нар. проект „Мърлин”

ще доведе до „значимо и
значително” увеличаване
на заемите за малките фирми. От трезорите се очаква
да увеличат брутните заеми
за бизнеса от около 175
млрд. GBP през тази година
до 190 млрд. GBP догодина.
Според критиците на идеята това не е разумно, като
се има предвид натискът
върху банките да ограничат потенциално рисковото
кредитиране.
Балансиране
на растежа

Съгласно подготвяната сделка трезорите във Великобри-

тания ще предоставят над 1
млрд. GBP капиталово финансиране на малките фирми през следващите три години. Целта е да се насърчи
растежът в най-засегнатите
от бюджетните съкращения
региони. Миналата седмица
вицепремиерът Ник Клег
посочи, че е необходимо
икономиката да стане побалансирана, като растежът
се измести от прегряващата
Югоизточна Англия към понеразвитите части на страната. Според него банките ще
осигурят 1.3 млрд. GBP от
общата сума в размер на 1.4
млрд. GBP, която правител-

ството е обещало в подкрепа
на регионалния растеж през
следващите три години. Тези
средства са отделно от капиталовия фонд за 1.5 млрд.
GBP, който трезорите са се
ангажирали да осигурят
през следващите 10 години.
Според Клег обаче това не е
достатъчно, тъй като средствата са необходими сега.
Пред Financial Times банкери коментират, че регионалното финансиране отговаря
и на тяхната стратегия, но
правителството има нужда
да го обяви за политическа
„победа”, за да отбият критиките от опозиционната

Лейбъристка партия.
Бонусите са на фокус

Междувременно министърът
на икономиката Винс Кейбъл
отново настоя банките да
ограничат допълнителните
възнаграждения, които изплащат. По думите му единственото оръжие, с което правителството разполага срещу
големите бонуси, е данъкът
върху нетната стойност на
банките. До 2015 г. от налога се очакват 10 млрд. GBP
приходи, което е повече от
данъка върху бонусите на
банкерите, използван от предишното правителство.

Освободен активист привлече огромни тълпи в Египет
Стотици хиляди
продължиха да настояват за оставката на
президента на един от
най-масовите протести досега

Стотици хиляди души се
стекоха в центъра на Кайро
за един от най-многолюдните протести от началото
на демонстрациите срещу
президента Хосни Мубарак на 25 януари. Основен
стимул за обединяването на
хората въпреки обещаните
от правителството отстъпки се оказа изказването на
интернет активиста и маркетингов директор в Google
Уаел Гоним. Той се появи
по телевизията само часове
след като беше освободен
от властите в понеделник,
а вчера се присъедини към
хората на площада.
Порочна система
▶ Маркетинговият директор в Google Уаел Гоним беше в центъра на демонстрациите вчера 						
снимка Reuters

„Вие сте героите, а не аз”,
заяви Гоним пред протестиращите. В телевизионно

интервю предната вечер той
посочи, че една система, която арестува хората за това,
че гласно изразяват мнението си, трябва да бъде премахната. За броени часове
хиляди души го подкрепиха
във Facebook, включително
и бивши поддръжници на
правителството. Вчера на
площадите излязоха и стотици хора, които за първи
път се присъединяват към
демонстрациите.
Уаел Гоним беше хванат на
улицата от цивилни мъже
два дни след началото на
протестите. В продължение
на 12 дни той прекара с вързани очи и без представа за
събитията навън. Никаква
информация не е била предоставена и на близките му.
Конституционни
промени

Междувременно стана ясно,
че президентът Мубарак е
сформирал комитет, който да
предложи промени в конституцията. Друг орган ще бъде
натоварен с изпълнението на

промените, а специална комисия ще разследва сблъсъците
между про- и антиправителствено настроените демонстранти миналата седмица.
Основните промени, които се
очакват, са да бъдат въведени
облекчени изисквания за кандидат-президентите, както и
лимит за броя мандати, които
един държавен глава може да
изкара. Президентът е разпоредил и да бъдат прекратени
репресивните мерки срещу
опозицията.
Пътна карта

„Налице е ясна пътна карта
със срокове за мирно и организирано предаване на властта”, каза вицепрезидентът
Омар Сюлейман. Това обаче
не успокои демонстрантите,
които продължиха да настояват за незабавното оттегляне
на Хосни Мубарак. Хората
на площада обвиниха правителството, че се опитва да
печели време и заявиха, че
няма да се оттеглят, докато
„половинчатата революция”
не бъде завършена докрай.
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Покупка

ПИБ придоби
софтуерна
компания
за 5000 лв.
Първа инвестиционна
банка е придобила 100%
от „Болкан Файненшъл
Сървисис” ООД,
съобщи банката чрез
БФБ-София. Цената

на сделката е 5000 лв.,
колкото е и капиталът
на дружеството.
Компанията се занимава
с консултантски
услуги по внедряване
на финансови
информационни
системи и разработка
на софтуер. Собственик
на 51% от капитала на
„Болкан Файненшъл
Сървисис” ООД е

Светослав Молдовански,
който е и член на
управителния съвет на
Първа инвестиционна
банка. Останалите 49%
от капитала са били
собственост на индиеца
Аравинд Тутукаман.
„Болкан Файненшъл
Сървисис” ООД има
327 хил. лв. печалба и
705 хил. лв. приходи за
2009 г.

Компании
и пазари

КЗК: Шест търговски вериги
са действали в картел
След година и половина забавяне антимонополната комисия
най-после излезе с определение по сигнала на КРИБ за картелни
договорки между веригите
Комисията за защита на
конкуренцията съобщи, че
няколко големи търговски
вериги са прилагали общи
механизми за координиране на търговската политика на пазара на доставка на
стоки и на маркетинговата
си политика при осъществяване на промоции. Това
са веригите „Метро кеш
енд кери”, „Билла България”, „Кауфланд България”, „Пикадили”, „Хит
хипермаркет” и „Максима
България”, която притежава веригата „Т-маркет”.
Комисията беше сезирана от Конфедерацията
на работодателите и индустриалците в България
преди повече от година и
половина. Едва сега обаче,
след като производителите агресивно започнаха
да говорят за нелоялните
практики на веригите, КЗК
потвърди, че има нарушения. Според доставчиците
това забавяне говори за недостиг на воля за справяне
с проблема.
Нарушенията

В хода на разследването
КЗК е установила, че „търговските вериги непряко
са обменяли чувствителна
информация за доставните
цени, договорени с едни и
същи доставчици, както и
за маркетинговите стратегии на конкурентите”.
Посочените търговски
вериги също така са координирали действията
си, като са прилагали вертикални споразумения за
определяне на равнища на
доставни цени и отстъпки, както и на размера на
таксите за достъп до търговските площи, пише в
определението на КЗК.
Освен това те са използвали и механизми за
координация на маркетинговата си политика
при осъществяването на
промоции чрез ограничаване на свободата на
доставчиците.
Преведено на по-разбираем език, веригите се
координират, за да не до-
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Отговор
„Кауфланд”
отхвърли
обвиненията

▶ процента от годишния
оборот може да достигнат глобите за шестте
компании, ако КЗК реши да
наложи такива

Публикуваме без
редакция изпратените
въпроси до компанията
и получените отговори:

пускат производителите
да им предлагат различни
доставни цени за едни и
същи стоки, договарят се
помежду си за размера
на отстъпките, таксите,
бонусите и т. н., които
изискват от доставчиците,
и за други практики, които
противоречат на принципите на свободната конкуренция.

▶ Обменяли ли сте с
другите търговски
вериги, посочени също
като нарушители,
информация за
доставни цени,
договорени с едни и
същи доставчици?
Не.

Търговски вериги
на поправителен

Определението на КЗК
не подлежи на обжалване, но на този етап не се
предвиждат финансови
санкции. Според Закона
за защита на конкуренцията засегнатите компании
имат право да предявят
писмени възражения и да
бъдат изслушани в открито заседание в срок
от два месеца и едва след
това КЗК ще излезе с решение.
Компаниите имат право
да поемат като задължение
да променят поведението
си и да вземат съответните мерки. Комисията пък
трябва да прецени дали те
съответстват на нарушението и ако да, тя ще следи
дали се изпълняват. Така
хипермаркетите реално може да се разминат само с
„поправителен”.
Все пак може да бъдат
наложени и глоби в размер до 10% от оборота за
изминалата година. Такава
мярка се разглежда индивидуално за всяка компания.
Към момента повечето от
засегнатите търговски вериги отказват коментар,
докато не се запознаят в
подробности с решението
на КЗК.
Ани Коджаиванова

▶ Договаряли ли сте
еднакви отстъпки
и еднакви такси
за достъп на
производителите с
конкурентите си?
Не.
▶ Ще предоставите ли
възражение на КЗК?
Да, разбира се.
▶ Ще поискате ли да
бъдете изслушани от
комисията?
Не мога да кажа
към момента.
▶ Ниските цени на продуктите в супермаркетите понякога се постигат с не
твърде позволени методи	
снимка боби тошев

Позиция
Доставчиците
искат повече
▶ „Сигналът е отпреди
година и половина и
едва сега от КЗК се
поразмърдаха, защото
в последните седмици
и ние се активизирахме
и поискахме твърдо
отношенията ни с
хипермаркетите да
бъдат поставени
на честна основа”,

коментира за в. „Пари”
Лукан Луканов от КРИБ.
▶ Според
производителите на
бързооборотни стоки
големите вериги масово
действат с нелоялни
практики спрямо тях, а
КЗК и Законът за защита
на конкуренцията не са
ефективен инструмент
за борба с всички
нелоялни практики. От
една страна, това е
заради недостатъци в
законодателството, а

от друга - поради липса на
политическа воля.
▶ Затова и наскоро те се
обединиха в инициативен
комитет с искане за
специален закон за
честната търговия,
какъвто съществува в
други европейски държави.
Нелогични такси,
забавени плащания,
невъзможност да
им се поставят
изисквания, както и
неравно отношение
към всички доставчици

са сред греховете на
търговските вериги
според доставчиците.
„Веригите например са
послушни пред гиганти
като „Кока Кола”,
„Данон”, „Проктър и
Гембъл”, „Хенкел” и др.,
защото тези компании
са твърде мощни, за
да бъде възможно да
ги притискат, и те
получават съвсем други
договори”, обясни Лукан
Луканов (интервю с него
на стр. 23).
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Компаниите, изкупили
собствени акции,
засега няма да продават

“Стара планина Холд” би реализирало най-добра
доходност, а “Монбат” най-голяма печалба, ако все
пак решат да се разделят с акциите си
Компаниите, които при
спада на капиталовия пазар у нас започнаха процедури по обратно изкупуване на акции на ниски
цени, засега не мислят да
продават на по-високите
нива, които достигнаха
книжата. Подобно намерение изразиха мениджъри
на дружествата, изкупили
обратно свои акции, и пазарни участници, които в.
“Пари” потърси за мнение
дали печалбата, която биха
реализирали, е стимул да
продават. Шефовете на
листваните на борсата
компании бяха категорични и в твърденията си,
че цените на книжата все
още не са стигнали нивата, които ги устройват.
Мнението на мениджмънта е, че акциите на
управляваните от тях
компании имат потенциал за още по-голям ръст.

