Пазари ▶ 11

Инфлацията
продължи
нагоре до

4.6%

Вторник

15 март 2011, брой 50 (5109)

USD/BGN: 1.40223

-1.25%

Тема на деня ▶ 4-5

Ще свети или
ще гърми?
Време е разговорът за сигурността
на ядрената енергетика в България да
започне

EUR/USD: 1.39480

+1.27%

Sofix: 433.80

-0.68%

BG40: 129.80

-0.65%

цена 1.50 лева

Големият потенциал
след катастрофата
Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Над 10 хил. жертви и над 180 млрд. USD преки икономически загуби - на пръв поглед е
парадоксално, но тази катастрофа може да отприщи икономическия потенциал на Япония, да насърчи
производството и строителството и да доведе до дългосрочен растеж ▶ 6-7
Компании и пазари ▶ 12-13

Политическата
коректност
ще оскъпи
застраховките

компании ▶ 15

Промишленият
шпионаж в
Renault може
да се окаже
измама

Технологии ▶ 19

Японският
интернет “дори
не е мигнал”
▶ Карлос Гон, главен изпълнителен директор

Мрежовата инфраструктура на страната е понесла
изненадващо добре последиците на природното
бедствие

pari.bg Вторник 15 март 2011

2 редакционна

Мнения

Валентин Иванов
Новини ▶ 4-5

Новини ▶ 3

Новите данъци
в София се
отлагат. Засега

Състезание
по популизъм

Йорданка Фандъкова,
кмет на София

Понеделник

Гер и БСП предлагат коя от
коя по-антипазарни идеи за
цените на храните

USD/BGN: 1.42005

EUR/USD: 1.37730

Българска народна банка

Българска народна банка

+0.32%

Губещ
Таканобу Ито

Бившият губернатор на Чукотка е преизбран за депутат в парламента на Чукотския автономен окръг на
Русия. Той е избран с 92.6% от гласовете на избирателите, показват предварителните резултати от вота,
който се проведе в неделя. В момента той освен собственик на “Челси” е и председател на Чукотския окръжен парламент.

Една от най-големите автомобилостроителни компании
в Япония - Хонда, с изпълнителен директор Таканобу Ито
спира производството на всичките си заводи в страната.
Причината са земетресенията от последните няколко дни.
Другите две големи автомобилни компании - “Тойота” и
“Нисан”, също съобщиха, че спират производството си.
▶ Подробности по темата четете на стр. 6

Коментар

▶ По темата: “Столична
община ще се премести в
сградата на земеделското
министерство”. Всички
други проблеми са оправени, остана само смяната
на сградите и всичко ще е
наред. На кого му е нужно в
целия хаос точно това да
се прави. Нали се намериха
пари за земеделците и за
животновъдите... Оправиха се проблемите със заплатите и другите неприятности и сега с това ще
станем цъфтяща държава.
А може би това е начин да се
отклони внимание от данъци и други подобни по-важни
неща... Явно няма скоро да
видим политика с цели, ясни
приоритети действия, а
ще се нагледаме на “стреляне” на посоки и прах в очите.

14 март 2011, брой 49 (5108)

Печеливш
Роман Абрамович

-0.32%

Sofix: 436.78

-2.02%

Българска фондова борса

BG40: 130.65

-0.46%

цена 1.50 лева

Българска фондова борса

Въпросите
след
Фукушима
Никой не смее все още
да оцени последиците
от авариите в атомната
електроцентрала
“Фукушима” в Япония.
Сигурно е само едно споровете за бъдещето
на ядрената енергетика
започват отново

Как да си направим
несвободен пазар
Елина Пулчева

elina.pulcheva@pari.bg

Трябва ли
един изцяло
свободен пазар, какъвто е този
на горивата, да се
превърне в регулиран

▶ 2, 10

тема на деня ▶ 8 - 9

Някой
знае ли
какво се
случва с
икономиката?

компании ▶ 11

КТБ предлага
на акционерите
си да не
получават
дивидент

Профил ▶ 22 - 23

По върховете
на HewlettPackard
Цветан Василев,
председател на
надзорния съвет на КТБ

Саша Безуханова,
директор "Публична
администрация за
Централна
и Източна Европа"

pari.bg Топ 3
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Столичната община
ще се премести в
сградата на земеделското министерство. Администрацията,
която управлява горите,
ще бъде преместена в
Пловдив, а тази за рибарството и аквакултурите
- във Варна.

2
3

Нова експлозия в
АЕЦ “Фукушима”.
Въпреки втората
експлозия реакторът остава непокътнат.
Петролът продължава да потъва.
Очакванията за послабо потребление
в Япония понижиха цената
на суровия нефт до под 99
USD за барел.

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

Снимка reuters

В България всяка криза по традиция ражда гениални мерки.
Независимо в каква сфера е
кризата, политици и експерти напрягат умове, за да приемат пакет
от мерки срещу нея. В повечето
случаи след часовете, прекарани
в заседания, преговори и анализи, се раждат чисто популистки
решения. Колкото да се харесат на
избирателите.
Ако нямаше недоволство по
улиците, политическите умове
най-вероятно нямаше да започнат търсене на начин за контрол
върху цените на горивата. Три министерства и една комисия (КЗК)
бяха натоварени с тежката задача.
След кратко умуване дойде едно
от възможните решения. Във вече
утвърдения управленски стил то
ще успокои разбунтувалите се
граждани и превозвачи, но пък
ще навреди на бизнеса. Според
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транспортния министър Александър Цветков една от мерките е
контролът върху цените да се осъществява от Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР). Същата комисия, която
поддържа “социалните” цени на
ток, вода, парно и природен газ,
сега ще определя и цените на бензина и дизела. Така уж щели да се
избегнат подобни на сегашната
ситуации.
Нека си припомним, че енергийният регулатор неведнъж е
обвиняван, че потиска бизнеса за
сметка на потребителите. Нееднократно ДКЕВР беше критикувана,
че с политиката си ощетява финансовото състояние на електроразпределителните дружества.
Това пък от своя страна рефлектира и върху потребителите.
Има и друга подробност - когато
работата на енергийната комисия
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е свързана с контрол на цените за
потребителите, тя се развива на
регулирания пазар. Оттук идва
въпросът трябва ли един изцяло
свободен пазар, какъвто е този
на горивата, да се превърне в
регулиран?

не е конкретизиран органът, който
ще издава лицензите. Но аз се сещам за един, който е оторизиран
да издава такива... ДКЕВР има
достатъчно опит в разглеждането
на заявления, издаването на лицензи и регулирането на пазари.

Преди време подобна идея беше
предложена именно от търговците на горива. Те предложиха да се
създаде специален закон, който
да изисква тяхното лицензиране.
По този начин щял да се ограничи
сивият сектор и да се регулира
дейността на всички играчи на пазара. Самите търговци коментираха, че е странно, вместо да искат
свободен, доброволно да предлагат пазара си за регулация. За
съжаление обаче в това виждали
единствен начин да се премахнат
тези, които те определят като спекуланти. Тъй като предложението
все още не е обсъдено сериозно,

Ако помислим, има логика
и в мисленето на търговците
- с лицензите достъпът на нови
играчи на пазара ще стане потруден. Идеално, особено когато
играчите са няколко, но големи.
Всеки вижда, че това никак не е
честно спрямо другите и спрямо
свободния пазар. Дано го видят
и трите министерства, които ще
умуват върху мерките срещу
поскъпването на горивата. И
поне след тази криза да решат
нещо наистина полезно. А не
да трупат предизборно червени
точки пред гласоподавателите с
автомобили.
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Число на деня

35

Около 17 000 лв. ще
бъдат необходими за
оборудването на една зала в
специализирания съд

▶ вида лекарства, които нямат внос през последните
години, отново ще бъдат достъпни за пациентите. Така
болните няма да пътуват до други държави, за да си ги
набавят

Искра Фидосова, председател на правната комисия в НС

Голямото местене

Столичната община и земеделското
министерство ще разменят сградите си
Агенцията по горите
ще отиде в Пловдив,
а тази по рибарство
и аквакултури - във
Варна или Бургас
Община София, която
сега се помещава на ул.
„ Мо с ко в с ка ” , щ е с е
преме сти в сградат а
на Министерството на
земеделието и храните
(МЗХ) на бул. „Хрисо
Ботев”. Новината съобщи
лично премиерът Бойко
Борисов, който извънредно
и изненадващо реши да
присъства на брифинг за
програмата за селските
райони. Той обясни, че

е искал да се направи
рокадата още по времето,
когато е бил кмет, но му е
било отказвано. Борисов
предст ави и планове
за децентрализация на
държавната администрация,
които ще започнат от
земеделското ведомство.
Сделка

Решението за размяната
между столичното кметство
и МЗХ ще бъде взето найвероятно още тази сряда от
Министерския съвет, допълни Борисов. „Кметствата са винаги в най-представителните и най-красивите
сгради и в София това е
земеделското министер-

ство”, обясни премиерът.
Немаловажна причина е и
обаче, че ведомството на
Мирослав Найденов от две
години няма средства за
поддръжка на близо столетната сграда и покривът
й тече. В новата си обширна
сграда общината ще може да събере всичките си
служби, които в момента
са разпръснати. В момента
главният архитект на София Петър Диков правел
оценка колко ще струва разместването на двете сгради,
каза Мирослав Найденов.
Очакванията са столичното
кметство да се нанесе на
новия си адрес за Деня на
София - 17 септември.

В студ и зной

▶Войник от индийската армия скача с мотоциклет през горящ обръч в първия
ден от тридневното изложение „Запознай се с армията” в западноиндийския град
Ахмедабад. Изложението има за цел да привлече повече младежи в армията
снимка Reuters

В броя четете още

компании ▶ 14
Поетапното
пускане на
магистрала
„Люлин” се
отлага заради
лошото време

Устойчива
градска среда
▶ 20-23
Нови 63 млн. лв. за
саниране на
сгради ще бъдат
достъпни през юни

Мотивация

МЗХ от своя страна пък
ще се свие заради планираното децентрализиране и
би трябвало да се чувства
комфортно в по-малката
сграда на ул. „Московска”,
обясни Найденов. Агенцията по горите ще се премести
в Пловдив, а тази за рибарството и аквакултурите
- във Варна или Бургас.
Бойко Борисов обясни още
и че разместването на държавната администрация ще
създаде трафик по магистралите и така България
ще оправдае искането на
още европейски средства
за строеж на пътища.
Ани Коджаиванова

▶Според премиера Бойко Борисов кметството
трябва да бъде в най-красивата сграда в София
Снимка Емилия Костадинова
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Ще свети или
ще гърми?

Време е разговорът за сигурността
на ядрената енергетика в България
да започне
Реакторите във Фукушима са
различен тип от тези в “Козлодуй” и от планираните в
“Белене”. Авариите там
предизвикаха отделяне на
пара, която е радиоактивна. Това тук е невъзможно,
казват едни експерти. Тук
е още по-опасно, казват
други. На този фон все поактуален става въпросът
напълно безопасни ли са
реакторите, които трябва
да заработят в Белене? За
съжаление отговорите са
противоречиви и всеки
може да си избере на кого
да вярва. Липсата на публичност по проекта АЕЦ
“Белене” само увеличава
съмненията. А всички данъкоплатци имаме нужда от
категорични отговори, не от
съмнения.
“400-тонен самолет”

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма

Трайчо Трайков обяви, че
ще поиска от производителя
“Атомстройекспорт” и от
Международната агенция за атомна енергетика
(МААЕ) “допълнителни
разяснения и гаранции
за сигурността на новия
реактор”. Подобно изявление може да бъде само
сигнал, че министърът
няма достатъчно разяснения и гаранции, за да иска
“допълнителни”. Ден порано министър Трайков
съобщи, че АЕЦ “Козлодуй” може да издържи земетресение от 7-а степен
по Рихтер. “Росатом” пък
побърза да информира
публиката, че новите реактори за “Белене” може
да издържат “и падането
на 400-тонен самолет”. На
фона на тези неразбираеми за публиката детайли
телевизиите предават взривовете във Фукушима.

ЗА

Ако се задава
въпросът има
ли опасност
за нашите
реактори, отговорът е
абсолютно никаква. Защото
конструкцията на тези видове
реактори е такава, че да не
допусне в никакъв случай
неконтролирана атомна
реакция
Явор Куюмджиев,

бивш зам.-министър на икономиката и енергетиката

ПРОТИВ

Когато поискаме
данни за системите
за безопасност на бъдещите
реактори, за да ги коментират
независими експерти,
защитниците на проекта
отказват и ревниво пазят
каквато и да е информация
Петко Ковачев,

коалиция "АЕЦ БелеНЕ"

По следите на
доверието

Разнопосочните сигнали за
ситуацията в България може
само да увеличат паниката
сред населението и да отдалечат всички от разумния
разговор. А никой няма полза от това. “Когато поискаме
данни за системите за безопасност на бъдещите реактори, за да ги коментират
независими експерти, защитниците на проекта отказват
и ревниво пазят каквато и
да е конкретна техническа
информация точно за тези
системи”, споделя Петко Ковачев от коалицията “АЕЦ
БелеНЕ”. Като откровен противник на проекта Ковачев
търси информация за сигурността на централата.
“Това, което се случва там,
и това, което е тук, няма нищо общо. Тоест, ако се задава
въпросът има ли опасност за
нашите реактори, отговорът

Атомната електроцентрала "Фукушима" след първия взрив СНИМКА:REUTERS

е абсолютно никаква”, отрича всякаква опасност Явор
Куюмджиев, бивш зам.-министър на икономиката от
БСП. Като откровен привърженик на проекта той
цитира данни за сигурността
на централата.
Засега надпреварата между
двете тези е на територията
на доверието - вярваш на
едните или на другите. Няма
обаче достатъчно авторитетна и независима експертиза,
която да казва в прав текст
има ли някакви рискове, ако
има, какви точно са и струва

ли си изобщо всичко. Двете
противоположни позиции на
БАН през годините само затвърждават това усещане - в
началото на 90-те доклад на
академията определя Белене
като силно сеизмична зона.
През 2007-а Белене вече е в
най-слабо сеизмичната зона,
пак според БАН.
Гласовете

Ядреният експерт Георги
Касчиев, който от години
работи във Виена, твърди, че
германският концерн RWE
се е отказал от проекта имен-

но след като е поръчал анализ за безопасността. Този
анализ също не е публичен.
Икономистът Красен Станчев пък твърди, че е много
по-сигурно и по-изгодно да
бъде изграден нов реактор в
“Козлодуй”, отколкото нова
централа в Белене: “Първо
площадката на АЕЦ “Козлодуй” е много по-сигурна, отколкото площадката
на АЕЦ “Белене”, поради
биологически особености
и отдалеченост от Вранча.
Така че при всички случаи
сигурността е по-евтина на

Световна верижна реакция
Случаят в Япония мобилизира антиядреното движение в
Германия. Още преди да стане ясно какво точно се случва
във Фукушима, политици вече призоваваха за изключването
на реакторите в страната. Все още не е съвсем официално,
но сигналите от управляващата дясна коалиция са, че
християндемократите и свободните демократи не смятат
повече да бъдат възприемани като “проядрен” кабинет след
направените компромиси със спирането на германските

атомни централи. Анализаторите посочват, че при следващите
местни и парламентарни избори атомната енергия ще
бъде един от ключовите въпроси.
Междувременно в Германия беше регистрирана
потребителска атомна истерия: Хората започнаха
масово да търсят и да купуват гайгерови броячи,
таблетки йод и да отказват резервации за пътувания в
региона.

Австрия, която е пълен противник на атомната
енергия и няма ядрени мощности, използва случая да
напомни за крайната си позиция. Партии от различни
части на политическия спектър, неправителствени
организации и експерти настояват правителството да
заеме твърда позиция за изключването на реактори в
съседните държави. Виена настоява и за проверка на

всички мощности в ЕС. Австрийският екоминистър вече
официално предложи на съвета на екоминистрите от
Европейския съюз провеждането на стрес тестове за
атомните централи и в региона. Опозицията обаче обяви,
че такива тестове биха имали само плацебо ефект,
и настоява за категорична позиция срещу ядрената
енергия.

Реакцията в Съединените щати е еднопосочна към
преосмисляне на ядрената политика, дори сред нейните
привърженици. Показателно е изказването на сенатора
демократ Доузеф Либерман, който въпреки принципната си
подкрепа към ядрената енергетика призова за замразяване
и преосмисляне. Досега управлението на Барак Обама
беше насочено към увеличаване на атомния капацитет, за

да се компенсират други източници и за целта към ядрения
сектор бяха пренасочени 18.5 млрд. USD. Говорителят на
Белия дом обясни, че страната все още държи на този
вид енергия, но смята “да си вземе поуки” от случващото
се в Япония. И тук обаче натискът от неправителствения
сектор става все по-силен и все повече учени призовават
опасността от АЕЦ да не бъде подценявана.

Още днес енергийните министри от Европейския съюз
се събират на извънредна среща за последиците от
атомния инцидент в Япония. Отговорността за ядрената
сигурност е на всяка отделна страна членка, въпреки
че централите се наблюдават и от независим орган.
Днес министрите ще трябва да докладват за мерките
за сигурност и сценариите при извънредни ситуации

пред еврокомисаря по енергетика Гюнтер Йотингер,
който вече се обяви за затварянето на реактори.
Наблюдателите твърдят, че е възможно комисията
да предприеме скоростни действия по отношение на
някои централи. В ЕС има 143 действащи реактора, като
най-много са във Франция (58), Великобритания (19) и
Германия (17).
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Двата основни вида ядрени реактори
1. Реактор с вода под налягане
(руските ВВЕР са тяхна разновидност)

Корпус на
реактора

Генератор
Турбина
Генератор
на пара
Вода

Регулиращи

Кондензатор

пръти
Херметична обвивка

2. Реактор с вряща вода
“Козлодуй”, отколкото на
“Белене”.
Очевидно има въпроси. Добрата новина от
последната година е, че
икономическият разговор
за проекта вече започна.
Знаем цената според българското правителство,
знаем и според руското.
Остава да научим и нещо
за сигурността и евентуалните рискове. Рецептата
отново е същата: повече
публичност.
Иван Бедров
Филипа Радионова

Корпус на
реактора

Генератор
Вода
Турбина

Регулиращи
Кондензатор

пръти

Графика: Стела Михова

Херметична обвивка

Интервю с Момчил Пеков, магистър инженер по ядрена енергетика

Докато се изпуска само пара,
няма сериозен риск
▶Господин Пеков, какво
всъщност се случва в
Япония?

