Новини ▶ 6-7

Интервю ▶ 12-13

Корупционният Участвах и в офертата
скандал отнесе
на Иво Прокопиев
ръководството на за „Труд” и „24 часа”
фонд „Земеделие”

Огнян Донев, съдружник в „Медийна група България холдинг”

Петък

USD/BGN: 1.37667

EUR/USD: 1.42070

Българска народна банка

Българска народна банка

-0.82%

1 април 2011, брой 63 (5122)

+0.83%

Sofix: 445.43

+0.43%

Българска фондова борса

BG40: 133.73

-0.31%

цена 1.50 лева

Българска фондова борса

Заложници
на регистъра

Проблемите с Търговския регистър правят работата на фирмите почти
невъзможна, принуждават ги да нарушават правилата, съсипват сделки и гонят
партньори ▶ 8-9
Компании ▶ 11

„РилаГаз” ще
инвестира над
55 млн. EUR
в Югозападна
България

Компании ▶ 13

Серджо Пантано,
изп. директор

„ТоплофикацияСофия”
плати
200 млн. лв. на
„Булгаргаз”

Weekend ▶ 20-23

Записки под възглавницата
Когато човек
спи добре, той
живее добре
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Мнения

Печеливш
Герхард Ройс

Губещ
Георги Костадинов

Герхард Ройс е новият главен изпълнителен директор на OMV.
От 2002 г. досега той е изпълнявал длъжността зам.-председател на изпълнителния съвет на компанията и е бил отговорен
за сектора „Рафиниране и маркетинг”. Преди това Ройс е ръководил сектора „Проучване и добив”. В концепцията на Ройс за развитието на OMV централно място заема идеята да развие сектора „Газ и енергия” в OMV.

Акциите на „САФ Магелан” АД, в което Георги Костадинов е мажоритарен акционер, загубиха над 25% от стойността си по време на търговската сесия на Българската
фондова борса в четвъртък. Ценните книжа се понижиха
до 1.67 лв. Компанията дистрибутор на хранителни стоки е сред слаболиквидните дружества на борсата с резки
отклонения в цената си.

Коментар

▶ По темата „Война с
много неизвестни”. След
появата на спорещите
страни по ТВ7 се затвърди
мнението ми относно
старите муцуни. Л. Павлов или Пъпката, известен
като Съпругът на Диляна
Грозданова, достатъчно
се е компрометирал през
годините. Общинска банка, супердраматизирани
катастрофи, замазвани
изневери и най-вече местене на неясни парични
потоци от едно на друго
място. При което за него
кой знае как остават милиони, за да жонглира сега
пък с вестници. Е, не е ли
това стара муцуна? Жалко
за вестниците и хората в
тях. А ние, читателите,
ще му намерим колая.
Лада
Компании ▶ 12 - 13

Социални клаузи
отново ще тежат
на сделката за
„Булгартабак”

Четвъртък

31 март 2011, брой 62 (5121)

„Лидл”
ще открие още
40 магазина
за 3 месеца

Компании ▶ 11
Компанията е
инвестирала над
200 млн. EUR в
покупка на земя
и строителство
на обекти
Милена Драгийска-Денчева,
управител на "Лидл България"

Война
USD/BGN: 1.38810

EUR/USD: 1.40900

Българска народна банка

Българска народна банка

-0.17%

+0.17%

Sofix: 443.53

BG40: 134.14

+0.16%

+0.65%

Българска фондова борса

цена 1.50 лева

Българска фондова борса

с много неизестни
Човек
намира
оправдания
за действията си,
които не включват
хипотезата, че той
е зъл мошеник
Христо Грозев

Чувстваме се
заблудени от
г-н Христо Грозев,
който с медийни
изяви необяснимо
защо се опитва да
оправдае липсата на
финансов ресурс

▶ Румен Порожанов (вдясно), който идва от Министерството на финансите, ще бъде третият изпълнителен директор на фонд "Земеделие" при това правителство. Той ще трябва да се справи с проблемите от "тежкото наследство" на Калина Илиева 			
														