последна цена от 6.60 лв.
за акция компанията би
продала притежаваните
собствени акции за 11.3
млн. лв. Това означава, че
“Монбат” би реализирало 800 хил. лв. печалба.
“Дори повишението на
акциите от началото на
годината не помогна цената да е на достатъчно
високо ниво”, коментира
Атанас Бобоков, председател на УС на “Монбат”
АД. По думите му компанията ще продължи да
купува собствени книжа,
но с по-малки обеми от
досегашните. “Тези книжа ще са необходими за
двойното листване, което предстои, и трябва да
имаме достатъчно акции,
които да предложим на
втория пазар - бил той
Франкфурт или Варшава”,
добави Атанас Бобоков.

Най-активните

Изчисленията
на
в.
“Пари” показват, че “Стара планина Холд” АД,
което също беше сред
активните играчи при изкупуването на собствени
акции, би реализирало
най-висока
доходност,
ако компанията реши да
продаде книжата си на цената на затваряне вчера.
В трите процедури, които дружеството направи,
бяха изкупени почти 221
хил. книжа, за които бяха
платени общо 430 хил.
лв. Сега тези акции струват 800 хил. лв., което е
84% доходност. Въпреки
това дружеството засега
няма намерение да продава обратно изкупените
книжа. “Ако решим да
продаваме акциите, ще
го обявим пред инвес-

Редица публични дружества обявиха намерения да
купят свои книжа в разгара на кризата на Българската фондова борса след
средата на 2008 г. Мениджърите на публичните
дружества искаха чрез
тази операция да подкрепят цената на акциите,
които не спираха низходящото си движение.
Един от най-активните
участници при обратните изкупувания и до момента е акумулаторният
производител “Монбат”
АД, което след няколко
успешни процедури вече
е изкупило обратно 4.4%
от собствените си акции.
За малко над 1.7 млн.
книжа синият чип е изхарчил 10.5 млн. лв. При

Доходността расте

тиционната
общност”,
обясни Васил Велев, изпълнителен директор на
“Стара планина Холд” АД.
Според него, ако дружеството започне даден проект,
е възможно да бъдат продадени книжата, за да се
финансира начинанието.
Мениджърите на компаниите, които най-активно купуваха собствени акции,
изразиха и убедеността
си, че предприетата в
кризата стъпка е оказала
позитивно влияние и е
подкрепила акциите при
силния спад на капиталовия ни пазар. По думите
им след стабилизирането
на капиталовия пазар и
ръстовете, които се отчитат от началото на 2011
г., тази подкрепа вече не
е нужна, но въпреки това
заради потенциала за повишаване на цената ще се
въздържат от продажба.
Не всички печелят

Димитровградският торов завод “Неохим” АД
също купи собствени акции. Комбинатът плати
3.6 млн. лв. за 68.4 хил.
книжа, които обаче сега
струват с 39% по-малко.
Обратното
изкупуване
на “Неохим” беше в периода, когато книжата
не бяха на много ниски
нива, докато “Монбат” и
“Стара планина” купуваха и при дъната на акциите на двете дружества.
Макар и растящ, пазарът
все още не е в състояние
да заличи огромните загуби от 2008 г. и затова
евентуална
продажба
на собствени акции би
донесла на “Неохим” 1.4
млн. лв. загуба от тази операция. В средата на 2010

г. в обратното изкупуване
се впусна и фармацевтичният холдинг “Софарма”
АД. Компанията изкупи
близо 200 хил. свои книжа
за 780 хил. лв. Сега тези
акции струват около 800
хил. лв., което би довело
до печалба за “Софарма”
при евентуална продажба.
Какво мисли
пазарът

Освен шефовете на публичните компании и пазарни участници бяха на
мнение, че при растящ
пазар процедурите по
обратно изкупуване ще
намалеят. “Дружествата
биха предприели продажби на книжата при благоприятни за тях цени”,
коментира Петко Вълков
от “БенчМарк Асет Мениджмънт”. По думите
му от това биха спечелили
емитентите и пазарът, тъй
като при възходящи движения биха се увеличили
свободно търгуемите акции. “Не може да се даде
еднозначен отговор на
въпроса дали при първите
признаци на възстановяване компаниите ще започнат да продават изкупени
акции”, каза Даниел Димитров от “Реал Финанс
Асет Мениджмънт”. Според него, ако дружествата не са притиснати от
ликвидни проблеми, големи пакети обратно изкупени акции може да се
продават само при заявен
интерес от стратегически
дългосрочен инвеститор.
Атанас Христов
Написаното не е препоръка
за сделки с ценни книжа.

▶ Компании, изкупили обратно свои акции
Дружество

Общо
изкупени
акции

Платена сума
за книжата, в
млн. лв.

Общи
Печалба, Доходност,
продажби* в в млн. лв.
в%
млн. лв.

“Монбат” АД

1 710 417

10,50

11,30

0,80

7,51

“Стара планина Холд” АД

220 965

0,43

0,80

0,36

83,93

“Софарма” АД

198 580

0,78

0,80

0,03

4,06

“Неохим” АД

68 394

3,58

2,20

-1,40

-39,16

*Изчислена на база последна цена за акция на компанията

Източник: БФБ
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Мнения

Ще използваме книжата при
двойното листване
Дори повишението на
акциите от началото
на годината не
помогна цената да е на
достатъчно високо ниво.
Вероятно ще допълним
още малко собствени
акции към обратно
изкупените. Няма да
купуваме със същите
големи обеми, както до
момента.
Тези книжа ще са
необходими за
двойното листване,
което предстои.
Трябва да имаме
достатъчно
акции, които да
предложим на
втория пазар

Атанас Бобоков,
председател на УС на
“Монбат”АД

На втория
пазар ще
предложим нашите
обратно изкупени
акции и книжа на
мажоритарните
собственици
- бил той Франкфурт или
Варшава. Тази година ще
е силна за “Монбат”, като
освен модернизацията
на производството
рециклиращите

заводи ще ни осигурят
достатъчно олово.
Това ще помогне
за подобряване на
ефективността и
повишение на печалбата.
Сега купуваме не толкова
заради подкрепа на
акциите, а по-скоро
заради необходимостта
на книжа за двойното
листване. Трябва ни
съществен процент
free-float. Не можем
да сме сигурни дали
местните пенсионни
и взаимни фондове
ще искат да пласират
веднага акциите, които
притежават от “Монбат”.
На вторичния пазар

ще предложим нашите
обратно изкупени акции и
книжа на мажоритарните
собственици. След
листването пенсионни
и договорни фондове да
решат дали и къде да си
продават собствеността.
Засега не мислим да
продаваме освен при
двойното листване.
Решението за обратното
изкупуване беше правилен
ход, защото осигури
подкрепа и ликвидност за
акцията. Инвеститорите
го забелязват и искат
мениджмънтът да
продължи. Целта е да
осигурим комфорт на
нашите акционери.

Дружествата ще продават при
добри за тях цени
Изключително много
се изговори по темата за
обратните изкупувания.
Очевидно е, че ако цените
на акциите се повишат
над средните цени за
обратни изкупувания,
компаниите биха
спечелили от това. А
смятам, че дружествата
биха предприели
продажби на книжата при
благоприятни за тях цени.
От това биха спечелили
както емитентите, така
и пазарът, тъй като при
възходящи движения биха
се увеличили свободно
търгуемите акции. Но
не е задължително

Петко Вълков, “БенчМарк
Асет Мениджмънт”

Не е
задължително
обратните
изкупувания
да бъдат
предприемани
единствено
при низходящи
движения на
пазари

обратните изкупувания
да бъдат предприемани
единствено при
низходящи движения
на пазари. Напротив,
те биха могли да
бъдат удължени и при
възходящи тенденции.
Все пак нормално е да се
очаква, че при нарастващ
пазар тези процедури
биха намалели, защото,
от една страна, това
не е основна дейност,
а от друга страна,
инвестиционните им
алтернативи биха се
увеличили и това би
насочило паричните
потоци към новите
инвестиции.

Възстановяването на пазара ще
намали обратните изкупувания

Обратното изкупуване изигра
добре ролята си
Не мога да кажа дали
мислим да продаваме,
или да купуваме,
защото е забранено. Ако
решим да продаваме
обратно изкупените
акции, ще го обявим
пред инвестиционната
общност. Смятаме, че
акциите имат потенциал
за растеж.

Васил Велев, изпълнителен
директор на “Стара
планина Холд” АД

Ако решим
да продаваме
акциите, ще го
обявим пред
инвестиционната
общност

Според нас обратното
изкупуване изигра добре
ролята си. Ако тръгнем
да реализираме даден
проект, възможно е
да продадем обратно
изкупените собствени
акции, за да го
финансираме. Мисля,
че книжата вече не се
нуждаят от подкрепа.

След дълго очакване
инвеститорите на
българския фондов пазар
успяха да видят значим
ръст в началото на 2011
г. По време на спада,
започнал в края на 2007
г., няколко компании
осъществиха процедури
по обратно изкупуване
на своите акции в опит
да стабилизират цените
им. Сега можем да си
поставим въпроса дали
при първите признаци
на възстановяване те ще
започнат да продават
изкупени акции.
Отговорът не може
да бъде еднозначен. В
България не е приета
практиката с обратно
изкупени акции да се
премират мениджмънтът
и работниците. Малко
вероятно е и те да бъдат
обезсилени. Вследствие
на това единственото
предназначение за
тези книжа е да бъдат

Даниел Димитров, “Реал
Финанс Асет Мениджмънт”

В България
не е приета
практиката
с обратно
изкупени акции
да се премират
мениджмънтът и
работниците
продадени на следващ
етап. Въпросът е поскоро не дали тези акции
ще бъдат продадени, а
кога и на кого. Трябва
да отчетем факта, че
някои компании изкупиха
значителни количества
акции, които няма как
да бъдат пласирани
“на пазар” поради
слабата ликвидност
на българската борса.
Ако дружествата не са

притиснати от ликвидни
проблеми, очаквам
големи пакети обратно
изкупени акции да се
продават само при заявен
интерес от стратегически
дългосрочен инвеститор,
независимо дали
български или
чуждестранен.
С възстановяването
на пазара очаквам
процедурите по обратно
изкупуване да намалеят.
В момента сентиментът
сред инвеститорите е
позитивен и те не се
нуждаят от такъв стимул,
за да купуват и да
държат акции на добрите
публични дружества.
От тяхна гледна точка
много по-добре би било
компаниите, разполагащи
със свободни средства,
да ги инвестират
в разширяване на
дейността, в придобиване
на конкуренти или в
погасяване на скъп дълг.
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Износът продължава да расте, но
едва ли ще издърпа икономиката
Експортът нараства с 32% за първите 11 месеца на 2010 г.,
но структурата му не се променя съществено
Експортните компании
първи излязоха от кризата
благодарение на възстановяването на основните търговски партньори в Европа. Благоприятните данни
за динамиката на износа
през 2010 г. накараха политиците да се надяват на
нова структура на растежа, основана на външния
сектор. Новите данни за
търговията на НСИ, които
обхващат периода януари
- ноември 2010 г., на пръв
поглед потвърждават тази
теза. Износът нараства с
32% за периода и достига 27.7 млрд. лв. Запазва
се тенденцията вносът да
расте с по-бавни темпове около 12 на сто, но въпреки
това търговският баланс
остава отрицателен - минус
6.1 млрд лв.

Основни търговски партньори, януари - ноември, 2010 г. (млн. лв.)