- Първо и най-важно верижната реакция е спряна. Уран не се дели, а
има остатъчно топлоотделяне от продуктите на
ядреното делене по време
на нормалната експлоатация. По принцип охлаждането след спиране
продължава няколко дни
при нормални условия.
Обаче такова охлаждане
не може да бъде осигурено, защото едновременно
се е изгубило външното
захранване. Набързо са
свършили и батериите,
които са резерва на резервата. Така се е натрупала
много топлина в реактора
и са я изпуснали извън
херметичната обвивка.
Тази топлина е под формата на пара, която е радиоактивна.
Опасност според мен
в някакъв голям периметър няма. До момента,
в който се изпуска само
пара, която евентуално
може да съдържа мал-

В случай на авария като сегашната
целта е всичко сериозно да се случи
вътре в херметичната обвивка, а навън да
бъде изпусната в пъти по-малко радиация
ки количества разтопено
гориво (ако въобще има
такова), сериозни рискове
не съществуват.
▶Нормално е да направим сравнение със ситуацията в България.

- От гледна точка на

защитните системи в пети и шести блок на “Козлодуй” и във Фукушима
има аналогични, които
покриват всички норми
на Международната агенция за атомна енергия
(МААЕ), в това число
т.нар. контеймънт - хер-

метичната обвивка около
самия реактор. В случай
на авария като сегашната
целта е всичко сериозно
да се случи вътре в това
помещение, навън да бъде
изпусната в пъти по-малко радиация.
В Чернобил и от първи до четвърти блок в
“Козлодуй” контеймънт
няма. Накратко казано,
ако се случи нещо много
лошо, има една предпазна бариера по-малко и
последващите мерки за
овладяване на положението извън централата ще
бъдат по-сериозни.
▶А как стои проектът
АЕЦ “Белене” на този
фон?

- Там ще има двоен контеймънт, който би издържал на по-тежки събития, отколкото този в пети
и шести блок на “Козлодуй”. Най-същественото
при него е наличието на
много пасивни системи
за безопасност. Това означава, че ще охлаждат активната зона без нуждата

от електрическа енергия.
Така до голяма степен се
намалява вероятността от
повтаряне на сегашната
авария, където причината
е точно липсата на електрозахранване.
▶И сигурно всеки се пита има ли 100% гаранция за безопасност?

- Вероятността да се
случат толкова сериозни
инциденти е минимална
и се вземат много мерки
тя да бъде намалена още
повече. Ядрените централи в момента са state
of the art за надеждна
доставка на базова електроенергия.
▶Това е по принцип, а
конкретно за “Белене”?

- Вероятността да се
случат толкова сериозни
инциденти е минимална
и се вземат много мерки
тя да бъде намалена още
повече. Ядрените централи в момента са state
of the art за надеждна
доставка на базова електроенергия.
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Големият
потенциал след
катастрофата
Изправена пред най-голямата си
следвоенна катастрофа, Япония
стяга редици за възстановяване
и икономически растеж

Преки икономически загуби
за над 180 млрд. USD, найголемият срив на фондовия
пазар от разгара на финансовата криза насам, режим
на тока, затворени производства и над 10 000 жертви.
Цифрите след земетресението в Япония говорят достатъчно за катастрофичния
характер на пораженията.
Разрушенията в засегнатите
части на страната и ефектът от тях обаче може да
бъдат и доста положителни
за икономиката на страната
и света.
Оптимизъм vs.
реализъм

Катастрофата може да отприщи икономическия потенциал на страната и да
насърчи производството и
строителството, прогнозират анализатори оптимисти.
Oчаква се да има значителен
ръст на инвестициите в Страната на изгряващото слънце,
най-вече в инфраструктура.
Ще поскъпват акциите на

180

▶ трлн. USD може да
достигнат преките
икономически загуби за
японската икономика
от унищожителното
земетресение

KAJIMA CORP.

TOKYO EL. POWER CO.

TAISEI CORP.

EAST JAPAN RAILWAY CO.

първия работен ден водещият индекс Nikkei се срина с 6.4% до 9603. Това е
най-голямото пропадане на
бенчмарка за последните
две години. За последно подобен срив имаше в разгара
на финансовата криза в края
на 2008 г.
Изключително трудно беше търговската сесия изобщо да започне, защото почти
нямаше купувачи, готови да
заложат поръчки в система,
твърди Bloomberg. Все пак
търговията започна, но акциите на компаниите главно
от енергийния сектор бяха
буквално покосени.

DAIWA HOUSE INDUSTRY

HITACHI

Истинска
катастрофа

Печеливши

японските компании, тъй
като след възстановяването
те ще имат много държавни
поръчки. Ще се ускори ръстът на японската икономика
с близо 1%, което пък ще
подкрепи глобалното стопанство. Поевтиняването на
суровини и горива след катастрофата в световен мащаб
може да стимулира бързото
възстановяване.
Реалистите обаче не очакват положителните ефекти
да се усетят в близките
месеци. Със сигурност възстановителните работи ще
струват милиарди долари.
В същото време Япония
има най-големия публичен
дълг от всички развити икономики в света, като размерът му е двойно по-голям от
брутния вътрешен продукт
от около 5 трлн. USD.
Спешни действия,
а пари?

Вчера Японската централна

Губещи

банка (ЯЦБ) удвои обема на
изкупуваните ценни книжа
до 10 трлн. JPY, за да възстанови доверието в икономиката. От институцията заявиха,
че се придържат към прогнозата си за бавно възстановяване на икономиката
въпреки очаквания временен
спад заради наводненията.
Централната банка запази
референтния си лихвен процент между 0 и 0.1%. Заедно
с това ЯЦБ предложи да напомпа допълнително рекордните 15 трлн. JPY (183 млрд.
USD) в банковата система
на страната, за да вдъхне
увереност на инвеститорите,
че финансовите пазари ще
функционират нормално.
Сривът на борсата

Инвеститорите обаче реагираха панически в понеделник. Взривната вълна
буквално се прехвърли от
атомните електроцентрали
върху капиталовия пазар. В

Оценките за щетите след
катастрофата достигнаха
умопомрачителните над 180
млрд. USD. Това показа анализ на Credit Suisse на база
първоначалните данни за
щетите. Появиха се дори
сравнения с предишното голямо земетресение в Япония
- катастрофата през 1995 г.
в Кобе. Според оценката на
главния икономист на Credit
Suisse Хиромичи Ширакава
загуби в засегнатия от земетресението в петък североизточен регион на страната
вероятно ще бъдат малко
по-малко от 40% от сумата от
40 трлн. JPY, отчетени след
труса през 1995 г.
Всичко това говори, че колкото и тежки да са щетите
след ужасяващото земетресение, най-хубавото е, че това не е нещо ново за Япония.
Страната помни в историята
си и по-тежки катаклизми и
се е завръщала. Остава само
да го повтори и сега.

10044.17

▶ В началото на сесията на фондовата борса
в Токио изобщо нямаше купувачи и това създаде сериозна предпоставка търговия реално
да няма

Мирослав Иванов

Режим на тока затвори редица заводи в Япония
Големите пристанища
за международни
товари в страната
работят нормално

Огромните разрушения в
Япония изправят страната
пред най-голямата криза от
Втората световна война насам. Така определи бедствието японският министърпредседател Наото Кен, след
като островната държава
премина през ужаса на едно
от най-големите земетресения в съвременната история
на света, последвано от унищожителни вълни цунами и
експлозии в атомната електроцентрала във Фукушима.
Няколко пристанища в североизточната част на страната
пострадаха от катастрофата
и спряха работа, а редица
производители временно
прекратиха производството.
Морски транспорт

Най-малко шест от пристанищата за международни

товари са пострадали сериозно от бедствието и вероятно няма да работят поне
няколко месеца. Това обаче
са предимно малки пристанища в североизточната част
на страната, която е основно селскостопански район,
коментираха от превозвача
Maersk. По данни на Reuters
тези портове обработват
около 7% от промишлената продукция на страната.
Затова за неоснователни се
смятат притесненията, че
разрушенията може да се
отразят на световната търговия. Пристанищата в Токио
и в южната част на страната
работят нормално.
Опасност
за снабдяването

Редица компании, сред които Sony, Toyota Motor и
Panasonic, временно затвориха линиите си, а възстановяването на производството
се бави заради продължаващите вторични трусове.

▶Най-малко шест
от пристанищата за международни товари са пострадали сериозно
от бедствието
и вероятно няма
да работят поне
няколко месеца

Въпреки това вчера Toshiba
обяви, че отново ще отвори завода си. Съществуват
притеснения, че прекратяването на производството
може да наруши доставките
в световен мащаб, тъй като
една пета от технологичните
продукти се произвеждат в
Япония. Най-застрашени от

нарушения в снабдяването
са корабостроителните предприятия и производителите
на слънчеви инсталации.
Металургия

По-сериозен е проблемът с
производството в енергоемкия сектор на преработката
на суровини, който неиз-

бежно ще бъде засегнат от
въведения режим на тока
на много места в страната.
Ограниченото електроподаване не се очаква да бъде преодоляно преди края
на април. По тази причина временно спряха част
от мощностите си няколко
стоманодобивни предпри-

ятия, сред които Sumitomo
Metal Industries, Nippon Steel
и JFE Steel Corp. Според
анализатори обаче свръхпроизводството в други части на
света ще компенсира спада в
Япония, така че не се очаква
рязък скок на цените на стоманата.
Иглика Филипова
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Резервите на
централната банка
са много големи
Резервите на централната банка в
Япония са на първо
място в света, така че страната има
достатъчно ресурс за
възстановяването си и
няма да има нужда от
дълг. Но щетите все
още не са установени, а опасностите от
нови земетресения и
цунамита са реални.
Така че трябва още да
изчакаме, за да оценим реалните загуби
за страната, макар
вече да се появиха
коментари за стотици
милиарди долари.
		
Преките поражения
в момента са върху
застрахователните
компании. Те ще имат
предявени много щети
и ще им се наложи да
имат ресурси кеш. А
това означава, че компаниите ще трябва да
излязат на пазара и да
разпродават ликвидни
активи. Много от тях
имат експозиции в
американски ДЦК и
други чужди държавни дългови книжа.
Страната има голям
търговски излишък
и инвестира много в
чужди ДЦК. Може да
се очаква спад в държавната помощ към
други страни.

9620.49
Петролът потъна след
земетресението
По-слабо търсене на
горива в третата по
консумация страна в
света - Япония, донесе
първи рязък спад на
котировките от седмици

Очакванията за намалено потребление на горива
в Япония вследствие на
земетресението накараха
спекулантите да се оттеглят от петрола и това
донесе първия сериозен
спад на котировките му от

99

▶ USD за барел достигна
американският лек
суров петрол по време
на търговската сесия на
стоковите пазари

седмици. От бедствието в
петък цената на енергоносителя постоянно се движи
надолу и вчера американският лек суров петрол
дори падна под 99 USD за
барел, като загуби почти
3%.
Предприятия
в отпуск

Допълнителен тласък върху котировките оказа спирането на редица индустриални производства в
Япония. Трите най-големи
японски автомобилостроителя - Toyota, Honda и
Nissan, обявиха, че затварят заводите си в страната.
Toyota спира производствената дейност минимум
за три дни, уточняват от
компанията. Honda затваря
заводите си за седмица,
а от Nissan не уточниха

кога ще възобновят работа. Малко по-рано Isuzu
също съобщи, че прекратява работа за пет дни.
В режим на икономии на
електроенергия преминаха
много офиси, магазини,
ресторанти, обществени
учреждения.

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

Директният
удар е върху
застрахователните
компании и акциите на добивните
компании

Негативен ефект
в момента има при
всички добивни
компании, които
буквално се сриват.
Опасенията, че ще
има преглед на сигурността на атомните
електроцентрали, пък
понижават акциите на
енергийните дружества.

Котировки на американския петрол
USD/б
���.�
��.��.�� г.

���.��

-2.92%

���.�

��.��.�� г.

��.��

���.�

Обрат в тренда

Поевтинелият петрол пречупи тренда от последните няколко седмици след
началото на кризата в Либия. Със започването на
вълненията в африканската
страна нефтът беше в непрекъснат възход.
Освен на петрола бедствието в Япония донесе и
спад в цените на индустриалните метали. Причината
отново е спряното производство в редица фабрики.
Страната е най-големият

��.�

��.�

потребител на алуминий в
Азия и вторият най-голям
на мед в света след Китай.
Така трагедията в Япония
може да се окаже спирачка

за глобалната инфлация, която се превърна в основна
заплаха за възстановяването на големите икономики.
Поскъпването на енергий-

ните суровини, храните
и металите в последните
седмици породи опасения,
че световната икономика
може и да прегрее.
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Отмяната на презонирането ще свали
приходите на София със 7 млн. лв.
Кметството ще връща и надвнесен данък, след като се оказа, че в рамките
на два месеца немалко софиянци са си платили по по-високата тарифа
Със 7 млн. лв. по-малко ще
са приходите на Столичната
община заради замразяването на презонирането. „С
3 млн. лв. по-малко ще постъпят от данък сгради и с
4 млн. лв. по-малко от такса
смет”, обясни председателят на стопанската комисия в Столичния общински
съвет и зам.-председател
на групата на ГЕРБ Николай Стойнев. Така от данък
сгради в хазната прогнозно
трябва да влязат 85 млн.
лв., а от такса смет - 171
млн. лв.
„Намалението на приходите няма да се отрази
на инвестициите в София, защото столицата
има бюджет от 1.3 млрд.
лв.”, допълни Николай
Стойнев. Според него при
представянето на анализите от презонирането е
имало едни данни, а сега
се е оказало, че над 100 000
домакинства трябва да плащат значително по-високи
суми на общината.
Очаква се в четвъртък
Столичният общински съвет да замрази за 1 година
или да отложи въобще презонирането на София. Само
19 000 жители в квартал
„Банишора” ще трябва да
платят с 48% по-високи
такса смет и данък сгради. Причината е, че според
зонирането от 1998 г. тези
жилища попадат в трета
зона, но досега са били таксувани от данъчните служби като намиращите се в
четвърта и собствениците
на имоти там са плащали
по-малко. Според Фандъкова тази грешка е причината
за 77% скок на дължимите
суми след новото зониране
в „Банишора”. След преизчислението само жителите
на „Банишора” ще плащат
по-високи налози.
Кой е отговорен

В четвъртък трябва да стане ясно и дали оставката
на заместник-кмета Минко
Герджиков ще бъде приета.
Тогава трябва да приклю-

чи проверката за грешки
при изчислените данъци
на столичани, която кметът Йорданка Фандъкова
разпореди.
„Отговорността винаги
се поема политически”, беше лаконичният коментар
на Стойнев относно това
кой е виновен за хаоса.
„След решението на Столичния общински съвет,
което трябва да бъде взето
в четвъртък за отлагане
на презонирането, ще се
направи анализ на всички законови начини, по
които може да се върнат
надвзетите суми”, обясни
Стойнев.
Хаосът става
по-голям

„Наш клиент си купи жилище в кв. „Лозенец”, чиято
данъчна оценка беше повисока от продажната цена.
Това увеличи разходите му
по сделката - нотариални
такси, данък възмездно
придобиване на имущество и т.н., с около 1000
лв.”, съобщи брокерът от
„Явлена” Диана Антонова.
Тя допълни: „Съмнявам се,
че някой ще върне парите
на клиента.”
Оказа се, че „Лозенец”
не е единственият квартал,
в който от началото на годината данъчната оценка е
превишила цената, на която се продава апартамент.
„Имаме такъв случай в „Изток”. Данъчните изчисляват
оценката в зависимост от
квартала и големината на
имота. За пазарната цена
от значение е и качеството
на самия имот. Ако той се
нуждае от основен ремонт,
цената е по-ниска”, обясни
регионалният мениджър на
„Райфайзен имоти” Иван
Велков. По думите на Велков все повече купувачи
предпочитат да изповядат
сделка на реална пазарна
цена, особено ако купуват
имот с ипотечен кредит.
Много по-малко били случаите, в които се изповядват
сделки на данъчна оценка.

▶Николай Стойнев от ГЕРБ обяви, че след като бъде отменено презонирането, ще се търсят всички
законови начини да бъдат върнати надвзетите суми от столичани 			
Снимка Марина Ангелова

Връщат данък
и когато...

„При продажба на недвижим имот се дължи данък
върху стойността на недвижимия имот в размер
на 2.5% върху уговорената
цена, а ако тя е по-ниска от
данъчната оценка, сумата
се дължи върху данъчната
оценка”, коментираха от
общината. Според тях има
редки случаи, в които данъкът е внесен върху данъчната оценка. В тези случаи
по искане на задължените

Срам
за майстора
Новите зони определени
набързо
▶ Презонирането на
София беше направено
в средата на декември
миналата година от
Столичния общински
съвет. Две седмици порано заместник-кметът
Минко Герджиков беше
предложил един вариант
за това. Първоначално
идеята за това беше
баровските квартали
„Драгалевци”, „Бояна” и
други, които сега са във
вилната четвърта зона,
да минат в по-висока, за
да може собствениците на къщите палати

клиент
си купи
жилище в кв.
„Лозенец”, чиято
данъчна оценка
беше по-висока
от продажната
цена, и разходите
му се увеличиха
с 1000 лв.