Снимка Марина Ангелова

Нормалното тук е загубена кауза

Любомир Павлов

Агенцията по вписванията отказа да впише прехвърлянето на дялове от фирмата собственик на “Труд” и “24 часа” към Огнян Донев и Любомир
Павлов. Спорът отива в съда, а тонът загрубя ▶ 4-5

Новини ▶ 6

Технологии ▶ 19

Поредната Сделката
среща за
за T-Mobile
горивата
отива на
скара
прокурор
участниците

Образование
▶ 20-23

На лов за
бъдещи
служители
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1

Цените на петрола в
азиатската електронна търговия се
повишиха. Основната
причина е, че Кадафи си върна контрола върху ключовото петролно пристанище.

2

Местната администрация била
причината за
трудно усвояване
на европари. В следващия
бюджет ЕК е предвидила
повече пари за България
като една от най-бедните
страни в ЕС.

3

TEPCO може да
плати над 130 млрд.
USD обезщетения.
Разходите на японската компания за справяне с ядрената криза във
Фукушима нарастват.

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

Българите обичат да употребяват израза „България не е
нормална държава” във всяка
ситуация. Ако попитате защо,
дори няма да получите конкретен отговор - причините са
толкова много и са се трупали
толкова години, че вече дори не
ги помним. В случая обаче ще
ви посоча няколко конкретни.
Развитието на трагикомичната поредица „Проблеми в
земеделието” (виж стр. 6-7) е
поредното доказателство, че в
България корупционните скандали се решават чрез замитане
под килима. Това е официална
политика вече над двадесет
години. Има ли скандал, той се
отрича. Ако е твърде настоятелен, част от участниците се
отстраняват, а след това често
се преназначават на сладки
постове в чужбина. И това не е
нормално. Нормалното е някой
да поеме политическата отговорност (това не е само реплика
от една песничка на „Ъпсурт”) и
да подаде оставка. Поне докато
има разследване.
Не е нормално и веднага след
това цялата държава да изпад-

Изпълнителен директор и
главен редактор
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4395802
lilia.apostolova@pari.bg
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не в групова амнезия, както винаги се получава, и този случай
няма да е изключение. Прокуратурата забравя за разследването.
Управляващите забравят за
издънката. Обществото забравя
за случая въобще. И медиите
забравяме, защото бързо след
това идва следващата подобна
история.

Ани Коджаиванова

ani.kodzhaivanova@pari.bg

Развитието
на трагикомичната
поредица
„Проблеми в
земеделието”
е поредното
доказателство, че
в България
корупционните
скандали се
решават чрез
замитане под
килима
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Не е нормално и политиците
да се държат с медиите и с
аудиториите им като с идиоти. Суперслучайно било, че
смяната на ръководството на
фонд „Земеделие” съвпаднала
с показаните от СДС документи, уличаващи хора на високи
постове в лобизъм, търговия
с влияние и корупция. Очаква
се да повярваме. Много лесно
било да се изфабрикуват подобни „фалшификати”. „Вие сте
сериозни медии, не вярвайте”,
казва министър Найденов. А не
е ли също толкова лесно някой
да подмени оригиналните документи в деловодството на фонд
„Земеделие”?
И не само че не е нормално,
но си е направо нагло да
„повишаваш” на пост в чуж-

бина човек, който, дори и да е
участник в измислен скандал,
най-малкото явно не може да си
свърши добре работата, щом е
освободен. Още по-нагло е да
му предлагаш специално измислен за него пост на заместникминистър.
Твърде удобно е след броени
дни Симеонов да замине в
Брюксел, далеч от въпросите и разследването. А някой
помисли ли и за това, че хората,
с които ще общува там, може
би вече са чули за скандала.
Или след историята с посланиците ченгета това няма да ги
впечатли?
Ненормално е и министърът
да се оправдава с безбройните
проблеми в земеделието, които
през месец изваждат фермерите
по улиците, с „тежкото наследство” на Калина Илиева. А нея
да не би някое друго правителство да я назначи? Този списък
с ненормалности може да продължи още много. Кога ли ще
дойде моментът, в който някой
ще покаже достойнство и наистина ще поеме отговорност.
Не под натиск на началника. От
нормалност.
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Инфлация