Структура на износа, 2010 г. (в %)
Стоки и сделки �
Разнообразни
готови
продукти

Храни и животни

Безалкохолни
напитки
и тютюн

��

27.7

�

�

Артикули,
класифицирани
главно според вида
на материала

��

Мазнини, масла
и восъци

�

��
Химични вещества
и продукти

2,6

Румъния

2,3

Турция

Минерални
горива и масла

��

2,7

Италия

Сурови
материали

млрд.лв.
Машини,
оборудване и
превозни
средства

2,9

Германия

��

�

2,2

Гърция

1,7

ОНД
Франция

1,1

Белгия

1,1
Източник: НСИ

Какво движи износа

Данните обаче не дават повод за краен оптимизъм и
надежди, че външният сектор ще играе същата роля
и през тази година. Причините за това са няколко.
Първо, големият ръст през
2010 г. се дължи на ниската
база от предходната година.
Т. е. с възстановяването
на предкризисните нива
ръстът значително ще се забави. Второ, известна част
от нарастването е чисто
номинална и се дължи на
ръста на цените на основ-

ните суровини на световните пазари. Казано иначе,
ако статистиката отчита
ръст 40% на износа на мед,
той не се дължи толкова
на по-големи количества,
колкото на повишаването
на цената на медта. Трето,
структурата на износа не
се е променила съществено
- основен дял продължават да имат суровините и
материалите, стоки без добавена стойност, силно зависима от цените на между-

народните пазари. Подобно
мнение изказва и Георги
Прохаски, председател на
Центъра за икономическо
развитие: „Ръстът на износа ще продължи, но през
тази година темповете ще
са по-умерени. Причината
е, че икономическият растеж в европейските страни
ще е по-умерен, а оттам и
потреблението на стоки ще
расте, но не с много високи
темпове. Ръстът на износа
е по две причини - има

повишаване на цените, но
заедно с това има и реален
ръст на физическия обем.
Това се дължи на по-високото потребление и ръста в
развитите икономики и още
по-големия ръст в развиващия се свят.”
Турция - все по-важна

Именно динамиката при
основните търговски партньори е по-интересна в
данните за външната търговия. Като все по-важен

Т Market със спад
в продажбите от 6.8% за 2010 г.
Веригата планира да
открие поне 14 нови
магазина до края на
годината
“ М а кс и м а Б ъ л г а р и я ”
ЕООД, собственик на веригата супермаркети T
MARKET и Т МАRKET
Express, отчита спад на оборота до 113 млн. лв., или 6.8
на сто за 2010 спрямо 2009
г. По данни на компанията
свиването е било най-сериозно през първите 9 месеца
на миналата година, като
постепенно се е забавяло.
През четвъртото тримесечие “Максима” вече отчита
ръст от 4.6% спрямо същия
период на 2009 г. Дружеството отчете 18.4 млн. лв.
загуба през 2009 г. вследствие процеса на навлизане
на пазара в България.
Експанзия

Въпреки спада в бизнеса
литовската компания предприе нова експанзия на бъл-

гарския пазар и придоби седем супермаркета в София
от веригата “Калея” през
изминалата година. През
последните два месеца бяха
отворени допълнително 6
нови магазина под бранда
на Т MARKET.
Компанията се надява на
подобряване резултатите
на бизнеса чрез нова маркетингова стратегия, която включва нов формат
на магазините T MARKET
Express. Два от тях вече са
отворили врати.

Облигационерите на “Балканстрой” АД - Разлог, са
одобрили разсрочването
на облигациите на дружеството с 5 години до 7 март
2016 г., става ясно от протокола от общото събрание, публикуван на сайта
на Българската фондова
борса. На събранието са
били представени 60.32%
от издадените облигации.
Приет е нов погасителен
план за емисията облига-

1.5%
▶2011 г. ще бъде по-добра за нашия бизнес, каза Вигинтас Шапокас, генерален директор на “Максима
България” ЕООД

требители на български
стоки са Германия, Италия,
Румъния и Гърция, които
формират близо 62% от
експорта. 

24%
▶ е ръстът на износа
за страните от
Европейския съюз

Облигациите на
“Балканстрой”
бяха разсрочени
Облигационерите
приеха нов
погасителен план при
по-висока лихва

Планове

От “Максима България”
обявяват сериозни намерения за инвестиции през 2011
г., когато от дружеството
планират да увеличат броя
на магазините си от 36 на
над 50. Засега компанията
присъства основно в северозападната и централната
част на страната.
Компанията майка Maxima
Grupe UAB отчита оборот от
2.1 млрд. EUR за 2010 г. 

пазар за българските стоки
се очертава Турция, която
измества Гърция от четвъртото място по стойност на
изнесената продукция (виж
графиката). Експортът за
Турция расте с 57% за първите 11 месеца на 2010 г. и
достига 2.3 млрд. лв.
Основен търговски партньор за България продължава да бъде ЕС, където
износът бележи 24% ръст
за единадесетте месеца
на 2010 г. Основните по-

▶ по-висока ще бъде лихвата по облигациите

ции, която е на стойност 5
млн. EUR. Според него ще
бъдат изплатени 10 главници по 500 000 EUR на
всеки 6 месеца, считано от
7 септември 2013 г.
Увеличена е лихвата по
емисията - от 6-месечен
EURIBOR + надбавка 4% на
6-месечен EURIBOR плюс
надбавка 5.5%, но не помалко от 6.5%. В момента
лихвата е 6.836%, тъй като
6-месечният EURIBOR е
1.336%.
Според новия план “Балканстрой” АД ще може да
погасява не по-малко от 1
млн. EUR от главницата с
14-дневно предизвестие.
Поставени са и изисквания към коефициента на
покритие на лихвите, като
за 2011 г. той трябва да
е минимум 1.1, за 2012 г.
поне 1.2, за 2013 г. поне 1.3
и от 2014 г. поне 1.5 на база
отчетите на дружеството.
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Производителите на луксозни коли
очакват рекордни продажби през 2011 г.
Силното търсене в
нововъзникващите
страни и възстановяването на традиционните пазари ще бъдат
двигателят на продажбите в сектора
Производителите на луксозни автомобили очакват
силни продажби през тази
година, след като голямото
търсене през първия месец
на 2011 г. доведе до рекордни продажби за германските
BMW и Audi. Отлични резултати за януари бяха отчетени миналата седмица и от
Merzedes-Benz на Daimler.
Значително
нарастване

Наблюдава се значително
нарастване на търсенето от
нови клиенти в нововъзникващите пазари като Китай,
Индия и Русия. В същото
време се възстановяват продажбите и в САЩ, и Европа,
които остават най-големите пазари за автомобилните
производители. Въпреки че
преди година секторът все
още не беше преодолял спада

от кризата, възстановяването на продажбите стана побързо от очакваното именно
заради силните резултати в
бързо развиващите се държави и стабилизирането на
пазара в САЩ.
Стабилен ръст

„Можем да разчитаме на сериозен ръст в Европа, Северна и Южна Америка, Азия и
Африка”, каза търговският
директор на BMW Иън Робъртсън. Според водещия
производител на луксозни
коли марките BMW, Mini и
Rolls-Royce се очаква да достигнат рекордни продажби
през 2011 г. Прогнозите са
общият брой на пласираните автомобили да нарасне
от 1.46 млн. през 2010 до
1.5 млн. през тази година.
Въпреки че увеличението
на продажбите ще се забави през втората половина
на 2011 г., през следващите
няколко месеца ръстът ще
остане стабилен, прогнозира
Робъртсън. За миналия месец BMW отчете 30% ръст
на продажбите на годишна
база, като пласираните автомобили надвишават 105 хил.
броя. Само в Китай увеличе-

нието е около 70%.
Силно първо
тримесечие

Третият по големина производител на луксозни автомобили Audi също очаква
да отбележи силно първо
тримесечие. Според търговския директор Петер Шварценбауер прогнозата е през
тази година компанията да
пласира 1.2 млн. автомобила. Отчетеният през януари
19% ръст на продажбите се
дължи основно на силното
търсене на модела А1, както и на високопроходимите
автомобили Q5 и Q7. В Китай продажбите са скочили
с 32%. Марката Audi осигурява основната част от
приходите на най-големия
автомобилен производител в
Европа Volkswagen. За миналата година подразделението отчете общи продажби от
1.09 млн. в света.
Исторически рекорд

Миналата седмица MercedesBenz съобщи, че продажбите
на компанията през януари са
достигнали 82 700 броя, което е ръст от 23% спрямо същия месец на 2010 г. Групата

Швейцарската UBS излезе на
зелено за първи път от 2006 г.
Банката отчита постепенно завръщане на
богатите клиенти след
скандала в САЩ с
укриването на данъци

Най-голямата швейцарска
банка UBS отчете годишна
печалба за първи път от 2006
г. насам въпреки по-слабите
от очакваното резултати за
последното тримесечие на
2010 г. От банката казаха, че
са преодолели оттеглянето
на богатите клиенти след
скандала с избягването на
данъци.
Резултати

Чистата печалба за 2010 г.
достигна 7.2 млрд. швейцарски франка (7.5 млрд.
USD). За предходната година трезорът отбеляза загуба от 2.7 млрд. франка.
От 2006 г. UBS беше на

7.2

▶ млрд. франка чиста
печалба отчете най-големият трезор в Швейцария
UBS за миналата година

червено заради загуби от
имотния пазар в САЩ и
се наложи да прибегне до
спасително финансиране
от държавата.
За последното тримесечие на 2010 г. печалбата
на банката достигна 1.29
млрд. франка, което е слабо
увеличение спрямо 1.205
млрд. франка година по-рано. „Въпреки че отбелязахме значителен напредък
през 2010 г., сме наясно, че
трябва да продължим да подобряваме резултатите си”,
каза главният изпълнителен

директор на UBS Освалд
Грюбел.
Богати клиенти

Подразделението за управление на активи успя да
отбележи нетен прираст
на паричните потоци, което е знак, че доверието на
клиентите постепенно се
възстановява. Заради разследванията за укриване
на данъци в САЩ редица
клиенти на банката бяха започнали да изтеглят парите
си, като през 2009 г. прекратените сметки достигнаха
2.74 млрд. франка.
От банката казаха също,
че няма да раздават дивиденти тази година. Вместо
това UBS ще използва печалбата за подобряване на
капиталовата си адекватност, за да може да изпълни
по-високите международни
изисквания.

▶ Доверието на клиентите постепенно се възстановява и банката отчита нетен
прираст на паричните потоци

▶ Миналия месец германският производител BMW е продал 30% повече коли, отколкото преди година

отчете сериозно увеличение
на основните си пазари (Германия, САЩ и Китай), както
и в други бързоразвиващи се
страни. Нещо повече, през

тази година германският
производител се надява да
надмине рекорда си от 2007
г., когато бяха пласирани
1.19 млн. автомобила, и да

отбележи най-силните резултати в историята си. През
2010 г. компанията продаде
общо 1.17 млн. коли в целия
свят.
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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

Февруари
87,26
99,5
849,5
4,08
863
847

Март
87,26
99,5
849,5
4,08
-

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

Февруари
314,43
264,11
228,10
3862,65
3263,00
5488,32
522,30
757,20

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

7.02.2011 г.