лица, внесли данък върху
данъчната оценка, ще се
възстановява надвнесеният
такъв. Гражданите, които са
получили данъчна оценка и
доказано не са изповядали
сделка, ще могат да получат
ново актуално удостоверение за данъчна оценка,
без да заплащат повторно
такса. Тя варира от 17 до 34
лв. в зависимост от срока,
за който собственикът на
имота иска тя да бъде направена от данъчните.
Красимира Янева

да плащат повече. При
предложеното презониране от Герджиков в
края на ноември се оказа
обаче, че тази мярка ще
засегне живеещите в 14
квартала. Презонирането беше мотивирано с
недостига на средства
за инфраструктура. По
първоначални изчисления то трябваше да
донесе допълнителни 10
млн. лв. на общинската
хазна.
▶ Седмица по-късно
обаче Минко Герджиков
предложи по-мек вариант на презонирането.
Първият не бил харесан
от общинските съветници от ГЕРБ. Така
стана ясно, че приходите ще се увеличат само
с 3 млн. лв. от данък
сгради, но не беше ясно

Диана Антонова

какви точно ще са приходите от такса смет.
Така от втора в първа
зона минаха кв. „Иван
Вазов”, „Крива река” и
част от „Лозенец”. Това
доведе до 25% увеличение на данък сгради
и таксата за битови
отпадъци. От трета
във втора зона минаха
кварталите „Банишора”, „Зона Б-18”, „Драгалевци”, „Симеоново”, „Княжево”, вилни зони „Малинова долина”, „Малинова
долина - Герена”, „Киноцентъра” - III част, районът около Централна
гара. Поскъпването
на местните данъци и
такси беше с 18 на сто.
От четвърта в трета
зона трябваше да мине
„Дружба” 2, като това
увеличаваше плащани-

ята към хазната с 50 на
сто. От трета в първа
зона трябваше да мине
„Зона Б-5”. Тогава презонирането беше мотивирано с новите молове около „Дружба” и подобрата инфраструктура и т.н.
▶ На 16 декември общинските съветници приеха
окончателния вариант
за това кои квартали
в коя зона да попадат.
Докладът беше внесен
набързо и предизвика
спорове в общинския
съвет. Мотивите за
преминаването от пониска зона в по-висока бяха, че например
до „Дружба” ще стига
метрото и жителите
на този квартал трябвало да платят за инвестицията.
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Столичната община се отказа от
нова система за детските градини
До края на годината
“Сирма груп” трябва
да включи в системата
и самостоятелните
детски ясли
Обществената поръчка за
нова информационна система за детските ясли и
градини, която беше обявена преди два месеца от Столичната община, е спряна.
“Когато разбрах от медиите за поръчката, възложих
спиране. Няма да правим
нова система. Това беше
недоразумение”, каза кметът на София Йорданка
Фандъкова.
Справка в сайта на Аген-

Дори и да нямаме подписан договор след 31 май за поддръжка
на системата, ние ще продължим
да правим това, защото никой няма
полза от социално напрежение, а и
сме поели ангажимент
Илиян Узунов, изп. директор на “Сирма медия”, дъщерна на “Сирма груп”

цията за обществените поръчки показва, че процедурата е спряна с решение на
10 февруари. Официалният
мотив е, че в програмата за
капиталови разходи за 2011
г. не са разчетени средства
за изграждане на автоматизирана информационна система за детските заведения

в Столичната община.
Оборените мотиви
за възлагането

Мотивът, с който общината
обяви поръчката за нова
информационна система,
беше, че сегашната не можело да бъде надградена.
Причината е, че в момента

чрез нея се кандидатства
само в обединените детски
заведения (които са ясла
плюс детска градина), а
трябва да бъдат включени и
самостоятелните детски ясли. Това не стана при създаването на системата, защото
ОДЗ-тата са към общината,
а яслите - към здравното
министерство. Освен това
нямало как да се направят и
други желани допълнителни модули. Другият важен
аргумент беше, че тя е така
направена от “Сирма груп”,
че общината не може сама
да я поддържа.
Да, обаче не

Оказа се, че тези аргументи
са невалидни и са измислени от някого в общината,
който вероятно не си е направил труда да ги провери
наистина или просто не е
искал. Самата Фандъкова
твърди, че е научила за поръчката от медиите.
“Направихме срещи с
представители на фирмата,
която разработи системата.
Изясни се, че има начин тя
да се надгради”, каза Йорданка Фандъкова.
Едно временно
решение

▶ В столицата има 26 ясли, които не са включени в сегашния вариант, и за да
бъдат записани децата в тях, родителите им дежурят денонощно на смени
снимка марина ангелова

Държавата да не бави
плащания повече от 30 дни
Това гласят част
от промените в
Закона за защита на
конкуренцията, които
икономическото
министерство ще
внесе до края на март
в парламента
Министерството на икономиката не дължи пари на
фирми и не предизвиква по
никакъв начин междуфирмена задлъжнялост. Това
заяви вчера министърът на
икономиката, енергетиката
и туризма Трайчо Трайков в
Пловдив по време на среща
с пловдивски бизнесмени.
Над 90% от държавните
дългове са на строителното
министерство, но връщането им не може да стане с
по-бързи темпове от заложените в бюджета, обясни
Трайчо Трайков. Екип на
икономическото министерство разработил пакет
от промени, които целят
да има равнопоставеност
между всички стопански
субекти, обясни Трайков.
Една от тях - всички разплащания в държавата между

компаниите и тези между
правителството и бизнеса
да са до 30 дни. А не, както
е досега, разплащанията
да може да се отлагат до
90 дни, а и повече. Това са
само част от промените в
Закона за защита на конкуренцията, които предстои
да бъдат внесени в парламента до края на март.
Един месец да бъде срокът
за издължаването между самите фирми и между тях и
държавата, предложи още в
края на миналата година Българската стопанска камара.
Тогава от работодателската
организация обясниха, че
това е европейска директива,
която е в сила от октомври
2010 г., и България има двегодишен срок да я въведе.
За горивата

Вкарването на горивата
в регулативен режим ще
означава отказ от пазарна
икономика и ние дори не
трябва да си го мислим,
категоричен е Трайчо Трайков. Цената им в този момент може да се намали, ако
правителството се откаже
от част от акциза върху горивата. Всеки един елемент

Няма картелни споразумения при
течните горива,
защото 48% от
тях се предлагат
от “Лукойл”, но
52% са внос от
други рафинерии
Трайчо Трайков,
министър на икономиката, енергетиката и туризма

от цените на бензина и дизела се формират пазарно,
така че няма как те да бъдат
вкарани под контрола на
ДКЕВР. Според министъра
няма и не биха могли да
съществуват нито спекула,
нито картелни споразумения с цените на течните горива, защото 48% от тях се
предлагат от “Лукойл”, но
52% са внос от други рафинерии. Той обаче не отрече,
че държавата е поискала
от Комисията за защита на
конкуренцията да направи
такава проверка.
Михаил Ванчев

Договорът за поддръжка на
системата със “Сирма груп”
изтича на 31 май. Дотогава
трябва да приключат първите няколко класирания
за прием в обединените
детски заведения и градините за учебната 2011-2012

Когато
разбрах
от медиите за
поръчката,
възложих
спиране.
Няма да
правим
нова система. Това
беше недоразумение
Йорданка
Фандъкова,
кмет на
София

г. Това е периодът, в който
децата се записват в детските заведения. “Фирмата има
задача до края на годината
да включи в системата и
детските ясли”, допълни
Фандъкова. В столицата
има 26 ясли, които не са
включени в сегашния вариант, и за да бъдат записани
децата в тях, родителите
им дежурят денонощно на
смени.
Но още няма договор

“Сирма груп” е решила да
дари системата на Столичната община заедно със
софтуерния код за нея.
След като и яслите бъдат
включени в системата,
трябва да има конкурс за
нейното администриране.

“Общината няма капацитет
да прави и това”, призна
Фандъкова. Все още обаче
няма подписан договор за
надграждане на системата и
за нейната поддръжка след
края на май. От началото на
годината администратори
от кметството отговарят
на родителски запитвания,
което преди се правеше от
фирмата. Според родители
това е довело да спад в качеството на обслужването.
За след 31 май беше предвидено кметството само да
администрира системата.
Родителите обаче бяха против това, защото според тях
така ще се отвори възможност за записване на деца в
градините с връзки.
Красимира Янева
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ЕЦБ не успя да прехвърли покупката
на облигации на спасителния фонд
е успяла да прехвърли тази задача на спасителния
фонд. Липса на ентусиазъм
от решението на евролидерите пролича и от коментара на самия Трише, който
каза само, че то е „крачка в
правилната посока”.
Само временно
решение

▶ За управителя на ЕЦБ Жан-Клод Трише покупката на правителствени облигации на първичния пазар е само
крачка в правилната посока, но не и крайно решение

Със средствата от
европейския фонд
ще може да се купува
държавен дълг, но
само на първичния
пазар

Не може
вечно
да изкупуваме
държавни
облигации. Като
всички извънредни
мерки на ЕЦБ тази
Решението на лидерите от
еврозоната за европейския също е временна
спасителен фонд, което беше взето в края на миналата седмица, може да се
определи като несбъдната
мечта за управителя на Европейската централна банка
(ЕЦБ) Жан-Клод Трише.
Това коментираха анализа-

Жан-Клод Трише,
управител на ЕЦБ

тори вчера, след като късно вечерта срещу събота
ръководителите на 17-те
страни, приели еврото, увеличиха ефективния капацитет на Европейския фонд
за финансова стабилност
(ЕФФС) до 440 млрд. EUR
от около 250 млрд. EUR в
момента. Макар че ЕФФС
ще може да се използва за
закупуване на облигации
директно от държавите, с
него няма да се финансира
покупката на дълг на вторичния пазар, нито обратното изкупуване на книжа от
правителствата. Надеждите

на Трише бяха, че фондът
ще поеме сегашната роля
на ЕЦБ като купувач на
облигации от последна инстанция.
Без ентусиазъм

Решението ЕФФС да може да купува облигации на
първичния пазар по-скоро е
алтернатива на операциите
за предоставяне на ликвидност, отколкото поемане
на функциите на ЕЦБ на
вторичния пазар, коментира анализатор, цитиран
от Bloomberg. Според него
това означава, че ЕЦБ не

От месеци Трише настоява,
че правителствата не може
вечно да разчитат на евтините заеми от ЕЦБ, за да стабилизират икономиките си.
От май досега централната
банка е купила държавни
облигации за 77 млрд. EUR,
а в края на миналата година
удължи срока на спешните
мерки за предоставяне на
ликвидност на банките до
края на първото тримесечие
на 2011 г. Наскоро гуверньорът на ЕЦБ коментира, че
страните трябва да поемат
своята отговорност, и затова
настоява за „качествени и
количествени подобрения”
в ЕФФС. Това означава и
фондът да поеме покупката
на държавни облигации.
Според Трише изпълнението на тази функция от ЕЦБ
е само временно решение.
Основният противник на
идеята е Германия.
Все по-големи
различия

Умереното увеличаване на
„пълномощията” на ЕФФС
може да задълбочи различията между Трише и европейските правителства
за необходимите мерки за
преодоляване на финансовата криза и стабилизиране
на еврото. В началото на
месеца управителят на ЕЦБ
коментира, че предлаганите
по-строги правила за ограничаване на бюджетните
дефицити на отделните
страни може и да не осигурят нужната радикална
промяна.

Ефективно
Увеличава се
капацитетът
на спасителния
фонд
▶ Реалният размер на
Европейския фонд за
финансова стабилност
(ЕФФС) ще бъде увеличен до 440 млрд. EUR,
решиха лидерите от
еврозоната на срещата си в Брюксел.
▶ Макар че спасителният фонд и в момента
разполага със същата
сума, ефективният му
капацитет е около 250
млрд. EUR.
▶ Разликата идва от
необходимостта да се
поддържат гаранции,
с които се осигурява
максималният кредитен рейтинг на фонда.
▶ Средствата във
фонда ще може да се
използват за закупуване на дълг директно
от правителствата,
но не и за операции
на вторичния пазар и
обратно изкупуване на
облигации от държавите.
▶ На срещата бяха
съгласувани и общите
параметри на новия
механизъм, който ще
замени ЕФФС през 2013 г.
▶ „Наследникът” на
сегашния фонд ще се
формира от директно
финансиране и гаранции от страните от
еврозоната.
▶ Пакетът с мерки за
финансова стабилност
и конкурентоспособност в Европа трябва
да бъде одобрен окончателно от лидерите
на 27-те членки на ЕС
на срещата им на 24-25
март.

Гръцкият премиер търси подкрепа за приватизацията
Ангажиментът на правителството да продаде държавните предприятия му осигури
по-добри условия по
заема
Министър-председателят на
Гърция Георгиос Папандреу
поиска национален консенсус за приватизационната
програма. Намеренията на
правителството да си осигури
50 млрд. EUR от продажбата
на държавни предприятия до
2015 г., с които да намали огромния публичен дълг, среща
сериозен отпор както отляво,
така и отдясно. В същото време тя е ключово условие за
финансовата подкрепа, която
Атина получи от ЕС и МВФ
миналата година.
Ситуацията
е сериозна

„Моля за консенсус и конструктивна опозиция от дру-

гите политически партии. Те
трябва да разберат, че ситуацията е много сериозна”, каза
Папандреу в телевизионно
обръщение. Заради обявения
миналия месец план правителството беше обвинено, че
продава „семейното съкровище” под натиск от кредиторите.
В подкрепа
на усилията

В същото време Атина беше
похвалена за програмата си
от френския президент Никола Саркози. По време на
срещата на лидерите от еврозоната той посочи, че Гърция
„полага големи усилия”, за да
се справи с кризата. В замяна
на това страната получи и
желаните облекчени условия по международния заем.
Лихвата по средствата, която
е около 5%, ще бъде намалена със 100 базисни пункта.
Освен това срокът на заема
ще бъде удължен от 3 на 7.5

години. Това ще спести на
страната около 6 млрд. EUR,
каза Папандреу.

50

По план

▶ млрд. EUR планира да
получи гръцкото правителство от продажбата
на държавни предприятия
до 2015 г.

Атина планира да получи 15
млрд. EUR от приватизация
до края на 2013 г., а цялата
програма трябва да приключи до две години след това.
Страната се ангажира също
да продължи да изпълнява
фискалните и структурните
реформи, които бяха съгласувани при отпускането на
заема. Купувачи ще се търсят
за държавните комунални
и енергийни предприятия,
а на по-късен етап се предвижда и предоставянето на
концесия на регионалните
летища и пристанища, както
и дългосрочното отдаване
под наем на държавна земя
за изграждането на туристически обекти. Ако се окаже
успешна, програмата ще свие
държавния дълг на Гърция с
близо 20%.

20
▶ процента ще намалее
държавният дълг на Гърция, ако приватизационната програма на правителството е успешна

▶ На гръцкия премиер
Георгиос Папандреу му се
налага да се съобрази с исканията на кредиторите
въпреки политическата
опозиция в страната
Снимки Reuters
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Решение
КЗК даде зелена
светлина на
БМФ и БРП да са
съакционери
Комисията за защита на
конкуренцията разреши
на параходствата „Български морски флот” (БМФ) и
„Българско речно плаване” (БРП) да придобият

съвместен контрол върху
новоучреденото дружество
- „Варнафери” ООД. Новосъздадената компания
ще извършва фериботен
превоз на товари между
Варна и Кавказ. Така ще се
скъси разстоянието между
България и Русия с 800 км
и ще се намали времето
за доставка на товарите с
около 40%, смятат от ИА
„Морска администрация”.

Собственик на БМФ е
„Кей Джи маритайм шипинг”, където 30% от капитала се държи от братята
Кирил и Георги Домусчиеви чрез „Адванс Пропъртис”, останалите 70% са на
германската „Кей Джи маритайм партнърс. БРП пък
е собственост на дъщерна
компания на „Химимпорт”
- „Българска корабна компания”.

Компании
и пазари

Инфлацията продължава
да върви нагоре
Очакванията на икономистите са,
че България ще продължи да се
изкачва по инфлационната спирала
Инфлацията отново се ускорява заради поскъпването
на храните и горивата. Хармонизираната инфлация за
февруари е 0.6%, показват
данните на НСИ. Годишната
инфлация е 4.6%. Няма нищо изненадващо. В скока на
инфлацията има и добри, и
лоши новини, смятат икономистите. Позитивните са, че
ще се увеличат приходите от
ДДС, но пък потреблението
ще се свие допълнително.
Като цяло обаче икономистите са по-песимистично
настроени и прогнозират,
че инфлацията ще продължава да се увеличава и в
края на годината ще бъде
по-висока от предварително предвидената от правителството.
Главоломно нагоре

Най-голямо е увеличението на цените на храните
на месечна база - 2.2%
спрямо януари тази година, показват данните на
НСИ. Те са с най-голям
дял от потребителската

Повишение
Износът с ръст
от близо 73%
▶ Износът през януари
се е увеличил със 72.6% на
годишна база, показват
данните на Националния
статистически институт. От страната са
изнесени стоки за 3.1
млрд. лв.

кошница (над една трета).
По-сериозно поскъпване
се наблюдава също при
транспорта - 0.8%. Цените
на облеклото и обувките леко се понижават - с
0.9 на сто, и хотелските
и ресторантски услуги - с
0.3%. Индексът на цените
на малката кошница (който
измерва поскъпването на
100 жизненонеобходими
стоки и услуги) е още повисок - 2.2% за февруари
спрямо януари. натрупването от началото на годината е 3.2%.

Може да се стигне до
ревизия на бюджета

Ще има по-висока инфлация от заложената в
бюджета. Има допълнителни фактори, които ще я
тласнат нагоре. Проблемите в Близкия изток надали
ще се решат до една-две
седмици, а това ще даде
отражение и у нас.
По-високата инфлация от
една страна е добре, защото ще има повече приходи
в хазната, но и повече разходи. Веднага се заговори
за индекс на пенсиите и

�.� �.�
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Петър Ганев,

Повече от
планираното

Повишаването на цените
на суровините на международните пазари е в основата
на по-високата инфлация.
Това е обяснението на икономистите. „Това повишение вече се изчерпа, но все
още се отразява със закъснение на нашите пазари”,
обясни председателят на
Центъра за икономическо
развитие Георги Прохаски.
По думите на Петър Ганев
пък проблемите в Близкия
изток, които няма да се

За февруари
Безработицата
се запази на
9.78%
▶ Безработицата,
която е регистрирана
през февруари, е

�.�

�.� �.�
�.� �.�

�.� �.�
�.�

�.�

�.�

�.��

Януари ��

Мнение

Причината за ускоряването на инфлацията са
храните и горивата. Това,
което наблюдаваме, не е
изненада на фона на случващото се през последните
два месеца.

▶ Статистическият
институт отчита и
ръст при вноса. През
януари той е с 35.9%
повече в сравнение
със същия месец на
миналата година. В
страната са внесени
стоки за 3.1 млрд. лв.
▶ Общото външнотърговско салдо е положително и възлиза на 29.1
млн. лв.

Хармонизирана инфлация* �на годишна база�

����

����

��

����

��

����

��

����

��

����

��

����

��

����

��

����

��

����

��

����

��

����

*В еврозоната инфлацията на потребителските цени се измерва с „Хармонизиран индекс на потребителските цени“
или „ХИПЦ“. Думата „хармонизиран“ означава, че всички държави в Европейския съюз прилагат една и съща
методика. Така се гарантира, че данните за една държава са съпоставими с данните за друга.