Цитат

2.6%

Системата за достъп до
еврофондовете в България е
твърде затворена и се стига
до излишна предпазливост

▶ е прогнозната инфлация в еврозоната през
март, показват данните на Евростат. Това е найзначителното покачване от повече от две години насам.
За февруари беше регистрирана инфлация от 2.4%

Данута Хюбнер, евродепутат от ЕНП и бивш еврокомисар
по регионално развитие

Коментар

Две случайни новини в потока
Чувствам се мъничко раздвоен, защото
наскоро две събития
привлякоха блуждаещото
ми внимание. Разбира
се, те не са равностойни
нито по значимост, нито
по медийно отразяване. Първото събитие е
изключително важно за
нацията и затова предизвика съответния обществен интерес. Второто е
по-скоро досаден шум в
ефира и някой с право би
се ядосал, ако му губят
времето да го занимават
с глупости.
Първата новина е, че
някакъв човек от село
Кортен влязъл с пищов в
сливенска банка, ранил
охраната и се заключил
вътре.
Втората новина е, че
нашият премиер ратифицира пакта “Евро+”, с
което се узаконява ESM
- постоянният спасителен фонд на еврозоната,
в която ние така или
иначе не сме. Така се
променя Лисабонският

Новини
КЗК проучва как
става хлябът
Комисията за защита на
конкуренцията ще прави
секторен анализ на пазарите по веригата зърно
- брашно - хляб. Комисията ще търси евентуални
нарушения на Закона за
защита на конкуренцията. Ще бъде анализирано и доколко цената на
хляба зависи от цените на
пшеницата и брашното.

Полицията
“ни пази”

Значително влошаване на
ситуацията с човешките
права през 2010 г. отбелязва Българският хелзинкски комитет в годишния
си доклад за състоянието
на правата на човека. Една от констатациите е, че
службите за сигурност все
по-често и грубо потъпкват правото на живот и
лична свобода на гражданите в България.

СУ спира
да работи

Софийският университет
спира да работи от 4 април. Така ще протестира
срещу отнетите му права

Иван Стамболов
sulla.bg

От една
страна
е човекът
от Кортен,
Сливенско, а от
друга страна,
с подписа
на премиера
автоматично
започваме да
дължим 300
милиона

върху Ботаническата градина в Балчик. Причината
е, че миналата седмица
ВАС отхвърли жалбата
на СУ срещу решението на правителството
от май 2010 г., с което
правата върху градината
се прехвърлят на Министерството на културата.

Инфаркт,
а не убийство

Михаил Михайлов - Мишо Бирата е починал от
инфаркт. Според аутопсията причината за смъртта
е “бърза сърдечна смърт,
настъпила вследствие на
остра коронарна недостатъчност”. Бизнесменът и председател на
баскетболната асоциация
беше открит мъртъв в
хотелска стая в Правец в
сряда следобед.

Комисия оправда
Андрей Иванов
Председателят на Столичния общински съвет
Андрей Иванов не е в
условия на конфликт
на интереси. Това реши
комисията, която беше
образувана към СОС по
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.

договор, според който
спасяването на фалирали страни е незаконно
(и според мен такова
трябва да си остане,
защото спасяването на
фалирали субекти превръща самото фалиране
в доходен бизнес - вж.
американските инвестиционни банки).
От една страна, човекът от Кортен, Сливенско, имал приятелка,
която се залюбила с друг,
който пък бил вардянин в местния клон на
банката, та затова онзи
го гръмнал - не защото
бил вардянин, а защото
се залюбил.
От друга страна, с
подписа на премиера
автоматично започваме
да дължим 300 милиона,
задето в Гърция чиновниците години наред
са си раздавали по 14
заплати, а в Португалия,
Испания и Ирландия са
вършили и аз не знам
какво, но със сигур-