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Спот цени на цветни метали ▶ Курсове за
митнически
Вид
Борса
Единица
Цена
3м.
Мед
LME
USD/т
9930,5
10005
оценки
Калай
LME
USD/т
31250
31300

Валута
Код За Стойност
Currency
Code For
Rate
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
AUD 1 1,45686
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ	
BRL 10 8,67600
КАНАДСКИ ДОЛАР
CAD 1 1,46088
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
CHF 1 1,50866
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2,19998
ЧЕШКА КРОНА
CZK 100 8,06262
▶
ДАТСКА КРОНА
DKK 10 2,62482
БРИТАНСКА
ЛИРА
GBP
1
2,31926
Вид
Борса
Единица
Купува Продава
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
HKD 10 1,86190
Злато
LME
USD/тр.у.
1363,7
1364,4
ХЪРВАТСКА КУНА
HRK 10 2,64605
Сребро
LME
USD/тр.у.
29,97
30,01
УНГАРСКИ ФОРИНТ	
HUF 1000 7,17999
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ	
IDR 10000 1,59935
Платина
LME
USD/тр.у.
1854,9
1859
ИНДИЙСКА
РУПИЯ	
INR 100 3,18969
Паладий
LME
USD/тр.у.
831
832
ЯПОНСКА ЙЕНА
JPY 100 1,76439
Родий
LME
USD/тр.у.
2500
2500
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
KRW 1000 1,30318
Източник: Bloomberg
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
LTL 10 5,66448
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ	
LVL
1 2,78252
Мерни единици: 1 bu. соя = 27.216 кг ; 1 bu. царевица = 25.4016 кг ; 1USd = 1 U.S. cent
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
MXN 10 1,20531
1bu. овес = 15.4224 кг; 1 lb. = 0.4536 кг ; 1 cwt = 50 кг.; 1 gal. = 3.785 л ; 1 MT = 1000 кг
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ	
MYR 10 4,74405
НОРВЕЖКА КРОНА
NOK 10 2,49914
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
NZD 1
1,12553
до 15.00 ч. на 4.02.2011 г.
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
PHP 100 3,27412
ПОЛСКА ЗЛОТА
PLN 10 5,05932
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ	
RON 10 4,59169
157,34
156,57
155,80
155,42
153,50
153,50			
РУСКА
РУБЛА
RUB
100 4,85770
11,80
11,74
11,68
11,65
11,51
11,51			
ШВЕДСКА КРОНА
SEK 10 2,18957
82,82
82,42
82,02
81,62
80,41
80,41			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
SGD 1
1,13100
104,15
103,65
103,14
102,64
101,12
101,12			
ТАЙЛАНДСКИ БАТ	
THB 100 4,75489
812,88 808,93
804,98
801,04
789,20
789,20			
ТУРСКА
ЛИРА
TRY
10
9,40665
198,16
197,21
196,27
195,33
188,72
188,72			
ЩАТСКИ ДОЛАР
USD 1
1,44812
89,04
88,62
88,19
87,76
85,62
85,62			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД	 ZAR 10 2,07623
173,28
172,45
171,62
170,79
166,62
166,62			
353,50
351,82
350,14
348,45
336,67
336,67			
ЕВРО
EUR 1
1,95583
205,30 204,32
203,34
202,36
195,52
195,52			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
258,97
257,74
256,51
255,27
246,64
246,64			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
102,21
101,72
101,23
100,75
97,34
97,34			
който се използва през следващия календарен
241,52
240,37
239,22
238,07
230,02
230,02			
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. Курсовете сa
валидни до 24.00 часа на 28.02.2011 г.
Олово
Цинк
Алуминий
Никел
Алуминиева сплав

LME
LME
LME
LME
LME

USD/т
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т

2568
2464
2520
27855
2325

2555
2508
2567
28150
2300

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
5.0246
5.0497		5.2256
5.0246
4.9241			
1.43%
14.86%
1.21%
-18.10%
фонд в акции
7.7292
7.7678		8.0384
7.7292
7.5746			
2.24%
13.00%
12.18%
-7.21%
фонд в акции
10.1909
10.3438		10.5985
0.0000
0.0000			
0.10%
0.09%
1.20%
1.07%
													
фонд в акции
2.4087				 2.4087				
7.62%
29.33%
-3.94%
-49.85%
Смесен - балансиран
2.8252				 2.8252				
7.77%
25.87%
-4.70%
-43.23%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

Фонд на паричен пазар 11.5514		
11.5456		 11.5283
11.5398
11.5398
11.5456
0.65%
0.11%
6.75%
6.34%
Смесен - балансиран
11.1204		
11.0651		 10.9544
11.0098		
0.0000
2.53%
10.84%
3.10%
4.47%
фонд в акции
10.5693		
10.5167		 10.3589
10.4115		
0.0000
4.66%
13.03%
2.47%
2.20%
													
Смесен - балансиран 14.5698				 14.4255				
6.46%
6.94%
7.63%
7.36%
фонд в акции
8.9542				 8.8655				
11.07%
12.01%
6.58%
-1.94%
фонд в акции
4.3518				 4.3087				
-0.57%
13.70%
-24.34%
-16.64%
фонд в акции
8.4012				 8.1565				
4.50%
11.79%
5.40%
-6.96%
фонд в акции
11.6734				 11.3334				
3.57%
12.54%
8.43%
4.29%
Фонд на паричен пазар 12.3390				 12.3390				
0.57%
0.23%
7.70%
8.68%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран 82.3345				 82.0463		
82.3345		
-0.44%
1.11%
-1.37%
-4.19%
фонд в акции
51.1090				 50.8535		
51.1090		
4.71%
1.87%
-1.93%
-11.59%
фонд в акции
64.5045				 64.1820		
64.5045		
-0.15%
4.73%
-13.00%
-10.59%
													
фонд в акции
103.3192				 101.7810				
5.15%
3.04%
0.18%
0.63%
Смесен - балансиран
80.2111				 79.0169				
1.16%
2.24%
-3.76%
-6.29%
													
фонд в облигаци
1.33802				 1.33534				
0.99%
0.60%
6.02%
5.75%
Смесен - балансиран
1.13353				 1.12675				
3.26%
3.96%
5.17%
2.38%
фонд в акции
0.82138				 0.80918				
6.44%
8.74%
4.85%
-4.09%
Смесен - консервативен 0.76557				 0.76099				
1.38%
2.87%
4.28%
-8.81%
Смесен - консервативен 1.06109				 1.05791				
0.42%
0.33%
2.91%
3.31%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

Смесен - балансиран
104.1510				
Смесен - балансиран
108.0380				
фонд в акции
90.1986				
Фонд на паричен пазар 125.7822				
Смесен - консервативен 95.2268				
Смесен - консервативен108.8010		
108.6923		
фонд в акции
102.3704		
101.3568		
Смесен - балансиран

4.30%
3.71%
6.58%
0.86%
0.42%
0.66%
N/A

6.73%
5.86%
9.64%
0.36%
1.86%
0.26%
N/A

-0.23%
-2.48%
-0.89%
8.33%
3.60%
5.91%
N/A

0.69%
1.48%
-0.63%
7.24%
-1.64%
5.31%
N/A

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

Стойност

Разлика

For

Rate

Difference

Евро

EUR

1

1,96

0

Австралийски долар	

AUD

1

1,45339

-0,01110

Бразилски реал

BRL

10

8,55943

-0,05580

Канадски долар	

CAD

1

1,44855

-0,01321

Швейцарски франк	

CHF

1

1,50102

-0,00892

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,17832

-0,01316

Чешка крона	

CZK

100

8,14318

0,01759

Датска крона	

DKK

10

2,62366

0,00000
-0,02304

Британска лира	

GBP

1

2,30477

Хонконгски долар	

HKD

10

1,84344

-0,01023

Хърватска куна	

HRK

10

2,63774

-0,00018

Унгарски форинт

HUF

1000

7,26453

-0,00162

Индонезийска рупия

IDR

10000

1,60902

-0,00542

Израелски шекел

ILS

10

3,90027

-0,01382

Индийска рупия

INR

100

3,16667

-0,00709

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

1,74487

-0,00892
-0,00594

Южнокорейски вон	

KRW

1000

1,30012

Литовски литаc	

LTL

10

5,66448

0,00000

Латвийски лат

LVL

1

2,78529

-0,00278
-0,01200

Мексиканско песо	

MXN

10

1,19361

Малайзийски рингит

MYR

10

4,73166

-0,02832

Норвежка крона	

NOK

10

2,48865

-0,00651

Новозеландски долар	

NZD

1

1,11209

-0,00031

Филипинско песо	

PHP

100

3,31205

-0,01108

Полска злота	

PLN

10

5,03353

-0,01508

Нова румънска лея

RON

10

4,59655

0,00432

Руска рубла	

RUB

100

4,89429

-0,01862

Шведска крона	

SEK

10

2,22976

0,00849

Сингапурски долар	

SGD

1

1,12734

-0,00424

Тайландски бат

THB

100

4,66930

-0,02522

Нова турска лира	

TRY

10

9,09308

-0,05187

Щатски долар	

USD

1

1,43442

-0,00868

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1,97644

-0,00847

Злато (1 трой унция)

XAU

1

1941,63000

1,07000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 9.02.2011 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

1,37

1,37

1,37

1,36

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,85

0,85

0,85

0,84
111,6

JPY

111,85

111,87

112,23

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1,31

1,31

1,31

1,3

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,87

7,87

7,88

7,83

04.01.2007
25.06.2007

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

8,77

8,78

8,79

8,76

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,35

1,35

1,35

1,34

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,34

1,34

1,35

1,34

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

6.62%

8.19%

3.59%***

5.44%

08.07.1999

12.36%

14.53%

-0.08%***

3.14%

01.06.2009

Фонд на паричен пазар 10.0244				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
Смесен - балансиран
19.0321 				 18.8993 				
9.75%
7.70%
-2.95%
10.67%
фонд в акции
11.8830				 11.7178 				
7.91%
9.77%
0.86%
3.31%
													
фонд в акции
1.1545 				 1.1374 				
1.45%
10.35%
-13.93%
1.19%
фонд в акции
0.8862 				 0.8731				
5.42%
17.64%
20.01%
-3.07%
фонд в акции
1.1045 				 1.0882				
1.71%
10.00%
19.99%
2.67%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
132.2705		
132.0728		 131.8092				
0.12%
3.15%
3.99%
5.96%
Смесен - балансиран 15.0045		
15.0045		 14.8559				
4.78%
8.11%
-0.63%
2.69%
фонд в акции
0.8178		
0.8098		 0.8018				
6.28%
15.11%
8.54%
-4.53%
													
Смесен - балансиран 841.0203				 834.7284				
2.48%
3.81%
6.40%
-5.85%
фонд в акции
754.0327				 748.3915				
2.41%
4.31%
5.07%
-9.00%
													
фонд в облигаци
11.6219				 11.6219				
0.69%
0.89%
6.09%
3.03%
Смесен - балансиран 132.4096				 132.4096				
6.21%
5.83%
10.69%
3.73%
фонд в акции
8.0274				 8.0274				
11.12%
11.39%
14.68%
-4.28%
фонд в акции
10.7137				 10.7137				
2.96%
3.21%
6.31%
3.46%
											
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
0.6105		
0.6075		 0.6045				
7.95%
9.42%
15.42%
-14.34%
Смесен - балансиран
0.7938		
0.7910		 0.7882				
4.14%
4.08%
6.03%
-7.02%
Смесен - консервативен 1.0235		
1.0220		 1.0205				
1.47%
1.07%
5.68%
0.68%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.2925		
1.2906
1.2887				
0.62%
0.11%
6.03%
5.34%
фонд в облигаци
1.3115		
1.3076
1.3037				
0.45%
0.68%
5.92%
5.62%
Смесен - балансиран
0.8920		
0.8884
0.8848				
2.44%
2.82%
2.15%
-2.39%
фонд в акции
0.6679		
0.6646
0.6613				
4.61%
5.06%
-0.88%
-8.00%
Смесен - балансиран
0.7532		
0.7502
0.7472				
4.43%
3.99%
-1.72%
-9.16%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0544		
1.0533
1.0006				
0.53%
0.21%
5.28%
5.06%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