решат в кратки срокове, ще
дадат допълнителен тласък
за ново повишаване на инфлацията. Прогнозата на
Георги Прохаски е, че тя ще
достигне 3-3.5% в края на
годината на годишна база.
Икономистите обясняват,
че плюсовете в по-високата
инфлация се крият в повече
приходи от ДДС, които ще
влязат в хазната. Те обаче

обясняват, че това ще доведе
и до повече разходи от страна на държавата. „Веднага се
заговори за индекс на пенсиите и размразяване на заплатите. Ако се тръгне в посока
на пенсии и заплати, може
да се стигне до ревизия на
бюджета”, каза икономистът
от ИПИ Петър Ганев.
Според съпредседателя
на Синята коалиция Иван

9.78%, отчитат
от Агенцията по
заетостта. Хората,
които са без работа, са
362 368 души, като те
са само със 79 души помалко спрямо януари.
Според данните на
агенцията нивото

на безработицата
остава непроменено
спрямо януари.
▶ По данни на Евростат
обаче безработицата в
България през януари е
била 10.2%, като
остава по-висока
от средната за

�� Февруари
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ИЗТОЧНИК НСИ

Костов цените на горивата,
както и много други суровини ще се понижат преди
изборите. „Но преди това
ще са иззети огромни доходи в полза на монополите.
Защото от стагфлацията, за
която говорим, единствена
полза имат фирмите с монополно положение”, обясни Костов.
Радослава Димитрова

Европейския съюз.
▶ Прогнозите на
различни бизнес
организации са, че
през тази година
ще има нов ръст на
незаетите лица заради
предстоящите фалити
на фирми.

икономист

Коментар

Няма причина за нов ръст на цените
Ускоряването на
инфлацията не е
изненада
размразяване на заплатите. Ако се тръгне в посока
на пенсии и заплати, може
да се стигне до ревизия на
бюджета.

Основната причина за
повишената инфлация са
външни фактори - поскъпването на петрола и
известното покачване на
цените на храните.
Това обаче се изчерпа на
международните пазари, но все още се отразява
със закъснение на нашите
пазари. През януари и февруари традиционно има
по-висока инфлация.
Потенциалът за нов ръст
в цените на храните е

Георги Прохаски,

председател на Центъра за
икономическо развитие

Годишната
инфлация
ще стигне 3%

изчерпан, но годишната
инфлация ще бъде по-висока от прогнозираната от
правителството. Това има
и положителни, и отрицателни ефекти.
Положителните са, че ще
има по-високи приходи от
ДДС, които ще бъдат събрани в бюджета. Минусите са, че това ще се отрази
върху потреблението заради ниското равнище на
заплатите.

Прогнозата ми е, че
годишната инфлация
ще бъде над 3%, може
би към 3.5%, ако не възникнат допълнителни
инфлационни фактори.
Въпреки това
не смятам, че сегашният
темп на растеж на инфлацията ще се запази,
защото цените на международните пазари се
успокояват. През летните
месеци ще има и дефлация.
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Политическата коректно
ще оскъпи застраховките
Решението на Съда на европейските общности за уеднаквяване
на тарифите за мъже и жени няма да промени сериозно цените
на българския общозастрахователен пазар

Сериозни промени ще
настъпят в тарифите на
животозастрахователните компании след 2013
г. заради постановление
на Съда на европейските
общности за уеднаквяване
на тарифите за мъже и за
жени. Европейският съд
забрани след 21 декември
2012 г. застрахователните
компании в страните членки на Европейския съюз
да определят различни тарифи за мъжете и жените.
Мениджъри на компании
у нас бяха категорични,
че след като влезе в сила
решението, този, който е
плащал по-малко, ще трябва да плаща повече, за да се
достигне до изравняване
на тарифите.
У нас - животът

В България решението на
европейския съд в голяма
степен ще засегне клиентите на животозастрахователните компании. При
определяне на тарифите
в сектора се използват и
статистически данни за
средната продължителност
при двата пола, както и
различните физиологични
особености и заболявания
при мъжете и жените. Изпълнителният директор на
“Булстрад Живот” Светла
Несторова коментира, че
подобно решение на съда
е несправедливо. “Опитът
за политическа коректност
започва да граничи с безсъдържателност. Разликите в
параметрите заболеваемост
и смъртност при мъжете
и жените не са дискриминация, те са реалност и

се дължат на различното
физиологично устройство и
различните хормони”, твърди Светла Несторова. По
думите й, ако се определят
като дискриминация различните животозастрахователни тарифи заради пола,
трябва да се определят така
и различията в тарифите
заради възрастта. “Унифицирането на тарифите означава и несправедливост при подобна стъпка жените
ще плащат завишения риск
при мъжете. Крайно време
е да се направи разлика
между еднаквост и равни
права”, убедена е Светла
Несторова.
“Ефектът от подобно уеднаквяване ще доведе до
това, че категориите, които
са плащали по-малко, ще
трябва да плащат повече”,
обясни и Коста Чолаков,
изпълнителен директор на
общото и животозастрахователно дружество от групата на “Интерамерикан
България”. Мениджърите
на застрахователните компании у нас прогнозираха,
че ще се наложат сериозни
промени в животозастрахователните тарифи за мъже
и жени.
В Европа - колите

Решението на Съда на европейските общности за
уеднаквяване на тарифите
няма да доведе до промени в цените на българския
общозастрахователен пазар, заявиха от компаниите.
Дори и сега у нас тарифите
не се определят според пола. За разлика от България
на развитите европейски

пазари жените обикновено
плащат по-ниски премии
по автомобилните застраховки, защото се смятат за
по-нискорискови водачи.
Застрахователите в Европа категорично се обявиха
против решението на съда,
защото решението е против
всякаква логика и ще е неизгодно именно за хората,
които уж би трябвало да
защитава. На Запад са категорични, че полът има
значение при определяне
на риска, а съдът не е взел
предвид този факт. Очакванията са автомобилните
полици за жени в Европа да
се повишат с около 30%, а
за мъжете да се понижат с
около 10%.
У нас обаче подобна промяна няма да има. “При
общозастрахователните
продукти няма различни
тарифи у нас. Никоя компания у нас не определя цените според пола”, обясни
Орлин Пенев, председател
на УС на Асоциацията на
българските застрахователи. Според Коста Чолаков при определяне на
тарифата по “Гражданска
отговорност” у нас се вземат предвид много малко
фактори, като основният
е кубатурата на двигателя
на автомобила. “Специално за общото застраховане
няма да имаме никакви
проблеми да изпълним тези
изисквания. Направихме
преглед на тарифите си,
понеже имаме лиценз за
всички застраховки на българския пазар, и никъде
не сме заложили различни
цени за мъже и жени”, до-

бави и Стоян Проданов,
изпълнителен директор на
“Бул Инс”.
Равните пенсии

Освен застрахователите решението на съда ще засегне
и пенсионноосигурителните компании. Европейските
магистрати решиха мъжете
и жените да получават еднакви пенсии при еднакви
спестявания. В момента
заради по-голямата продължителност на живота
при жените те вземат помалки пенсии. Очакванията
на специалистите са след
тези промени пенсиите за
жените да се увеличат, а
тези за мъжете да намалеят
драстично.
Даниела Петкова, главен
изпълнителен директор на
най-голямата пенсионноосигурителна компания у
нас ПОК “Доверие”, обясни, че решението може да
доведе до повишаване на
стажа, който ще се изисква за пенсиониране при
жените. Това обаче важи
за пожизнените пенсии.
Даниела Петкова обаче
твърди, че ако две физически лица - мъж и жена,
имат абсолютно еднакви
условия на осигуряване
- еднакви доходи, натрупана сума, и ако двамата
решат, че ще получават 5-,
10- или 20-годишна срочна
пенсия, тогава тя е и ще
бъде абсолютно еднаква. Тя
прогнозира сериозни промени в солидарния стълб
на пенсионната реформа и
незначителни в капиталовите фондове.
Атанас Христов

Тарифите в животозастраховането и в момента не
са различни. Там се използват
таблиците за смъртност, според
които жените живеят средно
67 години, а мъжете средно 62
години. На тази база се
изчисляват тарифите
и се определят
рисковете
Орлин Пенев,

председател на УС на Асоциацията на
българските застрахователи

Очаквам да има
в солидарните п
Правилно е да говорим
не за еднакви пенсии, а
за еднакви права. Освен
годините трудов стаж
съществено влияние във
всички пенсионни схеми
- капиталови и солидарни,
е размерът на дохода. Той
ще продължи да влияе за
различните пенсии независимо от пола.
За капиталовите схеми
решението е добро, защото върху размера на пожизнената пенсия винаги
рефлектира продължителността на живота, а това е
различно за мъже и жени.
При схемите с дефинирани вноски обаче, по които
се работи в България, размерът на пенсията зависи
от натрупаната сума. Няма
да се наложат промени
в системите ни, ако се
уеднаквят изискванията

Даниела Петкова,
гл. изп. директор на ПОК
“Доверие”

за средна продължителност на трудов стаж при
мъжете и жените и двата
пола получават еднакви
права от гледна точка на
момента, в който започне
плащане на пенсията. Ако
промените се случат при
едната категория, възможно е да й се удължи
периодът на осигуряване.
Като системи няма какво
да се пренастройва, защо-
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Унифицирането на тарифите
означава несправедливост
Опитът за политическа
коректност започва да граничи с безсъдържателност.
Разликите в параметрите
заболеваемост и смъртност
при мъжете и жените не
са дискриминация, те са
реалност и се дължат на
различното физиологическо
устройство и различните
хормони. Ако определим
като дискриминация различните животозастрахователни тарифи според пола,
трябва да определим така и
различията в тарифите заради възрастта. Според мен
изобщо не може да се прави
аналогия с автомобилното
или имущественото застраховане, защото шофьор с
много или малко катастрофи
може да бъде променлива
величина, само евентуално и
индиректно свързана с пола,
докато полът в животозастраховането е директна,
постоянна величина.

Светла Несторова,
изп. директор на “Булстрад
Живот”

Обществото
трябва да
разбере, че двата
пола, макар и
равноправни,
са физически
различни

Унифицирането на
тарифите означава и
несправедливост - при

подобна стъпка жените
ще плащат завишения
риск при мъжете. Крайно
време е да се направи
разлика между еднаквост
и равни права. Съвременното общество трябва да
разбере, че двата пола,
макар и равноправни, са
физически различни. Жените не боледуват от рак
на простатата например
и това не е дискриминация.
Тарифите ще се
променят едва когато
европейска директива по
този въпрос стане част
от вътрешното законодателство. Разбира се,
в такъв случай ние ще
трябва да се съобразим,
защото искаме да работим според закона. Но
истината е, че колкото
по-точна е тарифата и
съответно по-правилно
оценен е портфейлът,
толкова по-справедливо
е това за всички участници.

В общото застраховане няма
да има сериозни промени
В България в общото застраховане и в
частност в автомобилното няма практики да
се определя тарифата
на базата на пола на
клиента. При “Гражданска отговорност” се
вземат предвид много
малко фактори, като
основният е кубатурата
на двигателя на автомобила.

а големи промени
пенсионни схеми
Ако две
физически
лица - мъж и
жена - имат
абсолютно
еднакви условия
на осигуряване
- еднакви доходи,
натрупана сума,
и ако двамата
решат, че ще
получават 5-, 10или 20-годишна
срочна пенсия,
тогава тя ще
е абсолютно
еднаква

то всеки работи, колкото
работи, и се пенсионира в
момента, в който е казала
държавата. След като
получи тези права, според
натрупаните пари в индивидуалната му партида се
изчислява пенсията.
Ако две физически лица
- мъж и жена - имат абсолютно еднакви условия
на осигуряване - еднакви
доходи, натрупана сума, и
ако двамата решат, че ще
получават 5- ,10- или 20годишна срочна пенсия,
тогава тя ще е абсолютно
еднаква. Ако са пожизнени пенсиите, тогава при
изчисляването участват
биометричните данни и
е възможно жените да
получат по-ниска пожизнена пенсия. Промяна в
изравняването ще доведе
до промяна в начина, по

който биометричните
данни ще рефлектират
при изчисляване на
пенсията. Капиталовите
схеми са елементарни
от тази гледна точка,
защото основният фактор
е натрупаната сума. При
пожизнените пенсии
има значение как тази
натрупана сума ще се
разпредели във времето, в
което според статистиката
ще продължи животът
на жените и мъжете. На
този етап влиянието не е
голямо при нас. Просто
биометричната таблица,
която прилагаме, ще се
измени. Мярката обаче
ще доведе до големи промени в солидарните схеми, защото подобна мярка
и изравняване на правата
на мъже и жени води до
промяна в условията за
пенсиониране.

Рисковите фактори
по задължителната
автомобилна полица се
свеждат до рисковете,
които крие автомобилът. Решението за унифициране на тарифите
няма да доведе до смяна на методологията за
изчисляване на цените
в общото застраховане.

Коста Чолаков,
изп. директор на
“Интерамерикан България”

Ефектът
от подобно
уеднаквяване ще
доведе до това,
че категориите,
които са
плащали помалко, ще трябва
да плащат повече

Промените в животозастраховането обаче ще
са повече, защото при
изчисляване на риска се
ползват таблици за смъртност. Големи промени ще
има и при пенсионното
осигуряване. В България
обаче животозастраховането не е голям пазар и
едва ли ще има сериозни
промени.
Ефектът от подобно уеднаквяване ще доведе до
това, че категориите, които
са плащали по-малко, ще
трябва да плащат повече.
Компаниите трябва да елиминират рискоопределящия фактор, защото целта
пред тях е да не нарушават
финансовия си резултат.
Ще има изравняване на
тарифите.

В България няма големи разлики
при формирането на премиите
В България няма драстични разлики при
третирането на половете. Специално за общото застраховане няма да
имаме никакви проблеми да изпълним тези
изисквания. Направихме
преглед на тарифите си,
понеже имаме лиценз
за всички застраховки
на българския пазар, и
никъде не сме заложили
различни цени за мъже
и жени.
За някои страни в Европейския съюз обаче ще
има драстични промени
на тарифите, защото и в
момента те са доста различни. Приветстваме това
решение и го намираме за
напълно нормално.

Стоян Проданов,
изп. директор на “Бул Инс”

В животозастраховането обаче ще настъпят
сериозни промени и ще
трябва да се направят нови актюерски изчисления.
В този сегмент се ползват

Напра
вихме преглед на тарифите
си, понеже имаме
лиценз за всички
застраховки на
пазара в България, и не сме заложили различни цени за мъже
и жени
статистически таблици за
смъртност и както се знае,
жените живеят по-дълго
от мъжете. Това е по-ярко
изразено в някои страни
от Западна Европа.
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Поетапното пускане на “Люлин”
се отлага заради лошото време
Въпреки това от
АПИ обещаха, че
срокът 15 май все
пак ще бъде спазен
Предвиденото за 15 март
пускане на автомагистрала
“Люлин” в едната посока
няма да се осъществи заради
лошото време. Това съобщи
инж. Лазар Лазаров, член
на УС на Агенция “Пътна
инфраструктура”. Той обаче
увери, че няма да има забавяне на цялостното пускане
на магистралата, което се
предвижда за 15 май.
“Не искаме да рискуваме
срока 15 май, който е обвързан с договорни отношения
с турската компания. Забавяне след тази дата вече ще
бъде свързано с неустойки
за една от двете страни”,
заяви Лазаров.
Времето е виновно

Забавянето е във връзка
с полагането на последния износоустойчив пласт
асфалтобетон, което се е
забавило поради неблагоприятните климатични условия в началото на март.
От фирмата изпълнител вече са започнали подготовка
за полагането на асфалта
и работата ще започне в
сряда, каза Лазаров.

Според него, въпреки че
едната част от магистралата няма да е готова в срок,
това няма да се отрази на
крайния пусков срок.
Лазаров беше категоричен,
че няма да има забавяне на
обекта и заради активиралото се свлачище на 16-и километър, тъй като работите по
укрепването му ще са извън
трасето на магистралата.
След пускането в експлоатация на магистралата вероятно ще останат и други
довършителни работи, като
озеленяване и поставяне на
шумоизолиращи панели.
Лазаров беше категоричен, че няма никакви финансови причини за забавянето - на “Мапа Дженгиз”
били изплатени всички
средства за миналата година. За тази година предвидените 12 млн. EUR също
щели да се платят в срок.
Строежът на “Люлин”
струва 185 млн. EUR.
Без компромиси
с качеството

Заради лошото време обаче до 30 март са спрени и

▶Инж. Лазар Лазаров (вдясно) е убеден, че няма да има забавяне при крайния срок за въвеждане в
експлоатация на магистрала “Люлин”
снимка Боби Тошев

строежите по други пътни
обекти. Според Лазаров
това се правело, за да няма
компромиси с качеството.
Той е категоричен, че няма да има закъснения при
строежа на Южната дъга
на Околовръстния път и
магистрала “Тракия”, тъй

като графиците им били
съобразени с дейности, които позволяват да бъдат
извършвани при лоши метеорологични условия.
Една година гаранция

Според условията на европейското финансиране га-

ранционният период, през
който “Мапа Дженгиз”
трябва да покрива за своя
сметка всякакви възникнали
дефекти, е една година след
получаване на Акт 16, т.е.
май 2012 г. Дотогава държавата ще задържи като гаранция последните 7 млн. EUR,

дължими към изпълнителя.
“След тази една година гаранцията вече е малко спорна, но при този голям трафик
всички видове дефекти, които може да възникнат, ще се
появят още първата година”,
заяви Лазаров.
Филип Буров

Започват масови уволнения
в ОЦК Кърджали
Предприятието не
успява да покрие
екоизискванията на
МОСВ
В Оловно-цинковия комплекс (ОЦК) в Кърджали
предстоят масови уволнения
на металурзи, съобщиха от
КТ “Подкрепа”. От най-голямото промишлено предприятие в региона ще бъдат
уволнени около 350 души,
казват самите работници от
ОЦК в писмо до синдиката.
Основният мотив е намерението на държавните органи
да спрат принудително дейността на комплекса заради
недоказани по категоричен
начин замърсявания на въздуха, се казва в декларация
на профсъюза до областния
управител Иванка Таушанова, народния представител
Цвета Караянчева и кмета
на Кърджали инж. Хасан
Азис.
Решение
за оптимизация

“В комплекса действително
се налага оптимизация на
персонала”, каза за в. “Пари”
изпълнителният директор на