ност неща, които не ни
засягат и за които не сме
виновни.
От една страна, цели
телевизионни емисии
се посветиха на атентатора от Кортен и заради
него даже забравихме
войната в Либия и
взривовете в японските
атомни централи, но пък
разбрахме, че в банката
работела бременна жена,
която за щастие този ден
не отишла на работа,
та затова не била взета
за заложничка. Негримирани репортерки с
разтреперани брадички
предаваха на живо от
пустите сливенски улици, защото не ги пускаха
да снимат банката, в
която така или иначе нямаше нищо за снимане,
а ние, притаили дъх, се
кокорехме в телевизора
да следим “кризата със
заложниците”.
От друга страна, според
поетия от правителството ангажимент в бъдеще

ще сме задължени да
откликваме в размер на
над 6 млрд. EUR, ако
някоя страна членка на
еврозоната си позволи
да се поразпищоли, да
похарчи повечко пари за
заплати и спасяване на
свои банки и ако в крайна сметка фалира. Тогава
ще се изправят такива
богаташи като българите
и румънците и ще спасят
тамошните чиновници.
От една страна, на
другия ден се разбра,
че човечецът от Кортен
не е никакъв злодей, не
е искал никакви пари и
се остави да го арестуват и да го отведат. Сега
вече медийният интерес
спокойно можеше да се
прехвърли към подписките, които приятели
и съученички организираха в негова подкрепа,
и да се занимава с това
през следващите няколко дни.
От друга страна, като
изражение спрямо БВП

нашето задължение
спрямо фалиралите
европейски страни е
17%. Докато много от
богатите членове на ЕС
се ангажират с по-малко
от 5% от техните брутни
продукти. И сега на
нас ни остава или да се
откажем от влизане в
еврозоната, или да продължим да клатим глава
като кученце на задното
стъкло на москвич и
да повтаряме “да, да,
да” на всичко, което
ни кажат чужденците.
Да повтаряме и да си
плащаме.
Ето това са двете новини напоследък, които
ме карат да се чувствам
раздвоен. Слава Богу,
че втората не е толкова
важна, колкото първата,
и не ни засяга чак в такава съдбоносна степен.
Освен това мисля, че
Картаген трябва да бъде
разрушен.
Иван Стамболов е рекламен
консултант

На премиера с любов
Позволете да Ви благодаря
за първите стъпки по
систематизацията на българския
пазар на нефтопродукти. Имам
предвид Закона за онлайн
режима в бензиностанциите.
Извинявам се за сленга - 15
години чакахме и накрая
дочакахме.
Готов съм да подаря “черната
кутия” за рождения ден на г-н
Трайков. Какъв министър си
ти, ако имаш представител със
златна акция в “Нефтохима”, а
за теб все още това е една “черна
кутия”? Може би си струва да
научиш как се четат балансите?
Освен друго те са и публикувани
в Търговския регистър.
▶ Откъси от отвореното писмо на Денис
Ершов, акционер в “Петрол холдинг”, до
премиера Бойко Борисов

снимка марина ангелова

В броя четете още

Свят ▶ 10
Турция
изненадващо отчете
по-висок ръст от
прогнозирания
▶Реджеп Тайип Ердоган,
премиер на Турция

Тенденции ▶ 18
Бедствието
в Япония
застрашава
развитието на
еврозоната
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Няма изненада: отново тайни
преговори за АЕЦ “Белене”

В последния момент от дадения краен срок представители на
НЕК и “Росатом” проведоха почти целодневна среща за проекта
Money talks
Спорът
за цената

В пълна мистерия протекоха преговорите за бъдещето на АЕЦ “Белене” в последния ден от дадения от
Русия срок. Рано сутринта
представители на руската
държавна компания “Росатом” влязоха в сградата
на Националната електрическа компания (НЕК)
и прекараха там остатъка
от деня. До редакционното приключване на броя
преговорите между съакционерите не бяха приключили и нямаше решение ще
има ли мораториум върху
проекта за следващите три
месеца.
Напред към Анекс 12
или отбой

Според подписания в края
на ноември меморандум
за сътрудничество между
двете страни на 31 март
2011 трябваше да бъде
подписан Анекс 12 към
договора от 2006 г. С парафирането трябваше да
се създаде проектна компания за изпълнението на
атомната централа. В нея
участие трябваше да имат
НЕК с 51% собственост,
“Росатом” с 47%, френската “Алтран” и финландската “Фортум” със символичното участие от 1% за всяка
от двете.
Удължаване
на мъката

Преди седмица кабинетът
намекна, че може да бъде
подписан тримесечен мораториум върху АЕЦ “Белене”. Като мотив за искането
от правителството изтъкнаха необходимостта от още
време, за да изчистят всички технически въпроси,
свързани със сигурността
и цената на втората атомна
централа у нас.