1.1969				
0.48%
0.14%
4.00%
3.76%
до 90 дни		
над 90 дни		
1.90%
3.16%
5.52%
0.99%
1.0482		
1.0588						

За

Code

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

1.0511 				

Фонд на паричен пазар 1.1969			
Смесен - балансиран
1.0641			
				

Код

Currency

12.11.2007
12.11.2007

5.1556 				

фонд в акции

5.1866 				
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
1.0642
1.0590 		 1.0563

103.1146				
106.9630				
88.8556				
125.7822				
94.8463				
108.3662		
108.6923		
0.0000		
0.0000		

Валута

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
8.1867			
8.1867				
5.86%
9.22%
-1.94%
-3.97%
01.03.2006
фонд в акции
7.1303			
7.1303				
8.18%
9.53%
0.94%
-6.61%
01.03.2006
фонд в акции
3.0611			
3.0611				
2.16%
12.98%
11.80%
-26.47%
05.04.2007
Смесен - консервативен 10.6935			
10.6935				
1.29%
1.61%
3.99%
3.15%
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
0.7763
0.7724
0.7705
0.7648
0.7648
0.7686		 0.7495
0.94%
11.45%
1.89%
-5.52%
22.05.2006
фонд в акции
0.4504
0.4481
0.7705
0.4437
0.4437
0.4459		0.4348
6.30%
13.50%
8.33%
-19.37%
02.05.2007
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена		
					
фонд в акции
113.5442		
112.1494		
111.3124				
-2.20%
N/A
N/A
N/A
03.05.2010
								
фонд в облигаци
315.9546				 315.0082				
0.65%
3.52%
0.61%
6.45%
17.11.2003
13.3558				 13.0926				
0.86%
3.43%
1.61%
5.51%
27.12.2005
Смесен - балансиран 12.2488				 11.8885				
1.67%
6.24%
0.59%
3.64%
27.12.2005
фонд в акции
9.0530				 8.7867				
2.93%
11.57%
5.46%
-2.21%
07.09.2005
Смесен - балансиран
21.6647				 21.6647				
3.88%
5.09%
7.57%
2.42%
08.10.2007
													
фонд в акции
6.8183				 6.7842				
-1.88%
5.92%
2.28%
-9.86%
01.06.2007
Смесен - балансиран
8.2079				 8.1669				
-2.51%
6.07%
2.37%
-5.21%
01.06.2007
фонд в облигаци
11.9114				 11.8817				
0.38%
1.38%
9.11%
5.15%
04.09.2007
													
фонд в акции
1.2814				 1.2558				
4.78%
5.73%
4.45%
5.80%
18.09.2006
Смесен - балансиран
1.1280				 1.1167				
3.61%
5.27%
6.95%
4.63%
10.06.2008
Източник: БАУД (www.baud.bg)

ЯПОНСКА ЙЕНА

УНГАРСКИ ФОРИНТ	

HUF

268,9

269,11

269,35

267,54

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,03

24,05

24,1

23,98

РУСКА РУБЛА

RUB

39,92

39,95

40,01

39,77

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

3,88

3,88

3,89

3,87

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 8 .02.2011 г.

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 9/02/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,328968
€ 1,355547
€ 1,322323
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,980007
€ 0,999607
€ 0,975107
Фонд на фондовете
Взаимен фонд

ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,885128
€ 0,902831
€ 0,880702
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 4/02/2011 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 9/02/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,153648 лв.
1,153648 лв.
1,153648 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 9/02/2011 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

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 8.02.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0641 лв.

Сентинел - Рапид

1,1969 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0482 лв.

1.0588 лв.

1,1969 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
1,90 %

5,52 %

0,48%

4,00 %

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 7 февруари 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 9.02.2011 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
13.3360
12.2308
9.0397
316.5856
N/A
12.1887
9.0086
Ти Би Ай Комфорт
318.1630
13.2242
N/A
8.9643
Ти Би Ай Хармония
318.1630
13.2242
12.1287
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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пазари 17
Регионални
индекси
Индексът на фондовете за имоти се
повиши

BGREIT: 47.37

+1.26%

Македонската борса се нареди сред
губещите

MBI10: 2746.21

-0.26%

Сръбският пазар отчете минимален
ръст

BELEX15: 763.86

+0.85%

Резултат

Акция на деня

“Светлина”

“Костенец-ХХИ”

▶ Сливенското предприятие излезе на загуба от
44 хил. лв. през миналата година, показа отчетът на дружеството.
През 2009 г. “Светлина” АД
имаше 661 хил. лв. печалба. Силен спад бележат
общите приходи на компанията, които се свиват с
64.3% на годишна база до
710 хил. лв.

10.2%
▶ се повишиха акциите
на хартиената фабрика
“Костенец-ХХИ” АД
в рамките само на
вчерашната сесия. Цената
достигна 25.90 лв. за акция

Световни
индекси
Бенчмаркът на борсата в Токио беше
сред печелившите в Азия

Понижение

Стока на деня

Царевица

Кафе

▶ Цената на царевицата в
Южна Африка се понижи, след
като местната валута укрепна спрямо долара и това
ограничи разходите за местните производители. Бялата царевица с доставка през
март се понижи с 1.6% до 216
USD за тон. Жълтата царевица с доставка през юли загуби 1.9% от стойността си
и се понижи до 234 USD за тон

Nikkei225: 10635.98

+0.41%

Швейцарският бенчмарк последва
оптимизма в Европа

SMI: 6629.41

+0.28%

Минимално повишение за широкия
индекс в САЩ в началото на сесията

S&P 500: 1320.10

+0.08%

0.6%
▶ спад отчетоха фючърсите с доставка през март на
сорта Арабика, като се понижиха до 5490 USD за тон. Сортът Робуста загуби 0.6% до
4850 USD за тон

По-висок лихвен процент в Китай
свали цените на суровините
Цената на
природния газ
остава непроменена
в САЩ поради
необичайно
топлото време
Цената на някои суровини
спадна, след като Китай,
най-големият потребител
в световен мащаб на енергия, индустриални метали
и соя, повиши основния
си лихвен процент, с което
намали търсенето на сурови материали. Народната
република повишава лихвения си процент за трети път от октомври, след
като инфлацията остана
над 4% за трети пореден
месец. Пшеницата скочи
със 76%, а глобалните цени на храните достигнаха
рекордни равнища през
последния месец по данни
на ООН.

Опасност
от прегряване

Анализатори заявяват, че
този ход е част от опитите
на китайското правителство
да охлади икономиката. Това на практика означава
забавяне на консумацията
на енергия и метали. Съществуват страхове, че китайската икономика може
да прегрее от прекалено
бърз растеж и да излезе
извън контрол.
Суровият петрол за доставка през март на стоковата борса в Ню Йорк спадна
с 1.60 USD, или 1.8%, от
86.37 до 85.88 USD за барел, най-ниската цена от
28 януари насам. Цената
на суровия петрол Брент за
доставка през март спадна
с 1.10 USD, или 1.1%, до
98.15 USD за барел на ICE
борсата за фючърси в Лондон, продължавайки своя
спад от 2.5% от последните
два дни.

Големи
запаси

Медта за доставка след
три месеца спадна със 100
USD до 9945 USD за тон.
Инвеститорите в Китай вероятно държат значителни
количества от складирани
индустриални метали и
по-високите нива вероятно
ще увеличат алтернативните разходи от държането
на недоходоносни стокови
инвестиции. Ценните метали обаче поскъпнаха,
като златото отбеляза ръст
с 0.8% до 1362.25 USD за
тройунция, а паладият се
вдигна с 0.6% до 823 USD
за тройунция.
Високи
температури

Фючърсите за природен
газ на борсата в Ню Йорк
също не промениха много
стойността си, след като излязоха прогнози за умерени
температури в САЩ, които

▶ Медта с доставка след три месеца загуби 100 USD за тон след опасения, че Китай
държи на склад значителни количества индустриални метали снимка bloomberg

може да ограничат търсенето на гориво за отопление.
Очаква се температурите
в градове като Ню Йорк и
Чикаго да са по-високи от

обичайните, което ще допринесе за понижаване на
потреблението на топлинна
енергия в САЩ с около 22%
спрямо средното за периода

Sofix обърна
посоката и навакса
част от загубеното
Водещият индекс на
капиталовия пазар у нас
Sofix обърна негативния
тренд и след вчерашното
повишение успя да навакса част от загубеното при
спада от 4% в понеделник.
Вчера бенчмаркът добави
2.37% към стойността
си и се изкачи до 417.13
пункта. С основна заслуга
за повишението на индекса на сините чипове бяха
ръстовете по позициите на
Централна кооперативна
банка АД, “Еврохолд България” АД и “Химимпорт”
АД. Книжата на банката
се повишиха с 5.3%, а
двата холдинга добавиха
съответно 5.17 и 4.73%.
Единственият губещ
вчера беше широкият
BG40, който заличи 0.45%
от стойността си и се
смъкна до 127.75 пункта. Равнопретегленият
BGTR30 се повиши с
1.43% и затвори на ниво
347.83 базисни точки.
Индексът на фондовете за
имоти BGREIT увеличи
стойността си с 1.26% до

през седмицата 14-18 февруари. Около половината
от американските домакинства използват природен газ
за отопление.

8.02.2011 г.

8.02.2011 г.

Атанас Христов
atanas.hristov@pari.bg

Само BG40
се понижи
по време на
вчерашната
сесия
47.37 пункта.
Минимални повишения
отчетоха западноевропейските борси. В Лондон
водещият индекс FTSE100
отчете 0.23% ръст и достигна 6064.68 точки. Германският бенчмарк DAX30
се повиши до 7304.68
пункта, след като добави
0.29% към стойността си.
Ръст от 0.23% отчете френският индекс на сините
чипове CAC40 и малко
преди затваряне на сесията
стойността му достигна
4100.30 базисни точки. С
минимални повишения
започна и сесията в САЩ,
като водещият индекс DJIA
се повиши с 0.22% до
12 187.85 пункта.
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68 държави отбелязаха световния
Ден за безопасен интернет
Инициативата се провежда от 2004 г., като
целта е да се повиши
знанието на младите
за опасностите в глобалната мрежа
За осми пореден път 68
страни по света отбелязаха вчера международния Ден за безопасен интернет, организиран от
европейската мрежа от
центрове за безопасен интернет Инсейф (Insafe) с
подкрепата на Европейския съюз. Тази година
денят премина под мотото
„Това не е просто игра, това е твоят живот”. Според
организаторите тази тема
поощрява децата и младите хора да се замислят
за своята онлайн идентичност и запазването на
реалната си самоличност.
От българския Център за
безопасен интернет съобщиха, че от първото провеждане на инициативата
през 2004 г. интересът към
нея е нараснал по целия
свят и вече обхваща почти
70 страни на петте континента, включително 27-те
държави членки на ЕС.
Целта е да се подчертае,
че границата между виртуално и реално понякога
е твърде крехка, че качването на видеоматериали и
снимки в интернет, игрите
и общуването с непознати
може да са забавни, но в
същото време е необходимо да се обръща внимание
и на рисковете, защото
последиците може да имат
сериозно отражение в реалния живот.
Образователни игри