дружеството Роберто Младенов. При сегашното ниво на
производство не успяваме да
се впишем в екологичните
изисквания на Министерството на околната среда и
водите, затова се налага да
намалим производството на
олово, поясни Младенов.
Той каза, че на заседание на
управителния съвет на ОЦК
от миналия петък е било
взето решение за освобождаване на около половината от
заетите в това производство.
Металурзите настояват за
спешната намеса на държавата и вече са уведомили министрите на труда и на икономиката. Синдикатите от
своя страна казаха, че от 17
март са готови за различни
протестни действия, включително палаткови лагери
пред Министерския съвет.
Малка печалба

Производителят на олово и
цинк е собственост на “Интертръст холдинг”, която
обединява фирми на бившия
собственик и изпълнителен
директор на “Кремиковци”
Валентин Захариев. За 2010
г. ОЦК увеличи продажбите
си с 3% поради по-високите

борсови цени на металите.
За миналата година комплексът обаче е произвел
една четвърт по-малко цинк
и олово заради ремонти в
завода и ефектите на световната криза. Печалбата на
предприятието се е свила с
80% до 1 млн. лв. при над 5
млн. лв. година преди това.
Предприятието има сериозен проблем със замърсяването на околната среда - само за първото полугодие на
2010 г. заводът е превишил
средните норми за серен
диоксид цели 22 пъти. Това
е и причината да няма сериозна търговия с акциите на
ОЦК на борсата. Книжата
на дружеството се котират
на нива от 11.24 лв. Преди
време Валентин Захариев
имаше намерение да делистне компанията от Българската фондова борса.
Пламен Димитров

80%

▶ е намаляла печалбата
на ОЦК за миналата
година в сравнение с
2009 г.
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Промишленият
шпионаж в
Renault може да
се окаже измама
Прокуратурата
разпитва служители
на отдела по
сигурността на
френската компания
по подозрения, че
са изфабрикували
аферата
Един от най-скандалните случаи с промишлен
шпионаж в историята на
Франция е на път да се
окаже измама. Това стана
ясно, след като прокуратурата в Париж пренасочи
вниманието си към отдела
за сигурност на Renault и
арестува един от служителите му. Съмненията, че
теорията за изнасяне на
търговски тайни от фирмата е изфабрикувана,
се породиха, след като в
продължение на седмици
разследващите органи не
успяха да докажат вината
на уволнените за случая
трима служители на автомобилната компания. От
прокуратурата съобщиха,
че е започнало предварително разследване за “организирана измама”.
На път към Африка

Обект на разследването е
Доминик Жевре, съобщи
Wall Street Journal. Официално името на заподозрения
не беше обявено, но според
вътрешни източници именно Жевре е бил привикан
на разпит по настояване на
прокуратурата. Той е бил
задържан късно в петък на
летище Charles de Gaulle,
откъдето е трябвало да се
качи на самолет за Африка.
Други двама служители от
отдела по сигурност също са били разпитвани и
след това освободени. Те
е трябвало да обяснят как
е била изразходена сумата
от 250 хил. EUR, която
компанията отпусна за вътрешното разследване на
подозренията в промишлен
шпионаж.

Някои
факти
ни карат
да се
съмняваме в
предишните
си твърдения
Патрик Пелата,
главен оперативен директор
на Renault

В задънена улица

В началото на годината
френската компания обяви,
че е жертва на промишлен
шпионаж, и уволни трима
директори, които отговаряха за разработката на електрическите автомобили на
Renault. Правителството
дори заподозря в случая
началото на “икономическа война”. Прокуратурата
обаче така и не успя да
открие доказателства срещу
тримата служители и според запознати източници
компанията ще трябва да
ги компенсира и да ги възстанови на работа. За това
дори наскоро намекнаха от
ръководството на компанията, след като стана ясно,
че разследването отива към
задънена улица. И тримата
обвинени бивши служители на Renault категорично
отрекоха обвиненията срещу тях.
Частен детектив

Разпитите в края на миналата седмица показват, че
прокуратурата е преместила фокуса си към отдела по
сигурност на компанията.
Целта е да се установи дали
някой не е измислил аферата с кражбата на търговски
тайни, за да измъкне пари
от автомобилния производител. Информацията беше
потвърдена пред френската преса и от главния
оперативен директор на
компанията Патрик Пелата,
който коментира, че “някои
факти ни карат да се съмняваме в предишните си
твърдения”.
Renault е платила 250 хил.
EUR на алжирския частен
детектив Мишел Люк, който е посредничил при осигуряването на информация
за тайните сметки на уволнените директори, твърдят
запознати пред Wall Street
Journal. В края на миналата
година компанията обяви,
че има данни за направени
преводи в размер на общо
630 хил. EUR по сметки на

Компании и пазари
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250

▶ хил. EUR е отпуснала
френската компания
Renault за вътрешното
разследване на
подозренията в
промишлен шпионаж

630

▶ хил. EUR са получили
по тайни сметки
уволнените директори
на компанията според
информатора на отдела
за сигурност

двама от тримата служители в банки в Швейцария
и Лихтенщайн. Нещо повече, според публикации
във френската преса парите
са дошли от китайската
държавна компания State
Grid Corporation. Полицията в двете страни обаче не
е успяла да открие тайни
сметки на мениджърите.
Съмнения е събудил и фактът, че Жевре е отказал да
обясни откъде e получил
информацията за въпросните сметки.
Началото
на скандала

Цялата история започна с
анонимно писмо, което беше изпратено на няколко
висши мениджъри в Renault
миналия август. В него информаторът твърди, че ръководителят на отдела за
разработки Мишел Балтазар предстои да вземе подкуп. В началото на януари
Renault обяви, че е събрала
достатъчно информация,
и уволни Балтазар и още
двама негови колеги заради
случая. 

▶Малко след като тримата служители на Renault бяха уволнени за изнасяне на
търговски тайни, главният изпълнителен директор Карлос Гон обяви по националната телевизия, че компанията разполага с достатъчно доказателства
срещу тях. Сега обаче най-вероятно той ще трябва да ги възстанови на работа
снимки bloomberg

Специалистите
Renault не е
типичен случай
за китайски
шпионаж

▶ При избухването на скандала в Renault френското
правителство предпазливо не посочи заподозрени
за евентуалната кражба
на търговска информация.
Масово обаче съмненията се насочиха към Китай.
В подкрепа на тази теза
беше и изтеклата информация, че китайската
държавна компания State
Grid Corporation е превела
пари към тайни сметки на
двама от уволнените служители.

▶ Според компанията
за стратегически разследвания Stratfor обаче
случаят в Renault не
отговаря на профила на
китайския шпионаж. В
своя статия от януари анализаторът Шон
Нунан посочва няколко
елемента, които се различават от китайския
модел.
▶ Първо, в схемата участват трима французи без
етнически връзки с Китай.
Характерно за Червения дракон е, че използва
основно китайски граждани като шпиони.
▶ Второ, парите, които се
твърди, че служителите
на компанията са получили, са доста над обичайни-

те суми, които получават
китайските агенти. В
същото време мениджърите в Renault вероятно
получават най-малко толкова като заплата, ако не
и повече.
▶ Доста подозрително е
и твърдението, че парите са били преведени от
държавна компания. Това
като подход е огромна
грешка, която едва ли
китайското разузнаване
би допуснало.
▶ Затова Stratfor заключава, че е малко вероятно Китай да има пръст в
случая Renault. Връзката
най-вероятно се дължи
на факта, че страната
често участва в промишлен шпионаж.

Отново ще се приемат проекти за преструктуриране на фермите
От април 2011 г. фермерите отново ще могат да кандидатстват за европейски средства за преструктуриране на стопанствата
си. Тогава стартира прием на проекти по мярка 141 „Подпомагане на полупазарните стопанства в процес на преструктуриране”
от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.
По Мярка 141 могат да кандидатстват всички фермери, които имат малко или средно земеделско стопанство , обработват
земя или отглеждат животни, и искат да са жизнеспособни и пазарно-ориентирани. За финансиране по тази мярка стопаните
могат да получат напълно безплатни консултантски услуги от офисите на Националната служба за съвети в земеделието на
Министерство на земеделието и храните. Предоставяната финансова помощ е в размер на 7500 евро, които се изплащат за пет
години - по 1500 евро на година.
Малките и средни животновъдни стопанства с одобрени проекти по мярка 141 могат да се възползват и от възможностите,
които предлага мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” с цел ефективно преструктуриране и модернизиране на
фермите си, така че да бъдат конкурентни на пазара.
За повече информация и безплатна консултация стопаните могат да ползват телефон *AGRO (*2476) или 070012476 /на цената
на един градски разговор/.
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16 пазари
▶ Цени

на петрол и петролни ▶ Спот цени на цветни метали ▶ Курсове за
Вид
Борса
Единица
Цена
3м.
продукти
митнически
Мед
LME
USD/т
9205,5
9166
Вид
Борса
Единица
Март
Април
Калай
LME
USD/т
29795
29790
оценки
Суров петрол
NYMEX
USD/б
99,66
99,66
Олово
LME
USD/т
2506,5
2475
Брент
Газьол
Природен газ
Бензин 95
Нафта

ICE
ICE
NYMEX
NYMEX
NYMEX

▶Фючърси

USD/б
USD/т
USD/MMBtu
USD/т
USD/т

112,9
959,5
4,01
992
966

112,9
964,5
4,01
-

на агрокултури

Вид
Разновидност
Борса
Единица
Март
Пшеница
Soft Red
CBT
USD/т
263,18
Царевица
Yellow
CBT
USD/т
261,94
Ечемик
Feed
ASX
USD/т
208,68
Памук
No.2
NYBOT
USD/т
4363,76
Какао
NYBOT
USD/т
3423,00
Кафе
Arabica
NYBOT
USD/т
5952,38
Соя
No.2
ICE
USD/т
489,88
Захар
White
NYSE LIFFE
USD/т
708,00
Борси:  CBOT - Чикагска стокова борса; CME - Чикагска търговска борса;
NYBOT - Нюйоркска стокова борса; ASE - Австралийска стокова борса

Цинк
Алуминий
Никел
Алуминиева сплав

▶ Цени
Вид
Злато
Сребро
Платина
Паладий
Родий

LME
LME
LME
LME

USD/т
USD/т
USD/т
USD/т

2295
2500
26000
2385

2312
2535,5
25950
2355

на благородни метали
Борса
LME
LME
LME
LME
LME

Единица
USD/тр.у.
USD/тр.у.
USD/тр.у.
USD/тр.у.
USD/тр.у.

Купува
1424,15
35,99
1751,5
747,5
2380

Продава
1424,6
36,03
1754
749
2380

Мерни единици: 1 bu. соя = 27.216 кг ; 1 bu. царевица = 25.4016 кг ; 1USd  = 1 U.S. cent
1bu. овес = 15.4224 кг; 1 lb. = 0.4536 кг ; 1 cwt = 50 кг.; 1 gal. = 3.785 л ;  1 MT = 1000 кг
Източник: Bloomberg
на 11.03.2011 г.

Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-А.Р.-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
Райфайзен-ГлобалниОсновни-Акции
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции
Райфайзен-Енергийни-Акции
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Райфайзен-Активни-Стоки
Райфайзен-Защита От Инфлация-Фонд

11.03.2011 г.

консервативен
консервативен
балансиран
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

11,78
82,31
103,76
793,87
192,09
85,14
167,41
339,32
198,42
245,53
97,03
201,71
135,28
123,97
125,34

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

11,72
81,91
103,26
790,02
191,17
84,74
166,60
337,70
197,47
244,36
96,57
200,74
134,63
123,38
124,73

11,66
81,51
102,75
786,17
190,26
84,33
165,80
336,09
196,53
243,19
96,11
199,78
133,98
122,79
124,12

11,63
81,11
102,25
782,31
189,34
83,92
164,99
334,47
195,58
242,02
95,64
198,82
133,33
122,20
123,52

11,49
79,91
100,74
770,75
182,94
81,87
160,97
323,16
188,97
233,84
92,41
192,10
130,08
118,07
121,69

11,49
79,91
100,74
770,75
182,94
81,87
160,97
323,16
188,97
233,84
92,41
192,10
130,08
118,07
121,69

ЦОИ

От началото  
на годината
(не се анюализира)

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

за поръчки
над 20000 лв

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

4.9479
7.6969
10.2052

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.4339
2.8550

за поръчки
от 2000 до 20000

4.9726
7.7354
10.3583

за поръчки
под 2000 лв

5.1458
8.0048
10.6134

след края
на 2-та год.

4.9479
7.6969
0.0000

преди края
на 2-та год.

4.8489
7.5430
0.0000

2.4339
2.8550

Фонд на паричен пазар 11.6163
Смесен - балансиран
11.2764
фонд в акции
10.7486

11.6105
11.2203
10.6951

11.5931
11.1081
10.5347

11.6047
11.1642
10.5881

11.6047

11.6105
0.0000
0.0000

▶ Kурсове на чуждестранни валути

Валута
Код За Стойност
Currency
Code For
Rate
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
AUD 1
1,46
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
BRL 10
8,68
КАНАДСКИ ДОЛАР
CAD 1
1,46
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
CHF 1
1,51
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10
2,2
ЧЕШКА КРОНА
CZK 100
8,06
ДАТСКА КРОНА
DKK 10
2,62
БРИТАНСКА ЛИРА
GBP
1
2,32
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
HKD 10
1,86
ХЪРВАТСКА КУНА
HRK 10
2,65
УНГАРСКИ ФОРИНТ
HUF 1000
7,18
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
IDR 10000
1,6
ИНДИЙСКА РУПИЯ
INR 100
3,19
ЯПОНСКА ЙЕНА
JPY 100
1,76
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
KRW 1000
1,3
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
LTL 10
5,66
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
LVL
1
2,78
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
MXN 10
1,21
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
MYR 10
4,74
НОРВЕЖКА КРОНА
NOK 10
2,5
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
NZD 1
1,13
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
PHP 100
3,27
ПОЛСКА ЗЛОТА
PLN 10
5,06
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
RON 10
4,59
РУСКА РУБЛА
RUB 100
4,86
ШВЕДСКА КРОНА
SEK 10
2,19
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
SGD 1
1,13
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
THB 100
4,75
ТУРСКА ЛИРА
TRY 10
9,41
ЩАТСКИ ДОЛАР
USD 1
1,45
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10
2,08
ЕВРО
EUR 1
1,96
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
месеца и публикуван този или на следващия ден,
който се използва през следващия календарен
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. Курсовете сa
валидни до 24.00 часа на 31.03.2011 г.

Доходност и Риск
Стандартно
отклонение

За последните
12 мес.

От началото
на публ. предл.
(анюализирана)

Начало на публ.
предлагане

1,96

0

1

1,41256

-0,00800

Бразилски реал

BRL

10

8,42667

-0,10848

Канадски долар

CAD

1

1,43843

-0,01162

Швейцарски франк

CHF

1

1,51134

-0,01165
-0,02480

Китайски ренминби юан

CNY

10

2,13512

Чешка крона

CZK

100

8,03843

0,00132

Датска крона

DKK

10

2,62232

-0,00007

Британска лира

GBP

1

2,25873

-0,01232

Хонконгски долар

HKD

10

1,79939

-0,02312

Хърватска куна

HRK

10

2,64713

0,00154

Унгарски форинт

HUF

1000

7,16290

-0,00656

Индонезийска рупия

IDR

10000

1,60032

-0,01693

Израелски шекел 

ILS

10

3,94774

-0,01616

Индийска рупия

INR

100

3,11190

-0,02702

Исландска крона

ISK

Японска йена

JPY

100

1,71324

-0,01391

KRW

1000

1,24542

-0,01437

Литовски литаc

LTL

10

5,66448

0,00000

Латвийски лат

LVL

1

2,76795

0,00040

Мексиканско песо

MXN

10

1,17557

-0,00714

Южнокорейски вон

0,00000

Малайзийски рингит

MYR

10

4,61945

-0,04940

Норвежка крона

NOK

10

2,49819

-0,00752

Новозеландски долар

NZD

1

1,03385

-0,01328

Филипинско песо

PHP

100

3,22069

-0,02971

Полска злота

PLN

10

4,85137

0,01164

Нова румънска лея

RON

10

4,67477

0,00502

Руска рубла

RUB

100

4,90950

-0,03171

Шведска крона

SEK

10

2,21235

-0,00691

Сингапурски долар

SGD

1

1,10549

-0,00958

Тайландски бат

THB

100

4,62327

-0,03869

Нова турска лира

TRY

10

8,88045

-0,06621

1,40223

-0,01782

Южноафрикански ранд

ZAR

10

2,03003

-0,01468

8.74%
8.91%

29.34%
25.87%

-0.84%
-1.81%

-48.61%
-41.92%

12.11.2007
12.11.2007

Злато (1 трой унция)

XAU

1

1994,61000

-8,32000

1.21%
3.97%
6.44%

0.10%
10.88%
13.15%

6.61%
4.67%
5.94%

6.34%
4.90%
2.83%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

8.43%
13.01%
-1.34%
2.74%
1.06%
1.07%

7.05%
12.05%
13.67%
11.47%
12.31%
0.25%

9.14%
10.06%
-22.61%
1.60%
1.94%
7.42%

7.60%
-1.58%
-16.50%
-7.48%
3.44%
8.81%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

0.63%
6.02%
-0.20%

1.12%
1.87%
4.48%

0.41%
1.32%
-12.41%

-3.90%
-11.22%
-10.35%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

4.05%
N/A

3.43%
2.12%

-0.86%
-4.86%

0.36%
-6.44%

04.01.2007
25.06.2007

фонд в облигаци
1.34172
Смесен - балансиран
1.14106
фонд в акции
0.82871
Смесен - консервативен 0.76722
Смесен - консервативен 1.06482

1.33904
1.13424
0.81640
0.76264
1.06163

1.27%
3.95%
7.39%
1.60%
0.77%

0.62%
4.01%
8.79%
2.83%
0.33%

5.77%
6.47%
7.41%
5.38%
2.99%

5.70%
2.47%
-3.85%
-8.49%
3.33%

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

Смесен - балансиран
105.0159
Смесен - балансиран
108.8182
фонд в акции
91.0244
Фонд на паричен пазар 126.5866
Смесен - консервативен 95.5096
Смесен - консервативен109.4137
фонд в акции
101.6026

103.9709
107.7354
89.6692
126.5866
95.1280
108.9765
99.5906

5.16%
4.46%
7.55%
1.50%
0.72%
1.23%
N/A

6.78%
6.02%
9.59%
0.37%
1.92%
0.28%
N/A

0.12%
-1.86%
-1.06%
8.23%
3.75%
5.91%
N/A

0.84%
1.59%
-0.47%
7.24%
-1.50%
5.36%
N/A

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

5.2267

8.09%

8.79%

6.84%***

5.52%

08.07.1999

1.0654

13.89%

14.54%

4.06%***

3.76%

01.06.2009

Фонд на паричен пазар 0.0000
Смесен - балансиран
19.1264
фонд в акции
11.9403

0.0000
18.9930
11.7743

N/A
8.44%
10.28%

N/A
8.05%
10.16%

N/A
2.72%
0.70%

N/A
10.60%
3.35%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.1648
0.8640
1.0602

5.41%
4.32%
-0.91%

10.73%
17.47%
17.44%

-11.14%
12.54%
14.58%

1.74%
-3.24%
1.78%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

131.9181
14.7599
0.7920

0.21%
4.10%
4.98%

3.12%
8.10%
15.08%

3.24%
-0.72%
7.32%

5.86%
2.54%
-4.68%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 15.03.2011 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
1,3959
1,3960
1,3985
1,3905
БРИТАНСКА ЛИРА
GBP
0,8651
0,8652
0,8692
0,8636
ЯПОНСКА ЙЕНА
JPY
114,1200
114,1400
114,8400
112,5100
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
CHF
1,2923
1,2925
1,3004
1,2908
НОРВЕЖКА КРОНА
NOK
7,8310
7,8335
7,8345
7,7907
ШВЕДСКА КРОНА
SEK
8,8604
8,8637
8,8650
8,8087
КАНАДСКИ ДОЛАР
CAD
1,3621
1,3625
1,3632
1,3495
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
AUD
1,3868
1,3871
1,3889
1,3683
УНГАРСКИ ФОРИНТ
HUF
272,5800
272,9000
275,1300
271,4900
ЧЕШКА КРОНА
CZK
24,3030
24,3410
24,4440
24,2040
РУСКА РУБЛА
RUB
39,8189
39,8579
40,0036
39,7979
ПОЛСКА ЗЛОТА
PLN
4,0407
4,0422
4,0416
3,9970
Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 14.03.2011 г.