▶Бъдещето на АЕЦ “Белене” все още не е ясно, тъй като преговорите между съакционерите НЕК и “Росатом”
бяха закрити и продължиха повече от 6 часа

Рязък обрат отвън

В последните месеци обаче
стана ясно, че българското
правителство не води преговори с руската страна,
макар че крайният срок
изтичаше. Аварията в японската атомна централа във
Фукушима наложи преразглеждане на безопасността
на проекта. Ядрената криза
в Япония измести фокуса към преразглеждането
на мерките за сигурност в

съществуващите и новите
атомни централи на територията на ЕС - дори еврокомисарят по енергетика
Гюнтер Йотингер настоя
за изчистване на въпросите
около безопасността на руската централа. Българското правителство поиска допълнителни доказателства
за “Белене”, като изпрати
30 въпроса за сигурността
й към изпълнителя - дъщерната компания на “Росатом”

- “Атомстройекспорт”.
Нужда от убеденост
в сигурността

Икономическият министър
Трайчо Трайков обяви, че
гаранциите, предоставени
от Русия, ще бъдат изпратени за потвърждение от
Международната агенция
за атомна енергия и от компетентните служби на ЕК.
В средата на месеца “Росатом” изрази готовност да от-

говори на всеки въпрос и да
предостави допълнителна
информация за сигурността
на централата. Въпреки че
гарантира за безопасността
на централата и калкулира,
че 40% от цената й са за
защитни съоръжения и безопасност, руският акционер
предупреди, че ако има допълнителни изисквания за
сигурността, всяка допълнителна мярка ще оскъпи
проекта.

▶ Цената на АЕЦ “Белене” може да достигне
11.6 млрд. EUR. Тази сума
стана известна след
направения независим
анализ от експертите
на Института за пазарна икономика. Цената на
атомната електроцентрала е една от причините българската страна
да забави преговорите.
В края на ноември Русия
обяви, че фиксираната
цена на атомната мощност ще бъде 6.3 млрд.
EUR. Това ядоса правителството, което беше
твърдо, че цената е
записана в договора от
2006 г. и е 3.9 млрд. EUR.
След като стана ясно,
че в тази сума не е бил
включен инфлационният
индекс, кабинетът заяви,
че повече от 5 млрд. EUR
за “Белене” няма да даде.
▶ Изчисленията на ИПИ
показват, че в цената,
която инвеститорът е
представил, не са включени всички останали
съпътстващи проекта
разходи. Те са неизбежни,
тъй като трябва да се
изграждат далекопроводи, подстанции, съоръжения за съхранение на
ядрено гориво. Отделно
трябва да се похарчат и
средства за техническата осигуреност на проекта. Сметките на икономистите показаха, че
АЕЦ “Белене” ще се изплаща през следващите 20
години, като едно средно
семейство ще трябва да
плати около 4200 EUR.

Трайчо Трайков потърси съдействие на НАП и КЗК за горивата
Икономическият
министър е поискал
пълна информация за
данъчните складове
в страната

снимки емилия костадинова

Пълна информация за всички лицензирани складове за
горива - техния капацитет
и собственици, е поискал
министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Трайчо Трайков от Агенция
“Митници”. От икономическото ведомство обявиха, че
министърът е разговарял с
шефа на Националната агенция за приходите (НАП)
Красимир Стефанов за това
как може да се използват
базите данни на агенцията,
за да се внесе яснота върху

пазарната среда при горивата. Освен това е била проведена и среща с председателя
на Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК) Петко
Николов, за да се изясни
графикът на провежданата в
момента проверка на комисията за пазара на горива.
Провал в преговорите
с бизнеса