В България Денят за безопасен интернет беше отбелязан в над 100 училища
в 14 града. Заместник-министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
(МТИТС) Първан Русинов
участва в образователна
игра за безопасен интернет заедно с възпитаници
на 51-во СОУ „Елисавета
Багряна” в София. Играта
„В света на спамчетата” е
създадена по инициатива
на Националния център за
безопасен интернет и асоциация „Родители”. „Играта ни помага да разберем

92
▶ процента от
българските деца между
9 и 16 години използват
интернет

100
▶ училища в България
отбелязаха Деня за
безопасен интернет

правилата на безопасното
сърфиране в интернет”, каза пред учениците заместник-министър Русинов. На
пресконференция преди
това той посочи, че 92%
от българските деца между
9 и 16 години използват
интернет. 51% от сърфиращите в тази възраст
имат профил в социална
мрежа, а при 1/3 от тях
личната информация може
да бъде видяна от всеки.
В същото време мнозинството от родителите на
9-16-годишните интернет
потребители в България
подценяват рисковете, на
които са изложени техните
деца. Това показват резултатите от представителното изследване „Децата от
ЕС онлайн: Рискове и сигурност в интернет”, проведено от London School
of Economics с подкрепата
на Европейския съюз. От
МТИТС посочиха също,
че на техния интернет сайт
е публикувана подробна
информация в тази област
с полезни съвети за деца,
родители и учители.
Неправителствени
кампании

В отбелязването на деня
се включиха и различни
компании и организации.
За трета поредна година
от Globul стартираха комуникационна кампания
за онлайн безопасност,
която има за цел да повиши информираността на
обществото за правилното и безопасно използване на новите технологии
и интернет от децата и
младите хора. Инициативата на телекома тази
година протече под мотото
„Не всеки в интернет ти
е приятел”, като всички
български потребители
на Facebook имаха възможност да видят кратко
видео с информация за
безопасността в интернет,
което се появи на заглавната страница на социалната мрежа. Сред другите
компании, включили се в
световната инициатива,
бяха и Microsoft, които
за шеста поредна година организираха своята
кампания за онлайн безопасност „НетАларма”.
В рамките на тази кампания ученици и студенти
от асоциация „Български
детски и младежки пар-

Покана
Сдружение „Заедно за по-добро здраве” кани членовете си на общо
събрание на 10 март 2011г от 16 часа в Кръстева къща ,гр.Берковица
Дневен ред –Отчет и приемане отчета за дейността на сдружението
Отчет на ревизионната комисия
Решение за членство в други организации
Обсъждане на изменения на устава.
От управителния съвет

▶ Според организаторите инициативата поощрява децата и младите хора да се замислят за своята онлайн
идентичност
Снимка shutterstock

ламент” са организирали
дискусия, в която са обсъдили опасностите, които
крие мрежата. Учениците
в столичната 164-та гимназия с преподаване на
испански език „Мигел де
Сервантес” са поставили
няколко театрални етюда с отворен край, които
нагледно показват какви
може да бъдат последиците при общуването с
непознати онлайн.
Опасностите
в мрежата

39% от младежите призна-

ват, че посещават сайтове
или играят игри, които родителите им не биха одобрили. Това показват резултатите от проучване на
Microsoft в 11 европейски
държави за онлайн безопасността на тинейджърите. Други 67% пък са
споделили, че умишлено
изтриват линковете към
сайтовете, в които влизат,
с цел да прикрият това,
което правят онлайн. Почти половината (44%) от
участвалите в проучването
тийнейджъри заявяват, че
са лъгали за възрастта си

44
▶ процента от
тийнейджърите в Европа
заявяват, че са лъгали за
възрастта си в интернет

в интернет, повече от една
трета (37%) от тези, които
са получили съобщение от
непознат, са отговорили,
а само 4% от говорилите
с непознат в мрежата са
споделили с родител или
учител. За България резул-

татите от проучванията на
компанията за тази година
показват, че по-голям процент тийнейджъри (75%
в сравнение с 63% през
2010 г.) са получили съобщение от непознат, но
по-малко са отговорили
(37% в сравнение с 46%
през 2010 г.). Това показва,
че има смисъл от разговорите на тази тема, както и
от информационните кампании, коментира Георги
Ранделов, изпълнителен
директор на „Майкрософт
България”.
Пламен Димитров
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Революцията на смартфона
и мрежите на бъдещето

Мобилният трафик на данни се увеличава двойно всяка година. Време
е операторите да помислят дали мрежата им може да понесе това

Мобилно
претоварване

В момента един смартфон
изисква почти постоянна
свързаност с мрежата на
мобилния оператор, дори
когато потребителят не го
ползва активно. Ако на него
е инсталирано приложение,
което проверява стойностите на борсата например,
устройството ще изпраща
десетки запитвания към
мрежата всяка минута, за да
провери дали няма промяна
на тези стойности - тоест
мрежата се натоварва дори
ако от това няма никаква
реална полза. Положението
се влошава, когато потребителят активно иска да
използва телефона си - например гледането на един
видеоклип в сайта YouTube
се равнява на изпращането
на 500 хил. SMS съобщения. Резултатите са често
претоварена мрежа, която
не успява да осъществи
дори гласови разговори,
както и кратък живот на батерията на телефона (около
един ден). Ситуацията и
в България е същата като
по света - у нас вече има
3.4 млн. потребители на
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интернет, а само за 2010 г.
са били продадени между
280 и 320 хил. смартфона
(15% от всички продадени
мобилни телефони). Въпреки че проникването на
мобилните широколентови услуги в България се е
увеличило с почти 100%,
то все пак остава много
ниско - 2.3% през юли 2010
г., на едно от последните
места в ЕС.
Нова архитектура
на мрежата

Разбира се, тези проблеми
не са фатални и вече съществуват няколко предложения за тяхното разрешаване. Едно от решения-

����

����

����

����

та идва от Nokia Siemens
Networks, която предлага
трафикът да бъде разделен
на две части - всички „служебни съобщения”, при
които устройството изпраща запитване до интернет,
да минават през отделен
канал, който не натоварва
цялостната работа на мрежата. Смартфонът може
да бъде свързан към този
информационен канал постоянно, като по данни на
компанията това ще намали
дори енергията, която използва устройството. Това
решение вече е въведено в
мрежата на О2 в Лондон,
като според NSN резултатите са доста задоволител-
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ни. Техните конкуренти от
Alcatel-Lucent също имат
подобно предложение, което представлява нова архитектура на кулите за мобилни комуникации и базовите
станции под тях. Идеята на
компанията е тези елементи да бъдат раздробени на
съставните си компоненти,
които впоследствие се разпределят върху антената и
в мрежа, подобна на cloud
технологията. По този начин според Alcatel-Lucent
ще се намали значително
техническата сложност на
антените и консумацията
на енергия и други оперативни разходи във време на
нарастване на трафика.
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Система от облаци

Действително въвеждането
на всички тези технологии
изисква сериозни инвестиции, но според Лю Тъкър,
главен технически директор
в Cisco Systems, в дългосрочен план телекомите ще
са най-облагодетелствани,
защото вече имат изградена инфраструктура, която
само трябва да обновят. Неговата компания предлага
редица решения в областта
на облачните услуги, като според Cisco скоро цялостният модел на мрежата
ще бъде променен, като се
премине към множество
малки „облаци”, свързани
помежду си. Според Тъкър
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Източник: ЕК, Широколентов достъп в ЕС: ситуацията на � юли ����

Когато се говори за мобилни комуникации, повечето
хора мислят за устройства.
Постоянно се появяват нови
смартфони, таблети, лаптопи и други джаджи, които
ни позволяват да се свързваме с интернет откъдето
и когато поискаме. Доста
по-рядко се замисляме за
„пътната инфраструктура”,
която ползваме - всички
малки локални мрежи, които съставляват глобалната
супермрежа. Оказва се, че
през последните две години
революцията в мобилните комуникации ще окаже
силно влияние в близко бъдеще. Тази революция може
да се опише накратко като
„възходът на смартфона”
- появата на милиони устройства, които ползват не
само гласови комуникации,
но изискват и силен и постоянен трафик на данни.
Условно го наричаме така,
защото явлението се появява забележимо веднага
след излизането на пазара
на първия iPhone на Apple.
По данни на Nokia Siemens
Networks мобилният трафик
на данни ще се увеличи с 10
хил. процента през следващите пет години, а според данни на Cisco Systems
броят на устройствата от
всякакъв вид, свързани с
мрежата, ще нарасне до над
500 млрд. до 2020 г. Скоро
всички малки мрежи ще се
окажат крайно неадекватни
по отношение на трафика на
данни, на който успяват да
издържат.

дори големите компании
ще изоставят огромните
центрове за данни, които
хабят огромно количество
енергия, и ще се насочат
към модела на споделените
ресурси. При него множество фирми ползват общи
сървъри, а натоварването в
тях се променя динамично
в зависимост от нуждите на
различните организации. В
едно бъдеще, където съвсем
реалистично на планетата
може да има над 1 трлн.
устройства, свързани с интернет, съвсем скоро цялото
ни разбиране за глобалната
мрежа ще трябва да се промени.
Пламен Димитров

pari.bg Сряда 9 февруари 2011

20

Банки и
застраховане
▶ Топ 5 на банките, привлекли най-много депозити
2010 година

2009 година
Обща сума на депозитите (в млрд. лв.)

1

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

8

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

8,7

2

БАНКА ДСК

6,2

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

6,7

3

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

6

БАНКА ДСК

5,8

4

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ

4,9

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ

4,5

5

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)

4,6

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)

4,4

Депозити на домакинствата (в млрд. лв.)
1

БАНКА ДСК

5

БАНКА ДСК

4,7

2

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

3,5

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

3,2

3

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

3,3

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

2,7

4

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ

2,9

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ

2,7

5

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

2,8

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

2,5

Депозити на фирми (в млрд. лв.)
1

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

3,2

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

3,2

2

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)

2,1

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)

2,3

3

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ

1,7

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

1,7

4

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

1,6

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ

1,7

5

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА

1,4

БАНКА ДСК

1,1

Спестяванията
ще се насочат
и към други
инструменти

Източник БНБ

Според банкерите обаче
най-сигурният начин за спестяване и печалба
засега си остават банковите влогове
Част от спестяванията през
тази година ще се насочат
към нови инструменти и
форми на инвестиране. Това
прогнозират икономисти.
Не на същото мнение обаче
са банкерите. Според тях
другите спестовни или инвестиционни инструменти
все още не са достатъчно
сигурни и заради това и през
тази година водещо място
при спестяванията ще имат
депозитите. Интересът към
тях продължава да бъде голям дори и година след края
на депозитната война между банките. Статистиката на
БНБ показва, че парите по
депозити са се увеличили

Радослава Димитрова
radoslava.dimitrova@pari.bg

с 6% към края на декември
2010 г. в сравнение със същия
период на 2009 г. Най-голямо
увеличение има при влоговете на гражданите и домакинствата, които отбелязват
13% ръст до 28 млрд. лв.