от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.

1.1823
0.8770
1.0761
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
132.3798
Смесен - балансиран 14.9075
фонд в акции
0.8078

1.0734

1.0708

над 100 000 лв.
132.1819
14.9075
0.7999

Смесен - балансиран
фонд в акции

855.4555
770.4921

849.0556
764.7278

4.24%
4.65%

4.19%
4.43%

7.10%
6.66%

-5.42%
-8.83%

09.05.2008
09.05.2008

фонд в облигаци
Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

11.6130
133.7971
8.2276
10.9347

11.6130
133.7971
8.2276
10.9347

5.69%
11.63%
17.58%
8.59%

1.05%
6.01%
11.47%
3.34%

5.65%
11.58%
17.57%
8.38%

2.96%
3.85%
-3.74%
4.31%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.5996
Смесен - балансиран
0.7877
Смесен - консервативен 1.0284
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.2990
фонд в облигаци
1.3168
Смесен - балансиран
0.8909
фонд в акции
0.6678
Смесен - балансиран
0.7542
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0594

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5936
0.7823
1.0269

6.01%
3.35%
1.95%

9.71%
4.16%
1.08%

13.34%
5.22%
6.18%

-14.44%
-7.05%
0.80%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.2952
1.3090
0.8839
0.6612
0.7482

1.12%
0.85%
2.33%
4.60%
4.57%

0.11%
0.63%
3.36%
6.09%
5.01%

5.96%
5.73%
2.89%
-0.14%
-0.88%

5.35%
5.61%
-2.37%
-7.87%
-8.87%

0.0000
1.0054

N/A
1.01%

N/A
0.16%

N/A
5.30%

N/A
5.10%

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

1.2006
до 90 дни
1.0444

0.79%
1.52%

0.15%
3.34%

3.96%
4.10%

3.76%
0.90%

15.11.2005
12.09.2005

Смесен - балансиран
8.4185
8.4185
фонд в акции
7.2326
7.2326
фонд в акции
2.9090
2.9090
Смесен - консервативен 10.5702
10.5702
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
0.7663
0.7626
0.7607                                      0.7550                0.7550
0.7588
0.7399
фонд в акции
0.4410
0.4388
0.7607                                       0.4345               0.4345
0.4367
0.4258
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
Цена
фонд в акции
108.8445
107.5074
                                                                               106.7051

8.85%
9.74%
-2.92%
0.12%

8.95%
9.54%
12.85%
1.84%

5.14%
4.88%
0.83%
2.38%

-3.36%
-6.23%
-26.89%
2.49%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

фонд в облигаци

1.2006
1.0602

1

AUD

1

100.7149
78.1159

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

EUR

Австралийски долар

USD

102.2371
79.2965

фонд в акции

Евро

Щатски долар

фонд в акции
Смесен - балансиран

5.2581
до 100 000 лв
1.0788

Difference

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

83.2159
51.7512
64.4737

фонд в акции

Разлика

Rate

-20.05%
-8.00%
1.39%

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

Смесен - балансиран

Стойност

For

0.28%
15.99%
1.21%

14.6925
9.0204
4.2757
8.0186
11.0592
12.3999
до 2 г.
82.9246
51.4924
64.1513

109.3044
100.3451

За

Code

14.53%
12.86%
0.10%

14.8394
9.1106
4.3185
8.2592
11.3910
12.3999

109.3044
100.5966

Код

Currency

-0.49%
1.85%
0.23%

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции
Фонд на паричен пазар

над 2 г.
83.2159
51.7512
64.4737

Валута

за поръчки над 100 000 лв
0.5966
0.7850
1.0269
над 50 000 лв / 40000 USD
1.2971
1.3129
0.8874
0.6645
0.7512
0.0000
1.0583

над 90 дни
1.0549

-0.36%
4.10%

11.74%
13.47%

0.04%
1.97%

-5.67%
-19.38%

22.05.2006
02.05.2007

-6.25%

N/A

N/A

N/A

03.05.2010

Смесен - балансиран
фонд в акции
Смесен - балансиран

316.2988
13.4744
12.3329
9.1273
21.7413

315.3514
13.2089
11.9702
8.8588
21.7413

0.76%
1.76%
2.37%
3.77%
4.25%

3.51%
3.43%
6.30%
11.63%
5.27%

0.21%
1.95%
0.89%
5.36%
6.69%

6.38%
5.58%
3.71%
-2.03%
2.46%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
фонд в облигаци

6.8429
8.2576
12.0205

6.8087
8.2163
11.9905

-1.53%
-1.91%
1.30%

5.81%
5.87%
1.76%

3.75%
4.14%
9.42%

-9.55%
-4.94%
5.30%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран

1.2711
1.1296

1.2457
1.1183

3.94%
3.76%

5.92%
5.29%

5.19%
7.73%

5.49%
18.09.2006
4.52%
10.06.2008
Източник: БАУД (www.baud.bg)  

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 11/03/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,276578
€ 1,302110
€ 1,270195
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€
0,956386
€
0,975514
€
0,951604
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€
0,874196
€
0,891680
€
0,869825
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 8/03/2011 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 11/03/2011
1,156250лв.
1,156250 лв.
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,156250 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 11/03/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 14.03.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0602 лв.

Сентинел - Рапид

1,2006 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0444 лв.

1.0549 лв.

1,2006 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
1,52 %

4,10 %

0,79 %

3,96 %

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 11 март 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 15.03.2011 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
13.4545
12.3148
9.1138
316.9305
N/A
12.2725
9.0825
Ти Би Ай Комфорт
318.5096
13.3417
N/A
9.0378
Ти Би Ай Хармония
318.5096
13.3417
12.2120
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
Серията понижения за бенчмарка у нас
продължи

Sofix: 433.80

-0.68%

Водещият индекс в Македония се
нареди сред губещите

MBI10: 2635.18

-1.26%

Сръбският пазар отчете минимален
спад

BELEX15: 773.88

-0.08%

Скок

Инфлация

БТК

Индия

▶ Акциите на “Българска
телекомуникационна
компания “ АД се
повишиха с близо 30% по
време на вчерашната
сесия на Българската
фондова борса при едва
10 изтъргувани ценни
книжа. Това моментално
увеличи пазарната
капитализация на цялата
борса

8.31

▶ процента е достигнала инфлацията в Индия през февруари, засилвайки натиска
върху централната банка да
вдигне лихвените равнища
за осми път в една година

Световни
индекси
Германският индекс отново беше
сред най-губещите в Европа

DAX: 6862.32

-1.71%

Технологичният индекс в САЩ започна
сесията с понижение

Nasdaq: 2683.97

-1.17%

Бенчмаркът в Хонконг се нареди сред
най-успешните в Азия

Hang Seng: 23345.90

+0.41%

Спад

Стока на деня

Гума

Царевица

▶ Фючърсите на гумата
спаднаха драстично поради
очакване за понижено
потребление в Япония.
Цената на стоката на
стоковата борса в Токио
за доставка през август се
понижи с 13%, достигайки
4033 USD за тон, което
представлява най-силният
спад от четири месеца
насам

1.2%
▶ се понижи цената на царевицата вследствие на земетресението в Япония и достигна
до 6.56 USD за бушел, найниската дневна стойност от
почти шест седмици

Борсовото цунами
прелетя над Европа и
се стовари върху САЩ
Натиск върху енергийните компании и
опасения, че японските застрахователи
имат големи експозиции в американски
и европейски ДЦК и
акции, предизвикаха
трусове на капиталовите пазари
Първата търговска сесия
след ужасяващото земетресение в Япония пренесе
ударната вълна върху капиталовите пазари. Водещият
индекс Nikkei загуби повече
от 6%, а най-разпродавани
бяха индустриалните компании. Тежестта на катастрофата в Япония обаче
се усети и на пазарите на
акции в Европа и САЩ. Инвеститорите разпродаваха
масово застрахователните и добивните компании,
акциите на енергийните

дружества и компании от
атомната енергетика. Германският основен индекс
DAX изгуби 1.65% от цената си до 6865.43 пункта.
Спадът беше оглавяван от
енергийните дружества
E.ON с 6.24% понижение,
RWE с 5.06%. Сред големите пострадали обаче се
наредиха и презастрахователният гигант Muenchner
Rueckversicherung с 3.76%
понижение и Allianz с
2.62%.
Опасения

Книжата на застрахователните компании пострадаха
в цял свят след огласените
първи прогнози за големината на щетите в Япония. Очакванията за над 34
млрд. USD претенции буквално сринаха застрахователите. Големите опасения
на анализаторите обаче са,
че японските застрахователи са големи държатели на
американски и европейски

ДЦК. Нуждата от средства
за изплащане на щетите ще
накара застрахователите да
излязат на пазара и да разпродават акции и ДЦК.
Резултат

Тези опасения донесоха
срив и на американския
пазар при откриването на
търговската сесия. САЩ
и Япония са в много тесни
търговски взаимоотношения и спирането на производството в голяма част
от индустриалните предприятия на Япония може
да донесе неизпълнени поръчки за Америка и загуби
за компании там.
В началото на първата
сесия за седмицата Dow
Jones се понижи с над 1% и
спадна под ключовото ниво
от 12 000 пункта. Загубата
на широкия индекс S&P
500 беше още по-голяма.
Той се раздели с близо 2% и
падна под 1300 пункта.
Мирослав Иванов

Тренд

▶ Германската борса пое първата ударна вълна в Европа след силния спад на
капиталовия пазар в Япония
снимки bloomberg

Увеличаването на
европейския фонд
подкрепи еврото
Изненадващите новини
за увеличаване на размера на европейския антикризисен фонд подкрепиха
еврото в понеделник.
Двойката EUR/USD започна седмицата с голяма положителна разлика спрямо
цената на затваряне от петъчната сесия и за кратко
се завърна в стойностите
около психологическите
1.40 долара за евро.

▶ Цената на алуминия спадна с 0.4% до 2534 USD за тон, тъй като голям брой
фабрики в Япония спряха работата си поради предизвикани от катастрофалното
земетресение щети и прекъсвания на електроенергията. Страната е найголемият потребител на алуминий в Азия и вторият най-голям на мед в света
след Китай

Единната валута спечели вчерашното си
предимство още в събота, след решението на
европейските законодатели за заздравяване на
спасителния фонд. Целта
на фонда е да обезпечи
с евтино финансиране
евентуалните бюджетни
затруднения на страни от
региона и да стабилизира
инвеститорското доверие
към капиталовите пазари

Петър Кръстев,

дилър международни финансови
пазари, ИП “БенчМарк Финанс” АД

На пръв
поглед негативни за икономиката новини
успяха да се отразят благоприятно върху японската валута

на Стария континент.
Очаквано фокусът от деня
остана върху предстоящите стимули, които анонсира по-рано Централната

банка на Япония. Местните регулатори заявиха
готовност да предприемат
умишлени действия по
разпродаване на йената,
ако тя поскъпне допълнително в основните си
кросове.
Решението на централната банка има за цел
да неутрализира ефектите
от най-разрушителното
земетресение в историята
на страната. Какво ще
бъде бъдещото поведение
на йената обаче, е трудно
да се прогнозира, тъй
като движещите й сили
са свързани най-вече с
риск апетита на пазарните участници. Затова
не е изненадващо, че на
пръв поглед негативни за
икономиката новини вече
успяха да се отразят благоприятно върху японската
валута.
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18 компании и пазари

Правата на потребителите са
най-слабо защитени в България
Индекс на потребителските пазари
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Правата на българските
потребители са най-слабо
защитени в рамките на целия Европейски съюз. Това показват резултатите от
проучването “Индекс на
потребителските пазари”

Без защита

Индексът се определя от
фактори като доверие в изпълнителната власт, дейност

Субсидии

3 EUR
▶ годишно на 1000 жители са средствата, които заделя
държавата за финансиране на потребителски организации, като това е най-ниската сума в рамките на ЕС.
В Германия например субсидията достига 1269 EUR, а в
Люксембург - 2112 EUR

на потребителските организации, процент на жалбите и
удовлетвореност от разрешаването им, получени обезщетения и ниво на безопасност
на стоките. Почти по всички
тези показатели България е
на последно място.
Само 27% от българите
са отговорили, че се чувстват защитени (вж. карето
за повече информация за
оценките им по различни
показатели). В групата на
най-незащитените попадат
още Гърция, Латвия и Румъния. Само за сравнение в
Австрия, Ирландия и Вели-

Само 5%
от българите
пазаруват
онлайн
▶ Само 5% от българите
са пазарували онлайн през
2010 г., с което страната
се нарежда на предпоследно място в проучването
“Индекс на потребителските пазари”. Последна
в класацията е Румъния
с 4%. За сравнение средният показател в ЕС
е 40%. Сред водещите
държави в пазаруването
през интернет са Дания
- 68%, и Великобритания и
Холандия с по 67%. Българските потребители са
избирали предимно местни търговци, когато
са правили избора си на
стоки или услуги.
▶ В същото време все
повече търговци предлагат възможност за
онлайн пазаруване. През
2010 г. делът им е достигнал 26%. Позицията на
България в това отношение пак е в края на класацията, но поне след нея се
нареждат още две държави - Латвия и Румъния.

кобритания осeм от десет са
отговаряли, че правата им са
защитени.
Не вярваме на това,
което ядем

Любопитно е, че българите
са сред най-недоверчивите
по отношение на безопасността на храните. Общо 46%
от анкетираните са заявили,
че значителна част от хранителните продукти, които
се продават на пазара, не са
безопасни. Само румънците
вярват, че ядат по-лоша храна
от нас. За сравнение - едва 8%
от хората в Люксембург, 9% в

Акценти
Какво
казват
българите
▶ 42% от българските
потребители вярват,
че държавните
институции
защитават правата им
▶ 34% от
потребителите имат
доверие на търговците
▶ 46% са попаднали на
подвеждаща реклама

Холандия и Великобритания
и 11% в Австрия се съмняват
в безопасността на хранителните стоки, които се продават
в търговската мрежа.
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(Consumer Scoreboard) на
Европейската комисия сред
граждани на всяка една от
държавите членки на съюза.
Индексът за България се е
увеличил от 37 на 42 пункта,
но въпреки това България заема последното място за поредна година. Най-добри са
данните за Великобритания
(74), Ирландия (72) и Латвия
(70) при среден индекс за ЕС
от 61 пункта.

Българските потребители
търпят и най-големи материални лишения в рамките на
ЕС. Делът на анкетираните,
които попадат в тази графа,
е 55% при среден показател
за ЕС от 17%. В дъното на
класацията са още Румъния
(49%) и Унгария (41%). Найдобри материални възможности имат потребителите в

Люксембург (4%), Швеция
(5%) и Холандия (5%).
Нивото на материални
лишения се измерва като
процент от жителите, които
не могат да си позволят да
отделят пари за най-малко
три от следните девет неща:
неочаквани разходи, едноседмична годишна почивка
далече от дома, погасяване на
ипотека или битови сметки,
храна с месо, пиле или риба
всеки втори ден, поддържане
на дома достатъчно топъл,
перална машина, цветен телевизор, телефон или личен
автомобил.

▶ 28% от
потребителите
смятат, че значителен
брой стоки и услуги са
опасни
▶ 28% от търговците
са направили тестове,
за да се уверят, че
продуктите, които
продават, са безопасни
▶ 90% от търговците
казват, че са добре
осведомени за правата
на потребителите
▶ 15% от
потребителите са
направили оплакване,

свързано с качеството
на стока или услуга
▶ 52% от потребителите казват, че са имали
усещане, че са в правото
си да подадат оплакване,
но не са го направили
▶ 54% от
потребителите казват,
че са доволни от хода
на подадената от тях
жалба
▶ 68% от потребителите не са предприели нови
действия, след като
жалбата им не е била
удовлетворена

Най-мизерен живот

Индивидуални потребители, поръчали стоки и услуги по интернет
�% от гражданите на ЕС���

Общо

От национални
търговци

От други търговци
в рамките на ЕС

От търговци
извън ЕС

Източник: 5th Consumer Conditions Scoreboard

Страната продължава
да заема последните
места почти по
всички изследвани
показатели в
проучването “Индекс
на потребителските
пазари”
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Японският интернет
“дори не е мигнал”

Мрежовата инфраструктура на
страната е понесла изненадващо
добре последиците на природното
бедствие от миналата седмица

Интернет инфраструктурата
на Япония е останала изненадващо незасегната от разрушителните земетресение
и цунами миналата седмица,
твърдят анализатори от различни компании за интернет мониторинг. Повечето
японски уебсайтове работят,
а интернет достъпът остава
в състояние да поддържа
критични комуникационни
функции, казва в своя блог
Джеймс Коуи, главният технически директор на компанията Renesys. Веднага
след природното бедствие
около 100 от всички 6000
японски мрежови сегменти
са спрели работа, но са били
възстановени само за няколко часа. Трафикът от и към
Япония е спаднал с около 25

��� G

▶ Япония е един от лидерите в комуникационните технологии в световен мащаб.
▶ По данни на агенцията
на ООН за информационни и комуникационни технологии 78.2% от
населението на страната имат връзка с интернет, или близо 100 млн.
души.
▶ Страната е трета в
света по брой на потребители на широколентов достъп след САЩ и
Китай.
▶ Тя беше една от първите държави, в които
популярност придобиха
пакетните предложения
на услуги.
▶Подводните интернет кабели са останали сравнително незасегнати и затова
интернет инфраструктурата в Япония не е пострадала след земетресението

гигабита в секунда веднага
след земетресението, но се е
върнал в нормалните си нива до няколко часа. В доклад

на мониторинговата фирма
Keynote Systems се казва, че
японският интернет “дори
не е мигнал”.