Предпочитаните
банки

Най-много депозити е привлякла УниКредит Булбанк,
сочат данните на централната банка
Банката се нарежда на
първо място в класацията
“Топ 5 по привлечени депозити за 2010 г.” За втора
поредна година УниКредит
Булбанк е лидер по привлечени депозити. Следващите
банки в класацията са Банка
ДСК, Обединена българска
банка, Пощенска банка и
Райфайзенбанк. Банкерите
обаче издадоха, че депозити
се привличат не благодарение на атрактивни условия

и промоции, а най-вече заради кризата и страха, който
е създала тя.
Фаворитите за спестявания

Най-предпочитаната банка
за спестявания на населението е Банка ДСК. През 2010
г. тя е привлякла 5 млрд. лв.
депозити от домакинствата.
А на второ и трето място са
Първа инвестиционна банка
и УниКредит Булбанк. Фирмите пък предпочитат наймного УниКредит Булбанк,
Райфайзенбанк и Пощенска
банка.
Точно тези банки бяха и
с най-агресивни рекламни

кампании през изминалата 2010 г. УниКредит обвързваше депозитните си
предложения със Световното първенство по футбол,
Пощенска банка пък рекламираше смесени депозитни
продукти. Някои банкери
още през миналата година
прогнозираха, че най-привлекателни ще бъдат депозитите, които са комбинирани и с други продукти
- спестовна сметка плюс
някакъв инвестиционен
план и други подобни.
Новите посоки

При спестяванията през
тази година ще има и нови

тенденции. “До известна
степен намаля усещането
за риск и колапс на финансовите пазари и сега
отново може да се появи
желание за спестяване и в
други видове активи, а не
само в банкови депозити”,
коментира икономистът от
“Индъстри Уоч” Лъчезар
Богданов. Според него това
ще е една от новите тенденции, които ще се наблюдават през тази година,
но не с темповете, с които
се е движила през 2006 и
2007 г. Банкерите обаче са
на противоположно мнение. Според тях другите
финансови инструменти,
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Продукти
“ИзиКредит”
пуска ипотечен
кредит
“ИзиКредит” ще предлага и ипотечни кредити. От
компанията посочиха, че
кредитният продукт е подходящ най-вече за бизнес
клиенти, които се нуждаят от оборотни средства.
Заемите ще бъдат обезпе-

Максимален размер
чени с недвижими имоти.
От компанията не крият, че
той обаче ще бъде по-скъп
от стандартните банкови
ипотечни кредити. Според мениджърите обаче
този ипотечен кредит има
доста преимущества - бърза
процедура по одобрението, максимално облекчени
документи и бързо получаване на средствата. Отговор
на кандидатстването ще се

получава в срок от 24 часа,
а цялата процедура по кандидатстването няма да отнема повече от 10 дни, съобщиха още от “ИзиКредит”.
Новият продукт ще се нарича “Кредит Про”. А Милена Георгиева, мениджър
“Ипотечно кредитиране”
в “ИзиКредит”, обясни, че
заемодателят ще има свобода при управлението на
получените средства. Тя

допълни, че през първата
една трета от периода на
погасяване на заема се плащат само лихвите.
Сумите, които може да
бъдат получени, са от 5 до
50 хил. лв. и ще зависят от
пазарната оценка на обезпечението. Лихвеният процент ще бъде фиксиран
за целия период, а срокът,
в който може да се вземе
заемът, е от 3 до 24 месеца.

50
▶ хил. лв. е максималната сума, която може да бъде
взета с новия небанков ипотечен кредит. Срокът за
връщане е от 3 до 24 месеца

Блиц Лъчезар Богданов, икономист

Спестяванията ще се насочат
към други инструменти
Ръстът при депозитите
ще е с по-бавни
темпове
▶Господин Богданов, каква
е прогнозата ви за депозитите през тази година,
ще продължи ли тенденцията на спестовност?

- Ако говорим за общите
спестявания, според мен няма да има съществен ръст.
По отношение на това обаче
къде са тези спестявания има
и статистически съображения. Например банките в определени периоди предлагат
много по-изгодни условия на
физически лица, отколкото
на юридически. Заради това
част от собствениците на
фирмите теглят фирмените
си депозити и ги превръщат
в лични влогове. Това в статистиката на Българската
народна банка излиза, че
спестяванията на банките са
се увеличили, а на фирмите
са намалели.
▶Това ли е причината за
този голям ръст на депозитите през последната
година?

- През последната година е
точно това - много се разтвори ножицата между лихвите
по влогове на домакинствата

и на фирмите. Това мотивира
мениджърите да правят подобно нещо. Другото нещо
е, че с падането на лихвите и
успокояването на паниката,
която беше характерна за
2009 и началото на 2010 г.,
е нормално част от спестяванията да се насочат към
други видове инвестиции.
Новите свободни ресурси
ще намерят и друго приложение - започване на бизнес,
изкупуване на имоти, дори
и инвестиции в акции. Картината се променя в зависимост от това дали банките
дават гарантиран от държавата влог, или дават лихва от
4.5%. Много е различно.
▶Тоест според вас това,
че намаляха лихвите до
определени нива, ще намали банковите спестявания?

- До известна степен намаля
усещането на риск и колапс
на финансовите пазари и
сега отново може да се появи желание за спестяване и в
други видове активи, а не само в банкови депозити. Това
също е тенденция, която
може да се очаква през тази
година, но с такива темпове,
с които я наблюдавахме през
2006-2007 г.

▶Ще се смени ли картината на спестяванията от
гледна точка на структурата?

- Не очаквам да се смени
коренно. Водещи ще са депозитите в банките, но ако
има нови спестени ресурси,
те ще отидат към други инструменти. Но ако депозитите са 68-69% от всички спестявания на домакинствата,
през тази година те няма да
намалеят наполовина. Няма
да има драматични промени.
Но ако говорим за суми от
няколко милиона, а не милиарди, ще има насочване и
към други инструменти.
▶Ще продължи ли тенденцията за увеличаване

на спестяванията и през
тази година?

- Не мисля, че хората ще
спестят повече от миналата
година. Така би било трудно
да се реализира и сериозен
икономически растеж. За да
дойдат повече спестявания,
трябва да има рязък ръст на
доходите, а не виждам как
ще се случи това, без да има
нови чужди инвестиции, а
оттам и по-бързо раздвижване и икономически растеж.
В момента няма източници,
които да доведат до повече
спестявания. Няма да има
спад на депозитите, ще има
ръст, но той няма да е по-голям от този през 2010 г.
Радослава Димитрова

Депозитите растат заради сигурността в
системата и високите лихви

Снимка shutterstock

все още не са достатъчно
сигурна инвестиция. Изпълнителният директор
на Пощенска банка Асен
Ягодин обясни, че все още
няма достатъчно надеждна алтернатива от гледна
точка на доход при другите
финансови инструменти
освен при банковите депозити. По думите му доверието в недвижимите имоти,
акциите, взаимните фондове и колективните схеми
все още не е възвърнато.
Друга причина интересът
към депозитите да се запази освен кризата са и лихвите. Банкерите обясняват,
че въпреки спада те все още

са на високи нива, а през
тази година няма да има
сериозен спад. Някои прогнозират с между 0-5 и 1%
по-ниски депозитни лихви,
а други не се ангажират с
мнение. Асен Ягодин обясни, че драстичен спад би
имало, ако кредитирането
остане в стагнация. “Ако
няма оползотворяване на
привлечения ресурс, нищо
чудно лихвите да продължат да намаляват”, обясни
той. Сегашната тенденция
по намаляването на лихвите по депозитите е здравословна, категорични са
банкерите.
Радослава Димитрова

Причините за ръст на
депозитите трябва да се
търсят не толкова в банките, колкото в икономическата криза и в поведението на хората. Във
времена на криза, когато
има несигурност за бъдещите доходи, е логично
хората да се обръщат
към по-голяма спестовна
функция. Очевидно е, че
разполагаемите доходи
са по-малко от други години, но в същото време
процентът от разполагаемия доход, който се
отделя за спестяване, е
повече. Това е за сметка
на потреблението, получава се отложено потребление, което пък не
е добре за икономиката.
Това е причината извън
банките.
А от причините, свързани с банките, на първо
място е това, че банките
запазиха доверието на
населението и на фирми-

Асен Ягодин,

изпълнителен директор
на Пощенска банка

Хората
спестяват
повече, така се
получава отложено потребление, което обаче
не е добре за
икономиката
те със стабилността си.
В банковата система на
България не само че не
се използваха ресурси
на данъкоплатците за
подпомагане на банките,
а и системата нямаше

никаква нужда от такава
помощ. Още преди
кризата бяха създадени
достатъчно буфери, които
да посрещнат евентуален
ръст на проблемните
кредити, както и отлив на
ликвидност, която не се
сбъдна. Ликвидността в
банковата система през
цялото време беше на изключително високи нива.
На трето място се нарежда следдепозитната
война, изкарала лихвите
по депозитите на изключително високи нива,
отдалечаващи се в един
момент твърде много
от обективните нива, на
които може да се получат депозити. Но през
последните два месеца
имаше нормализиране
на депозитния пазар и
въпреки това лихвите
останаха алтернативни.
Четвъртата причина за
ръст на депозитите е, че

все още няма достатъчно
надеждна алтернатива от
гледна точка на доход от
финансов инструмент,
от банковия депозит. Все
още не може да се каже,
че доверието напълно
се е върнало в другите
възможности за инвестиране. Например недвижимите имоти, един традиционно привлекателен
сектор, другото са акциите, но все още пазарът
не е възстановен и не се
е върнало доверието, а и
всички други форми, които са производни на акции - взаимни фондове и
т.нар. колективни схеми.
Банковият депозит остава
доста добре балансирана
възможност за заделяне
на свободни средства.
Под балансирана се има
предвид между ниво на
риск и в същото време
лихвен процент. Защото
банките все още плащат
малко по-високи лихви,
отколкото би трябвало.
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Публичните застрахователи
отчетоха спад на премиите за 2010 г.
Общозастрахователните дружества, листвани на борсата, отчитат загуби,
а ЗАД ДЗИ е със спад на печалбата
Спадът на брутните премийни приходи в застраховането
продължава и в края на 2010
г., показват публикуваните
отчети на застрахователните
компании, с чиито акции може да се сключват сделки на
Българската фондова борса.
Тенденцията дори е за по-голям спад спрямо отчетеното
понижение от 2.6%, което
реализира пазарът в края на
ноември миналата година.

на общозастрахователният
пазар у нас отчете свиване
с 4.4% на премиите. Двете
компании отчитат загуби
през 2010 г. В края на 2010
г. „Булстрад” има 19.1 млн.
лв. отрицателен финансов
резултат спрямо 95 хил. лв.
печалба през 2009 г. „Евроинс” от своя страна отчете
по-голяма загуба през миналата година. Отрицателният резултат на дружеството
достига 2.2 млн. лв., което е
с 60% повече спрямо загубата за 2009 г.
Животозастрахователното
ЗАД ДЗИ, чиито акции също
са качени на БФБ, е намалило брутните премийни приходи с 5% на годишна база
до 32.6 млн. лв. в края на
2010 г. За януари - ноември
миналата година животозастрахователният пазар в
България отчете 9.2% ръст
на премиите. Печалбата на
ДЗИ намалява с почти 60%
до 2.9 млн. лв.
След като в края на ноември миналата година застрахователният пазар у нас успя
да минимализира спада до
2.6%, отчетите на публичните компании в сектора дават

сигнал за задълбочаване на
понижението през миналата
година. След излезлите данни за единадесетте месеца
на миналата година мениджъри от бранша обясниха
по-малкия спад с по-високите цени на задължителната
автомобилна „Гражданска
отговорност” и силните й
продажби през ноември.
Непублична

ЗАД ДЗИ

2009

2010

Промяна

Брутни премии

34347

32613

-5,05%

Общи приходи

51472

44897

-12,77%

Резултати за миналата година обявиха и непубличните
застрахователни дружества
на „Уника България”. Общо
двете компании са записали
93.5 млн. лв. брутни премийни приходи, което е 15%
ръст през 2010 г. Общозастрахователната компания
на групата е повишила приходите си с 14% до 72 млн.
лв. „Уника Живот” отчита
ръст от 17% до 21.5 млн. лв.
брутни премии. Комбинираният пазарен дял на двете
компании в края на миналата
година е 5.9%, твърдят от
„Уника България”.
Очакванията на бранша са
през тази година застрахователният пазар да обърне
тенденцията и да започне
да отчита ръстове. Преобладаващото мнение на мениджъри на компаниите е,
че очакванията за ръст на
икономиката през тази година ще се отразят позитивно
и на застрахователния бизнес у нас. Оптимистичните
очаквания допълнително се
подсилват и от нагласите на
автомобилните търговци за
повече продажби през тази
година, което ще доведе и до
повече приходи от „Каско”
- застраховката с най-голям
пазарен дял в България.

Печалба

7297

2937

-59,75%

Атанас Христов

Отчетите

Двете общозастрахователни
дружества, които се търгуват
на капиталовия ни пазар
- ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” и „ЗД Евроинс” АД, са намалили
брутните си премийни приходи съответно с 13.8 и 3.2%
през миналата година. „Булстрад” отчита 180.7 млн. лв.
от продадени полици през
миналата година, а „Евроинс” е записало 71.9 млн.
лв. брутен премиен приход.
Общият спад на приходите
на двете компании е 11%
на годишна база до 252.6
млн. лв. през миналата година. За сравнение в края
на ноември миналата годи-

▶ Резултати за 2010 г., в хил. лв.
ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”

2009

2010

Промяна

Брутни премии

209490

180656

-13,76%

Общи приходи

184629

170295

-7,76%

Печалба

95

-19131

-20237,89%

			
„ЗД Евроинс” АД

2009

2010

Промяна

Брутни премии

74286

71899

-3,21%

Общи приходи

68532

61564

-10,17%

Печалба

-1369

-2191

60,04%

			

Снимка shutterstock

Методиката за обезщетение на пострадалите
при катастрофи ще е готова до месец

▶Борислав Богоев

снимка емилия костадинова

Извън съда ще
може да се решават
спорове между
застраховател и
застрахован

волно уреждане по извънсъдебен ред на отношенията между застрахователи
и трети увредени лица”,
добави Борислав Богоев
пред БНР.

Методиката за обезщетение на пострадалите при
катастрофи ще е готова
до месец, заяви в интервю за Българското национално радио Борислав
Богоев, зам.-председател
на КФН, ръководещ управление „Застрахователен
надзор”. Според него вече
са набелязани критериите, по които ще се определят обезщетенията по
гражданската отговорност
при телесни наранявания
и смърт. „Методиката е
предназначена и за добро-

Началото

Изготвянето на методиката за уреждане на претенции за неимуществените
вреди започна в края на
миналата година между
представители на Комисията за финансов надзор, Асоциацията на българските застрахователи,
Гаранционния фонд, Националното бюро „Зелена
карта” и други участници
на пазара. Мотивите бяха,
че подобна единна практика е необходима заради
големите различия в раз-

мера на обезщетенията,
които се присъждат за
едни и същи неимуществени вреди. Тя ще помогне за по-добрата защита
на потребителите и ще
доведе до изплащане на
справедливо обезщетение
на застрахованите лица,
обясняват от бранша.
Извън съда

От своя страна методикат а за извънсъдебно
споразумение имаше за
цел да намали споровете
и да ускори процеса за
уреждане на претенции
за телесни увреждания,
при които застрахованият
има право на обезщетение. „По никакъв начин
не се задължава едната
от страните - застрахован

и пострадал при пътнотранспортно произшествие или застраховател,
да се съобрази с методиката”, обясни Борислав
Богоев. „Ако загиналият
или пострадалият човек
е единствен източник на
доходи в семейството,
има фактори, които завишават критериите за
обезщетение, твърди Борислав Богоев.
Според него такива фактори са броят на децата,
които са на издръжка на
пострадалия, трудовата
му заетост и месечни доходи. Зам.-председателят
на Комисията за финансов
надзор обясни, че обезщетенията се определят след
доказване на дохода на
потърпевшото лице.
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Интервю Лукан Луканов, собственик на „Арома”

Ако не се повишат доходите на
хората, няма да излезем от кризата
Проблемът ни с
големите вериги засяга
наистина сериозни
въпроси като нашето
оцеляване, качеството
на стоките и дори
икономиката на
страната ни
▶ Господин Луканов, производителите на бързооборотни стоки се обединихте и поискахте закон
за честна търговия.
Какво означава „честна
търговия” и какво точно
трябва да се съдържа в
този закон?

- Най-общо казано, той
трябва да съдържа правила,
които позволяват по-справедливо разпределение на
печалбите и маржините,
които се формират в производствената и търговската дейност. Всеки бизнес
трябва да печели. И ако тези
печалби не са гарантирани
и ако няма закони и справедливи условия, нашият
бизнес си отива.
В закона трябва да бъде
записано какво не може
да правят веригите при
преговорите си с доставчиците. Това са няколко
неща и на първо място
трябва да бъде събирането
на напълно необосновани
такси. Например входна
такса. Защо е тя? Такса
откриване на нов филиал
- това означава, че доставчиците инвестираме в
новите обекти на търговските вериги. По каква
логика? Такса ремонти
- защо ние да плащаме ремонтите и реконструкциите на магазините? Защо да
плащаме рождените дни
на веригите?
Освен това законът трябва
да спре веригите да бавят
плащанията. А те го правят
- с 30, 60, понякога дори
до 90 дни след доставка.
Единствената причина за
това е, че веригата е в посилна позиция и я използва.
Законът трябва да регулира
тези неща.
▶ Но подобен закон няма
ли да е намеса в свободния

Визитка
Кой е Лукан
Луканов
▶ Лукан Луканов е роден
през 1955 г.
▶ Завършва Техническия университет в
София със специалност
топло- и ядрена енергетика, а през 1993 г. и
УНСС с квалификация
по мениджмънт и маркетинг.
▶ През 1991 г. основава фирмата „Астера”.
▶ През 1996 г. приватизира предприятието за
парфюмерия и козметика „Арома” благодарение

снимка марина ангелова

пазар? Може ли просто
така да се създава закон,
който да забранява на
веригите да искат определени такси?

- Ако ние създавахме
прецедент, щях да приема
критиките, че се бъркаме
в непозволена зона - свободния пазар. Но всички
останали страни от ЕС вече
го направиха и създадоха
своя регулация на тези процеси и проблеми, за които
говоря. Само ние не сме.
Проблемът, който опитваме да решим, в Европа
съществува от години. И
регулацията му стана особено актуална във връзка
с кризата и с факта, че
цените на хранителните
продукти растат.
на заем от 10 млн. USD от
Европейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР). Това е първи
проект на българска частна фирма, финансиран от
ЕБВР.
▶ През 2000 г. участва в
основаването на Съюза на
работодателите в България.
▶ Бил е и заместник-председател на Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България (КРИБ), а към момента
е неин член.
▶ Собственик е и на грандхотел „Велинград”.
▶ Лукан Луканов е женен с
две деца.

Всеки бизнес трябва
да печели. И ако
това не е гарантирано от закони
и справедливи
условия, нашият
бизнес си отива
Модерната търговия е чудесна и тя е нужна на хората, нужна е и на производителите. Не може без нея. Но
проблемите, които поражда,
имат връзка и с въпроса за
цените на стоките.
▶ Как се отразява това на
цената на стоките?

- Ако на рафта в супермаркета има стока на цена
1 лв., тя съдържа 20% ДДС,
а останалите 80% се поделят между доставчиците и
търговския обект горе-долу поравно. За различните
стоки е различно, но, да
речем, осреднено е така.
Не е неправилно да се каже,
че цената на рафта в супермаркета често е цената
на доставчика, умножена
по две.
Всички искаме по-ниски
цени. Въпросът е как да
намалим левчето. ДДС
не можем да го пипаме.
Остава или търговците,
или производителите да
свалят цената. Ами ето
го проблема: веригите са

силни, те се изкушават от
този факт и налагат своите
условия на доставчиците.
Те не намаляват своя дял
в цената, но притискат нас
да намалим нашия.
Затова казваме, че сме
неравностойни. Между нас
няма преговори. В момента
нещата стоят така: дават
ни 5-6 страници общи условия, които не подлежат
на преговори, и още една
страница, в която пише,
че тази година трябва да
приемем поредното увеличение на отстъпката. Няма
преговорен процес. Искаме
законът да регулира това.
Ако то не стане, ще имаме
може би безопасни, но не и
качествени стоки. Ще продължаваме да получаваме
по-малко пари и да сме с
ниска покупателна способност.
▶ Твърдите, че проблемът е толкова сериозен,
че рефлектира върху
качеството на стоките и върху доходите на
хората?

- Точно така. За да намалим производствената цена,
както искат от нас веригите,
а и обществото като цяло,
единият вариант е това да
е за сметка на суровините,
тоест удряме в качеството.
Друг вариант е да намалим
разходите за работниците.
Това обаче е по-малкият
дял, ефектът не е толкова
съществен за крайната цена.
Така че се правят и двете.

Не е неправилно да се
каже, че цената
на рафта в супермаркета често е
цената на доставчика, умножена
по две
Ето така се появиха сирена
с палмово масло, колбаси
със соя и т.н. Ето така ние не
можем да повишим заплатите на нашите работници,
доходите им и покупателната им способност. Това
са над 300 000 души, заети
в тези индустрии. Заедно
със семействата си са над
милион души. И това е затворен кръг, който трябва
да се отвори, защото, ако
не се повишат доходите,
няма да излезем от кризата.
Износът, който уж сега ни
дърпа нагоре, не е решение.
Решението е да се повиши
покупателната способност
на вътрешния пазар.
▶ Големите търговски
вериги са у нас от над 10
години. Защо чак сега реагирате и оповестявате
проблема?

- Защото досега веригите
не държаха чак толкова голям дял от пазара. Да речем,
че бяха до около 30-35%
от него. И пренебрегвахме
проблемите, защото останалите търговски обекти бяха

достатъчно много и с тях
отношенията ни са безпроблемни. Сега обаче влязоха
нови вериги, а по-старите
откриват все повече обекти.
Очаква се скоро да достигнат 70% дял, а ние ставаме
все по-зависими от тях.
▶ Не ви ли е страх, че законът може да се обърне
срещу вас? Никой не може
да задължи търговците
да работят с български
производители. Ако не им
харесва, може да изберат
внос.

- Да, възможно е теоретично. Но пък ако продължаваме без закон, българските
производители и доставчици ще изчезнем и пак ще
се стигне до този резултат.
Така че законът е шанс да
оцелеем.
▶ Докъде е стигнала работата по закона?

- Обещан ни е от месеци,
но реално работата започва
едва сега. Формира се работна група с наши представители и представители
на няколко министерства.
Сигналите от министерството на икономиката са
позитивни. Министър Трайков прави впечатление, че
е загрижен за българската
индустрия. И така е и редно,
защото ние нямаме нефт и
други дадености, от които
да печелим. Ние, бизнесът,
сме основният източник на
публичните финанси.
Ани Коджаиванова