Интернет трафикът
в Япония
преди и след
ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО

��:��

местно време

��� G
ГИГАБИТА В СЕКУНДА

Свързаност
Японският
интернет
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�� G
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�� G
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Подводни връзки

По данни на една от водещите интернет компании в
страната - Internet Multifeed,
трафикът през нейните точки за обмен на интернет
данни е спаднал само с
10%. При нормални обстоятелства японската точка за
мрежови достъп е една от
най-натоварените в света.
Една от причините интернет инфраструктурата да се
справи по-добре с последствията от бедствието от
енергийната например е, че
подводните интернет кабели са останали сравнително
незасегнати за разлика от
земетресението в Тайван
през 2006 г., което е довело до голям брой скъсани
кабели. Сега са били засегнати само два сегмента от
подводната кабелна мрежа

Земетресението ще засегне
цените на полупроводниците
Няколко
компании за
електроника
затварят заводите
си в засегнатите
райони
Земетресението в Япония
може да доведе до затваряне на местните заводи
за полупроводници и да
окаже сериозно влияние
върху производството, световните запаси на полупроводници, а оттам и върху
цените им, твърдят фирми
от сектора. Япония произвежда над 40% от всички
NAND флаш чипове памет
в света, както и 15% от
всички DRAM платки.

Промяна на пазара

Дори двуседмично спиране на заводите ще засегне
производството, а оттам и
запасите значително. За сериозно повишаване на цените е достатъчен и съвсем
лек спад в производството на
полупроводникови подложки, коментира Джим Хенди,
анализатор в компанията за
разработка на полупроводници Objective Analysis.
Контратези

Все пак не всички са съгласни с изводите на Objective
Analysis. Според компанията за пазарни проучвания
iSupply производството на
DRAM и NAND елементи няма да бъде засегнато
от земетресението. По тяхна информация заводите

на компании като Micron и
Toshiba са достатъчно далеч
от епицентъра, за да избегнат
щети.
По веригата

Търсенето на полупроводници ще се промени дори и
да не се стигне до затваряне на фабрики, твърдят от
Objective Analysis. Причината за това е, че много от
производителите на електроника са в Япония и тяхното
потребление на полупроводници ще спре. Вече е спряно
производството в шест от
североизточните заводи на
Sony, а според ранни съобщения Nikon вероятно също
е засегната, тъй като фабриките на компанията са близо
до епицентъра на труса.
Пламен Димитров

40%

▶ от всички NAND
флаш чипове памет в
света се произвеждат
в Япония

▶Вече е спряно
производството на
електроника в шест
от североизточните
заводи на Sony
Снимка BLOOMBERG

Снимка BLOOMBERG

на Япония. Пострадали са
също секции от кабелната
система, свързваща Азия
със Съединените щати. Наземната станция на тази
система е била евакуирана
в резултат на цунамито и
все още не е ясно кога ще
започнат възстановителните работи. Независимо от
това връзката между Токио
и Сан Франциско остава
незасегната, както и тези
между регионалните центрове като Сеул, Сингапур
и Тайпе, сочат данните на
Keynote.
Заобикаляне на
щетите

Няколко популярни японски уебсайта са изпитали
временни забавяния, като
интересното при тях е, че
те са били разпределени

през целия ден, вместо да
са били скупчени около
момента на земетресението. Само при някои изолирани случаи прекъсването
на достъпа е продължило
повече от седем часа. Въпреки това според Джеймс
Коуи е ясно, че интернет
достъпът е преживял това
събитие доста по-добре,
отколкото някой е очаквал.
Според него опитите на
Япония да изгради гъста
мрежа от вътрешни и международни връзки са се изплатили. “Тяхната работа е
позволила на интернет да
направи това, за което е
бил направен: да заобикаля
катастрофални щети и да
поддържа движението на
данни въпреки хаоса и неяснотата”, казва Коуи.
Пламен Димитров

ГРАДСКА СРЕДА

специално издание

УСТОЙЧИВА

Нови 63 млн. лв. за саниране на
сгради ще бъдат достъпни през юни

Към момента има три варианта за отпускането на финансирането
по схемата и много нерешени проблеми сред бенефициентите

Резултати
Вече има 100
санирани сгради

На 15 юни ще бъде открита поредната процедура за
саниране на жилищни блокове. Общата й стойност е
63 млн. лв. Бенефициенти
може да бъдат НПО и асоциации на собственици от
86 общини. Те ще може
да използват парите, за да
финансират дейности като
обследване на сградите,
поставяне на топлоизолация, подмяна на дограма,
локални инсталации и/или
връзки към системите за
топло- или газоснабдяване
и внедряване на инсталации
за използване на ВЕИ.
Пътят на парите

Към момента има 3 варианта за отпускането на финансирането на схемата.
Първият е да бъдат избрани
банки, които да отпускат
кредити на сдруженията на
собствениците. Вторият е
да бъде създадено междинно звено по програма “Регионално развитие”, което
да предоставя средствата
под формата на грант и
заеми. Третият вариант е да
се създаде специализиран
публичен фонд за жилищна
политика за предоставяне
на заеми, гаранции за възвръщаеми инвестиции в
комбинация с други заеми.
Списъкът
с проблемите

Пречките пред санирането в България обаче са

▶ Само 6 сдружения са регистрирани до момента по Закона за управление на етажната собственост, а без
подобно сдружение не може да се получат европари за саниране 
снимка емилия костадинова

много. На първо място
голяма част от българите са с ниски доходи и
нямат възможност да отделят средства за това.
До момента по Закона за
управление на етажната
собственост има регистрирани само 6 сдру-

жения. А без сдружение
не може да се получат
европари за саниране.
В същото време от 19
хил. блока в страната 12
хил. са панелни и голяма
част от тях трябва спешно да бъдат санирани.
Към момента най-честата

практика е собствениците
да санират за своя сметка
сградите поетапно.
Според управителя на
“Баумит България” Николай Бъчваров наред с
другите проблеми има и
още един - на фокус са
обществените сгради и

Проектите трябва да се комбинират
и с допълнителни подобрения
Санират се училища и
детски градини, но дворовете, в които играят децата, и кабинетите, в които
учат - не. Проектите трябва да се комбинират с други за оборудване и реновиране на обкръжаващата среда.
Някои от проектните предложения по Оперативна програма “Регионално развитие”, които
сме получавали, не включваха пълен обем от мерки по енергийна ефектив-

Включват
се мерки
за използване на
енергия от ВЕИ,
за да получат повече точки, а не
защото е осъзната
нуждата от тях
ност. Имаше случаи, в които са препоръчани мерки,
без да е оценена тяхната
ефективност. Имаше и некоректно изчислени класо-

Лиляна Павлова,

зам.-министър на регионалното
развитие и благоустройството

ве на енергийна ефективност. Освен това в част от
проектните предложения
енергоспестяващите мерки са с дълъг период на из-

плащане, а това не трябва
да е така.
Друг от минусите, който сме забелязали, е, че в
някои от проектните предложения се включват мерки за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници. Основната цел на това е била да
получат повече точки, а не
защото е осъзната нуждата от тях. За сметка на това
обаче бяха пропускани важни мерки, които не са били толкова атрактивни.

панелните блокове, а къщите остават извън обсега. 30% от сградния фонд,
подлежащ на енергийно
саниране, са малки къщи
или малки кооперации и
те нямат достъп до програмите за саниране.

▶ Общо 970 млн. лв. от
Оперативната програма
“Регионално развитие” са
предвидени за саниране на
сгради. Вече са сключени
237 договора на стойност
503 млн. лв. за ремонт,
реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност в училища, детски градини и ясли,
социални заведения и културни институти. Други
61 проекта на стойност
83 млн. лв. са в листата
на чакащите - одобрени,
но нефинансирани поради
изчерпване на наличния
финансов ресурс. Вече има
над 100 обновени сгради в
резултат на приключили
проекти.
▶ Според изискванията
на ЕС сградите с минимален разход на енергия
трябва да се превърнат в
стандарт. Това изискване влиза в сила от 2019 г.
за обществените сгради,
а от 2021 г. - за абсолютно всички. “Не трябва
просто да похарчим едни
пари, а да създадем модел
за саниране на сградите,
за да бъдат те по-енергийно ефективни”, каза
регионалният министър
Росен Плевнелиев.

Красимира Янева

По света
▶ Австрия

Програмата за саниране
в Австрия се е оказала
много успешна. Там не е
имало ограничение за типа жилище, който може да
бъде саниран. Държавата
е отпуснала 100 млн. EUR
- половината за частни
имоти, а другата част - за
предприятия. Еднократната помощ е можело да
бъде до 20% от стойността, като максималната
стойност на държавната
помощ е общо 5000 EUR.
Контактът с клиентите е
бил поет от банките, а до
10 дни кандидатстващите
за грантовете са получавали отговор.

▶ Чехия

Чехия има 15-годишна
програма за саниране на
жилищата. Те са разделени на 3 групи - за
попадащите в първата е
трябвало да има спешно
въвеждане на мерки по
енергийна ефективност,
във втората са сгради,
които е можело да изчакат определен период,
а в третата - такива,
които трябва да бъдат
съборени. Според някои
експерти от имотния
бранш и в България част
от сградите трябва да се
съборят, но никой политик не иска да признае
това.
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Интервю Ирина Савина, заместник-кмет на Столичната община - “Инвестиции и строителство”

Всички училища и детски градини в
София ще бъдат санирани до 2015 г.
Визитка
Коя е Ирина
Савина
▶ Ирина Савина е
заместник-кмет на
София с ресор “Инвестиции и строителство” от 2006 г.
▶ От 2003 до 2006 г. е
била PR мениджър в
“Майкрософт” България.
▶ От 2001 до 2003 г. е
била старши експерт
в областната администрация във Видин.
Завършила е магистратура “Връзки с
обществеността” в
СУ “Св. Кл. Охридски”.
▶ Има бакалавърска
степен по “Икономика
на социално-културната сфера” в УНСС.

снимка емилия костадинова

След 5 години столичани ще усетят
подобренията на
водоснабдяването и
канализацията
▶Госпожо Савина, по какви проекти за подобряване на градската среда
се работи в момента в
София?

- Най-новите проекти са
за довършване на два пешеходни подлеза - под бул.
“България” при жк “Бокар”
и подлез “Изток” при жп гара “Подуяне”. Този проект
се финансира с европейски
средства по Оперативна
програма “Регионално развитие”. В него са включени
и 26 детски площадки и
междублокови пространства в районите “Слатина”,
“Подуяне”, “Витоша” и
“Триадица”. Общата стойност на проекта е 8.6 млн.
лв. Ремонтираните подлези
ще имат отопление по стените от конвекторен тип,
климатизация и противообледенителни инсталации
по стълбите.
Приоритетите на направление инвестиции и строителство не са променени
през тази година. Това са
образованието, изграждане на водоснабдителна и
канализационна мрежа,
подготовка и управление
на европейски фондове и
отчуждаване.
В сферата на образованието е приоритет завършването на 6 детски градини - в
“Дървеница”, “Младост” 3,
“Захарна фабрика”, разширенията на по една детска
градина в “Драгалевци”

и “Банкя”. Те трябва да
бъдат открити до края на
годината. Избираме нов изпълнител на модулната детска градина в “Казичене”,
защото там имаше голямо
забавяне при изпълнението
- 6-7 месеца.
Тази година ще започне
строеж на разширения на 5
градини в “Надежда”, “Оборище”, “Средец”, “Люлин”.
Те трябва да бъдат открити
през 2012 г. В Долни Богров
и във Волуяк също ще има
нови детски градини.
▶Какво прави общината,
за да подобри енергийната ефективност на училища и детски градини?

- Спечелихме проект за
9 училища по ОП “Регионално развитие”. Те са в
крайни столични квартали,
защото имаше такова изискване по програма “Регионално развитие”. Проектът
е на стойност 11.5 млн. лв.,
от които 9.7 млн. лв. са безвъзмездна помощ. Отделно
сме заделили 5 млн. лв. от
бюджета и от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ)
за въвеждане на мерки по
енергийната ефективност.
Надявам се до края на годината работата по този
проект да приключи.
Освен това от 2008 г. досега сме направили около 180
паспортизации на сградите.
На голяма част от тях сме
подменили дограмата или
сме ремонтирали покрива. Остава ни да въведем
и останалите мерки - да
се постави топлоизолация,
енергоспестяващо осветление и т.н. В други 13 учили-

ща и 22 детски градини ще
бъдат направени мерки за
енергийна ефективност. Освен това ще укрепим други
3 детски градини.
▶Миналата седмица зам.министърът на регионалното развитие Лиляна
Павлова каза, че минусът
на проектите по енергийна ефективност е това,
че не са комбинирани с
ремонти на дворовете и
нови чинове.

- Не бих казала, че това е
слабост. Когато за 15 години не е подменяно нищо, е
много трудно 400 училища
и детски градини да бъдат
изцяло санирани, да им бъдат оправени дворовете и
обзавеждането. Около 500
хил. лв. са нужни само за
ново обзавеждане и ремонт
на дворовете в детските
градини и училищата. За
всички тях ще трябват около 40 млн. лв. Тази сума е
голяма и затова ние правим частични ремонти на
много места, на които е
неотложно. Обзавеждането
и училищните дворове са
приоритет за нас след 2015
г. Първо трябва да оправим
самите сгради отвън, защото няма ефект да подменим
оборудването вътре, когато
сградата не е оправена отвън. Това е като да ви тече
покривът, а вие да сте сложили нови мебели. До 2015
г. е приоритет да санираме
всички училища и детски
заведения. Училищата са
на делегирани бюджети и
за тях е много важно да
плащат по-малки сметки за
отопление. Децата в градините трябва да се отглеждат

при топлинен комфорт, да
няма мухъл и т.н., а някои
от тях също са на делегирани бюджети.
▶Близо една трета от
територията на София е
без канализация. Докога?

- От 2006 до 2010 г. сме
разработили 89 идейни проекта за канализация, като
от тях 30 сме изградили.
Казваме, че 30% от София
са без канализация, но вече
процентът е намалял на 25.
В края на миналата и в началото на тази продължаваме
с изграждането на канализацията. Това се прави с пари
по европейски програми, на
концесионера “Софийска
вода” и на ПУДООС. Продължаваме с изграждането
на канализация в “Симеоново”, “Модерно предградие”,
“Бенковски”, “Горубляне”.
Започваме главния отвеждащ колектор за “Драгалевци”, който е по бул. “Черни
връх”. В края на миналата
седмица започна изграждането на канализация в
“Надежда” 4 и в местността
“Сливница - Люлин”.
Работим по 20 идейни и
работни проекта за канализация - “Манастирски ливади - Изток”, за местността
“Гърдова глава”, “Кръстова вада-изток”, районите
“Банкя” и “Кремиковци”,
“Орландовци”, вътрешно
кварталната мрежа на “Бенковски”, довършваме я в
“Горубляне”, “Владая”.
▶Кога софиянци ще усетят подобрението на
ВиК инфраструктурата?

- Може би след 5 години ще почне масово да се

усеща, защото през тази и
следващата година започва да се изгражда ударно
канализация с европейски
средства. Ще правим канализация в “Нови Искър”,
където няма изградена канализация или е изградена по
стопански начин. До месец
ще сме готови с проект за
целия район “Кремиковци”,
в който ще има и локална
пречиствателна станция. С
него ще кандидатстваме по
“Околна среда”. Ще има 1
година срок за одобрение и
т.н. и още време за изпълнение. Така че през 2015 г.
те ще усетят разликата. До
2015 г. ще има канализация
в кварталите от Витошката
яка, а под нея - година покъсно.
▶Колко инвестиционни
европроекта ще подготвите тази година?

- Предвиждаме да подготвим и подадем 10 проектопредложения на обща
приблизителна стойност
274 млн. лв. Основната част
от тях ще бъдат за подобряване на ВиК мрежата, като
стойността им ще е 250
млн. лв. С проекти по “Регионално развитие” ще кандидатстваме за обновяване
на пет общински болници,
за музея на София в Централната минерална баня
и т.н. Тяхната стойност е
17 млн. лв. Ще продължим
изпълнението и на други
строителни проекти за общо 25 млн. лв.
▶Колко пъти общината е налагала санкции
по проекти, които се
изпълняват с европейски

Ще подготвим 10
европроекта за
близо 274 млн.
лв., като основната част от тях
ще бъдат за подобряване на ВиК
мрежата
Ирина Савина

средства?

- В моя ресор не сме налагали санкции за изпълнение на
проекти с европейски средства, но за изграждането на
метрото и другите транспортни задачи не мога да кажа. За
детските градини сме налагали санкции. В договорите
е предвидено санкцията да
е 0.05% на ден, като тя стига
до не повече от 20%. Имали
сме договори, при които сме
залагали до 50% санкция с
цел да накараме изпълнителите на дадени обекти да
не се забавят във времето.
Санкцията се налага, след като приключи изпълнението.
Фирмата, която строеше детска градина в “Драгалевци”,
фалира. Нейният строеж се
приключва от фирма, избрана
с открит конкурс.
▶Защо се стига дотам, че
да фалират? Не залагате
ли достатъчно строги
изисквания?

- Изискванията ни са доста сериозни - оборот, референции и т.н. Но може би
причината за фалитите и
забавянията е кризата.
Красимира Янева
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Квартал в Стара Загора сменя
облика си за 8.6 млн. лв.
Общината е на шесто място по стойност на изпълнените
проекти по програма “Регионално развитие”

15

До две години един от найголемите квартали в Стара
Загора - “Железник”, в който живеят 11 500 старозагорци, ще промени облика
си почти изцяло. Соларно
улично осветление, велоалеи, реновирани детски
площадки и улици, зелени и
чисти междублокови пространства - това са само част
от акцентите в европроекта
на общината, който е на
стойност 8.6 млн. лв. и се
финансира от Оперативна
програма “Регионално развитие” (ОПРР). “Проектът
за подобряване на градската
среда в кв. “Железник” е
най-мащабният, печелен
от общината досега”, казва
Мирослава Шопова, главен
експерт в общинската дирекция “Устойчиво развитие и евроинтеграция”.
Отлична програма,
отлична община

“Средствата, които местните власти имат възможност да ползват по ОПРР,
са най-добрата възможност
за подобряване на градската
среда”, коментира Шопова.
Самата община може да се
каже, че е отличник, тъй
като е на шесто място в страната по изпълнени проекти

▶ млн. EUR е
стойността на
проекта за изграждане
на нова транспортна
схема в Стара Загора,
който се подготвя в
момента

11 500
▶ души живеят в
старозагорския
квартал “Железник”
▶ Европроектът на община Стара Загора ще подобри условията в междублоковите пространства в
квартал “Железник” 
снимка авторът

по ОПРР, казват представителите на местната власт.
Общата стойност на одобрените проектопредложения
по програмата е 17.2 млн.
лв., а реално изплатените
средства до

Европейс
ките пари
са най-добрият
начин за
подобряване на
градската среда

този момент надхвърлят 5
млн. лв.
По-зелен и светъл
квартал

Тръжната процедура за избор на изпълнител по основните дейности за благоустрояване на “Железник”
стартира преди дни. Интересът от страна на
фирмите е голям, като
до този момент са закупени 35 документации
за участие в търга.
Предвидените средства само за ремонт

Мартина Шопова,
главен експерт в
дирекция “Устойчиво
развитие и евроинтеграция” в Стара
Загора

и благоустрояване на
уличната мрежа в квартала са 5.2 млн. лв. Отделно близо 1.2 млн. лв. ще
бъдат предназначени за
подобряване на условията
в междублоковите пространства и озеленяване.
Само за изграждането на
осветителната уредба, която ще ползва слънчева
енергия, ще отидат 218
хил. лв. Предвидено е да
се инсталират 70 фотоволтаика, които значително
ще намалят разходите за
осветление, емисиите парникови газове, разходите за
ремонт и поддръжка и др.
Ще бъдат рехабилитирани
8 км улици и 6 междублокови пространства. Ще се
построят детски площадки,
велосипедни алеи, спортни
площадки, както и допълнителни паркоместа.
Успешните примери

По ОПРР община Стара
Загора вече е успяла да реализира два проекта на стойност над 8 млн. лв. Първият
е свързан с подобряване на

образователната среда в 9
заведения - 2 училища, 4
детски градини и 3 ясли, и
е на стойност 5.2 млн. лв.
След тръжните процедури
по този проект реално са
усвоени 4.9 млн. лв.
Благодарение на другия
проект е реконструиран и
рехабилитиран общинският
път между селата Калояновец и Ловец, като стойността му е 2.5 млн. лв.
Общината подготвя и мащабен проект за изграждане на нова транспортна
схема на Стара Загора на
стойност 15 млн. EUR.
Кредит от ФЛАГ

През 2011 г. община Стара
Загора ще изтегли кредит
от фонд ФЛАГ в размер на
5.5 млн. лв., за да може да
реализира спечелените европейски проекти. Около 4
млн. лв. от сумата ще бъдат
използвани за проекта за
квартал “Железник”. Всъщност местните власти може
да получат и 20% авансово
плащане, но едва след като
представят договорите с

изпълнителите на основните дейности. “Изискванията към документацията
на проектите наистина са
големи, но ние свикнахме
с тях и ги приемаме за необходимост, защото тези европейски пари дават големи
възможности на общината”,
казва Мирослава Шопова.
Общината е търсила заем
от ФЛАГ и преди. За реализирането на проект за подобряване на образователната
структура тя е теглила заем
на стойност 1.7 млн. лв.
За съжаление парите по
схемата за образователна
инфраструктура към ОПРР
вече са изчерпани и общината ще трябва да търси
други възможности за ремонта на останалите учебни заведения. За сметка на
това обаче местните власти
ще продължат активната
си политика за обновяване
на жилищните квартали, а
“Железник” може би ще е
добрият пример за това не
само в Старозагорско, а и в
цяла България.
Сашка Панайотова

Пловдив реновира кварталните си градинки с 2.9 млн. лв.
Общината е готова
с европроект за
консервация на Небет
тепе
Проект “Кварталните градинки” - така пловдивчани наричат европроекта на
общината, чрез който ще
се реновират градинките
в пет от шестте района на
Пловдив. Крайната му цел

е да се възстановят малките
квартални градинки, осветлението им, зелените междублокови пространства и
малките градски паркове.
Тези позапуснати обекти ще
станат достъпни и за инвалиди, обясняват от общината.
Парите

Проектът е на стойност 2.9
млн. лв. и се финансира по
Оперативна програма “Реги-

онално развитие”. “Разходите
за възстановяване на градската среда са непосилни само
за бюджета на Пловдив”,
казва Георги Търновалийски,
заместник-кмет по европейски политики и социални
дейности в община Пловдив. След приключването
на проекта обаче общината
ще трябва да поеме финансирането на поддръжката на
градинките.

Небет тепе

В момента е готов и още един
проект за Небет тепе. Той
включва консервация, експониране на археологията, възстановяване на зеленината
му, както и предприемането
на мерки, чрез които да се запазят четири старинни къщи.
Стойността на този проект е
около 6 млн. лв. и съвсем скоро ще бъде внесен за оценка
от управляващия орган, съ-

общиха от общината.
Досега

Пловдив не може да се похвали с използването на много
европейски средства за стабилна градска среда. Досега
градът е усвоил около 7.5
млн. лв., като те са свързани
все с малки проекти, които
обаче са важни за жителите
и гостите на града.
Михаил Ванчев

Разходите
за възстано
вяване на град
ската среда са
непосилни само
за бюджета на
Пловдив
Георги Търновалийски,
заместник-кмет на Пловдив
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„Белла България” ще построи още
6 детски площадки през 2011 г.
Инициативата
на пловдивската
компания вече
обхвана шест
населени места
Хранително-вкусовата компания „Белла България”
ще изгради нови 6 детски
площадки през 2011 г. по
инициативата си „Повече
сигурни места за щастливи
игри”. Те ще се намират в
Нова Загора, Добрич, Пещера, Етрополе и Бургас.
Това са и населените места,
за които са получени наймного гласове на специалния сайт на инициативата
(www.mestazaigra.bg).
Площадка и
във вашия град

Проектът на „Белла България” за изграждане на
малки детски площадки
стартира през 2009 г. Досега са изградени общо 6
- в Пловдив, София, Варна,
Перник, Габрово, гара Елин
Пелин. Всъщност в Пловдив има две площадки, но

„Ротари
клуб”
изгради
парк за
70 хил. лв.

първата е пилотен проект
и затова не се включва в
общата статистика.
От компанията се въздържаха да съобщят стойността
на осъществените проекти.
„Даряваме според възможностите си и с убеждение,
че изпълняваме граждански
дълг”, коментира изпълнителният директор на „Белла
България” Елза Маркова.
Към момента вече хиляди
родители знаят за инициативата, тъй като от тяхната активност зависи и дали „Белла” ще изградят площадка
и в тяхното населено място.
Интересът към онлайн гласуването се е увеличил 2.5
пъти, отчитат от компанията.
Въпрос на отношение

„Грижата за околната среда
е сред приоритетите на нашата компания”, казва Елза
Маркова. От „Белла” вярват,
че с всяка година ще печелят
все повече последователи и
че Пловдив ще бъде пример
за подражание.
Михаил Ванчев

▶ Ако искате детска площадка и във вашето населено място, гласувайте за него на сайта на инициативата
„Повече сигурни места за щастливи игри”, казват от „Белла България”

КЦМ изчисти земята край Пловдив
с нови инвестиции и лавандула
Цена

8-10

Проблемът не е
в създаването, а
в поддържането
на парка, казват
инициаторите на
проекта
Общо 70 хил. лв. са инвестирали членовете на пловдивския „Ротари клуб”
в изграждането на малък
парк в града. Ротарианците
са събрали тези пари чрез
лични дарения и различни
акции.
Проблемът не е в създаването, а в поддържането на
парка, казват инициаторите
на проекта. Всяка година
в парка се засаждат по 50
до 100 млади фиданки, но
обикновено оцеляват едно
или две от десет. Ротарианската чешма на стойност 20
хил. лв. вече няколко пъти е
била частично разрушавана
и после напълно възстановявана.
Ротарианците имат разработен проект, с който да
превърнат парка в самофинансиращо поддръжката си
обществено място. Ако тази
идея се осъществи, проектът с пловдивския ротариански парк може да стане
пилотен и да се използва
в други квартали и в други
градове.
Михаил Ванчев

▶ ст. струва един стрък
лавандула, а в един декар
има средно по 2 хил.
стръка

Добив

350

Площ

380

▶ дка е площта, върху
която се реализира
проекта за отглеждане
на лавандула на
пловдовското
предприятие КЦМ

▶ кг зелена маса е
средният добив от декар,
като това е достатъчно
за извличането на 7 л
лавандулово масло

▶ Пловдивското предприятие КЦМ стимулира
местните хора да засаждат лавандула, от която да
печелят и в същото време по този начин се пречиства почвата в района 		
Снимки авторът

Нестандартният
екопроект на
компанията се
самофинансира
Пловдивското предприятие КЦМ се намира на
десетина километра от
центъра на града и години
наред замърсяваше почвите и въздуха наоколо с
тежки метали. Замърсяването обаче бе прекратено

не само с крупни инвестиции в нови технологии,
но и с ... лавандула. Техническата култура помага за
пречистването на почвата,
а за да стимулират местните предприемачи да се
занимават с отглеждането
й, от КЦМ им осигуряват безплатен разсад и им
гарантират изкупуването
на добива. Така докато
предприемачите печелят,
печели и околната среда.

Лавандуловите
полета на КЦМ

Проектът се реализира върху
380 дка земя, като 150 от тях
са закупени от КЦМ още
през 2008 г. Това е единственият проект в региона,
който се самофинансира и за
поддръжката му не се налага
компанията, общината или
държавата да влагат допълнително ресурси. Крайният
продукт - лавандулата, се
преработва до лавандуло-

во масло, приложимо в индустрии като парфюмната,
козметичната и фармацевтичната.
Изкупуване
на насажденията

В проекта могат да се включат не само местни предприемачи, които се занимават
със земеделие, но и трудоустроени работници от КЦМ.
Цената на едно стръкче
лавандула е 8-10 ст., а в един

декар има средно 2 хил. стръка, обясняват от КЦМ. Общо
10% от разсада се презасява
отново, защото не успява
да се прихване. На всеки
десет години лавандуловите
насаждения се изорават и
засаждат отново.
Средният добив на декар
в района е около 350 кг
зелена маса, от които се
извлича около 7 л лавандулово масло.
Михаил Ванчев
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Фестивален календар
В България може скоро
да не догоним мащаба на
фестове като унгарския
Sziget и сръбския Exit, но
едно е ясно - в последните
години тук бавно се заформя фестивална култура.
Тя малко закъсня, което
първо създаде вакуум, а
след това отприщи вълна
от фестове и, кажи-речи,
всяка година се появява

нов фест.
Това, от една страна, е хубаво, защото има по-голям
избор. От друга страна,
внася малко хаос, тъй като
на организаторите все още
им липсва опит. Защото
фестивалът не е само изживяването пред сцената.
Той е и инфраструктурата,
и средата около него. Един
добър фестивал предлага

не само различни сцени и
многообразни стилове, но
и други културни изживявания и добри условия за
престоя на гостите. Така
докато в Петроварадин,
където се провежда Exit,
съществуват хостел култура и забележителна средновековна атмосфера, в
Бургас, който приютява
Spirit of Burgas, и Разлог,

който става домакин на
новия фест Elevation, липсват фестивална инфраструктура и атмосфера.
Във всеки случай посоката на развитие на летния
музикален календар е правилна. И за да я затвърдим,
маркираме най-важните
обявени събития за лятото
на 2011 г.

ДЖАZZ+ Фестивал
fest.jazz-plus.com

„София Лайв Клуб”, 15 март - 6 април

Акценти
▶ 15 март

Теодора Мусева

Sonisphere Bulgaria - Sofia Rocks 2011
bg.sonispherefestivals.com

Антонио Форчоне,

Национален хиподрум, Банкя, 21 юни, 15.00 ч
Транспорт: автобусна линия 42

Акценти

Iron Maiden

Slipknot

Slipknot не са просто банда, а явление в ню метъл
средите от края на миналия век. Макар и да са
загубили част от популярността си със западането
на стила, те все още имат
верни фенове, които искат
да ги видят от носталгия

соло китара

по първите си метълски
години. Пригответе се
за концерт, изпълнен със
сурова агресия и заразителна енергия. Sonisphere
България ще бъде едно
от първите лайв шоута на
групата след трагичната загуба на басиста Пол
Грей, което е гаранция за
силни емоции.

Ако сте фенове на метъла,
шансът да сте прослушали
тази музика с Iron Maiden
е голям. И докато част от
меломаните са започнали с
Maiden и са продължили нататък към други измерения
в метъла, има голяма група
от фенове, които винаги ще
носят тази група под ревера
си. Едно е ясно - Maiden са
вдъхновили и повлияли стотици прохождащи групи и
изпълнили ежедневието на
милиони фенове на тежката
музика в цял свят.

Цени

▶ 6 април

Hidden Orchestra

Хубаво е, когато в България
идват такива скрити бисери на ъндърграунда. Как
иначе бихте нарекли група,
повлияни едновременно от
Дебюси, Бах, Стравински,
Арво Пярт, Джон Мартин,
Radiohead, Godspeed You!
Black Emperor и Exploding
Plastic Inevitable? И найинтересното е, че наистина звучат като хомогенен
шейк от всичко това. Атмосферична електроника с
истински, акустични звуци
и инструменти, едновременно мрачна и заредена
с енергия.

Mastodon

Наричан “Джими Хендрикс на акустичната китара”, носител на множество
награди, Антонио Форчоне
е един от особено изобретателните съвременни
джаз изпълнители. Той
разчупва рамките на китарното изпълнение като
вплита африкански, испански и бразилски елементи
в импровизираната си и
силно мелодична музика.

Mastodon са една от онези
групи, които нямат аналог
на метъл сцената. Експериментален прогресив с тежки
слъдж рифове и многопластови вокали - музиката им
изненада и критиката, и феновете, които ги обявиха за
едно от музикалните явления
на десетилетието. Неслучайно албумът им Crack the Skye
получи широко признание
и беше избран от много издания за албум на 2009 г.
Почитателите могат да бъдат
доволни, че ще се срещнат с
обещаващата млада група.

▶1 концерт: 40 лв. (запазено място), 25 лв. (без място)
▶3 концерта: 102 лв. (запазено място),
63.75 лв. (без място)
▶5 концерта 140 лв. (запазено място), 87.50 (без място)

Цени

Spirit of Burgas
spiritofburgas.com

Бургас, на плажа, 12-14 август

Акцент
▶ 13 август

Moby

▶
▶Къмпинг билет: 20 лв.
▶(за палатка, каравана или кемпер)
▶Паркинг билет: 10 лв.

▶Терен: 90 лв.
▶Седящи: 120-150 лв.
▶Фен зона: 150 лв.

Elevation
elevation.bg

На входа на Разлог откъм Предела, 24 и 25 юни

Акценти
▶ 24 юни

Jamiroquai

и вял път. “Ако не звучи
добре само в акомпанимент
на пиано и глас или китара
и глас, просто я зарязвам,”
казва той за песните си. Току-що навършил 40 и с чисто нов звукозаписен договор, Джей Кей продължава
напред. И казва: “Понякога
няма значение дали пееш
“кравата седна на върха на
планината” - ако го изпълниш и предадеш правилно
на публиката, се получава.
Златно правило!”
Parov Stelar

ДжейКей (Jay Kay) има
няколко правила. Той не е
стигнал дотук - сингъл след
сингъл в класациите, с 25
млн. продадени копия на
7 албума - по неопределен

Цени

Електроника плюс суинг?
Да, моля! Комбинацията е
толкова свежа и заредена
с енергия, че няма как да
не обикнете австралиеца
Маркус Фюредер от първо
слушане. Музикални клубове и фестивали по цял
свят се разпродават миг-

▶2 дни: 96 лв. (ограничен брой) и 120 лв.
▶1 ден: 70 лв.
▶Семейни билети за 2 дни:

новено, когато има обявено
участие на Parov Stelar. Разликата между него и други
редови клубни музиканти е,
че музиката му е направена
с интелект и вкус, които си
личат отдалеч. Фюредер не
прави само весели клубни
парчета, а има афинитет и
към психеделичния джаз.
▶ 25 юни

30 Seconds Тo Mars

Може ли талантлив актьор да прави добра музика? Над 3.5 млн. продадени албума казват “да”.
Вероятно сте гледали
поне един филм, в който
фронтменът Джаред Лето
- “Александър”, “Цар на
войната” или “Реквием за
една мечта”. This is War
е заглавието на новия
албум на групата - триумфиращ, с епично нов
звук, променящ
из основи визията на групата.
Определено e
скок напред.

▶1 възрастен + 1 непълнолетен: 180 лв.
▶1 възрастен + 2 непълнолетни: 250 лв.
▶2 възрастни + двама непълнолетни: 340 лв.
▶Деца под 10 години - безплатно

Moby е един от музикантите, без които електрониката нямаше да е това,
което е. Но той не се ограничава само в този стил
- от ембиънт, през рок и
техно, Moby показва, че
може да се прави и успешна популярна музика
с мисъл и стил. Първият
му сингъл Go (който между другото е в списъка на
списание Rolling Stone
за най-добрите записи на

всички времена) излиза
през 1991 г. Той е продал
над 20 000 000 копия по
цял свят. Интровертен и
откровен, последният му
албум Destroyed сякаш
те пренася в друго измерение.
Останалите участници
не са обявени.

Цени

▶Не са обявени.