Междувременно пред “Медиапул” заместник-председателят на Националното
сдружение на българските
превозвачи Красимир Лалов е заявил, че нито една от предложените мерки
срещу високите цени на
горивата не е била одобрена
от правителството. Според
Лалов превозвачите са го-

тови за нови протести.
Правителството обсъждаше
варианта за възстановяване на
ДДС на чуждите превозвачи
при зареждане на гориво на
българските бензиностанции.
По този начин се смяташе,
че ще се стимулира потреблението на бензин и дизел в
страната. Друг вариант със
същата цел е на границата да
се проверяват резервоарите
на камионите с регистрация
извън ЕС, тъй като те нямат
право да влизат с повече от
550 литра гориво.
От МФ и Агенция “Митници” са заявили, че изпълнението на тези мерки ще е
трудно и скъпо и няма как да
стане. Според превозвачите
тези мерки ще докарат до
250 млн. лв. в хазната.
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Корупционният скандал отне
ръководството на фонд “Зем
Началникът
на кабинета на
финансовия
министър Румен
Порожанов поема
ръководството на
фонд “Земеделие”,
а Светослав
Симеонов става
аграрен аташе в
Брюксел
Броени дни след като от
СДС разпространиха документи, уличаващи в корупция министерството на
земеделието и Държавен
фонд “Земеделие” (ДФЗ),
цялото ръководство на фонда е сменено с решение
на управителния съвет. За
нов изпълнителен директор на мястото на забъркания в скандала Светослав
Симеонов е избран Румен
Порожанов, който досега
беше началник на кабинета
на финансовия министър
Симеон Дянков, като назначението му е одобрено от
премиера Борисов. Самият
Порожанов е избрал да си
назначи и нови заместници.
Министър Мирослав Найденов обаче бе категоричен,
че тези промени нямат нищо
общо с документите, разпространени от СДС. “Тези
документи са фалшиви”,
потвърди за пореден път
той и добави, че Светослав
Симеонов не е уволнен, а
дори повишен - той ще бъде
назначен за аграрен аташе
в Брюксел, защото е отличен специалист. Промените пък се налагали заради
предизвикателствата пред
Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР).
Така министърът продължи
дълголетната традиция на
българските политици да
замитат скандалите и да
“повишават” с постове в
чужбина замесените в тях
кадри.
Неубедително обяснение

Отстраняването на Светослав Симеонов и изпращането му в Брюксел изглеждат твърде удобно решение
в контекста на скандала,
въпреки че Найденов отрича смените да имат нещо
общо с документите, улича-

ващи кабинета му в оказване на натиск за предимство
на определени проекти по
Програмата за развитие на
селските райони. Според
Найденов промените са замислени отдавна и става дума просто за съвпадение.
Обяснението е, че работата по усвояването на еврофондовете има нужда от
ускоряване и оптимизация.
След почти две години управление министърът отново се позова на познатия
рефрен за тежкото наследство. “Заради действия на
предишни ръководства на
фонд “Земеделие” ние имаме много тежки проблеми,
които трябва да бъдат решавани”, обясни той. По
думите му Порожанов е бил
канен за поста и след уволнението на Калина Илиева,
но тогава е отказал. Сега
обаче е приел.
Наградата на Симеонов

Тъй като според министъра
писмото от Светослав Симеонов до Калина Илиева
е абсолютно фалшиво, самият Симеонов е един вид
повишен с поста аграрен
аташе в Брюксел. Симеонов
е избрал този вариант, като
му е било направено и друго
предложение - специално
за него да се разкрие и нова
щатна бройка за заместникминистър на земеделието,
който да се занимава само
с ПРСР. Сега този ресор
е на Светлана Боянова.
Точно Боянова е посочена
като конкретен източник
на натиска за определени
проекти във “фалшивото”
писмо на Симеонов до тогавашната му началничка
Калина Илиева.
Според обясненията на
Найденов Боянова има и
други ресори, а програмата е важна и заслужава

отделен зам.-министър.
Странно защо, но въпреки
това, след като Симеонов е
избрал Брюксел, нов зам.министерски пост все пак
няма да бъде разкриван.
Реакциите

Самият Светослав Симеонов не отговори на редакционните обаждания, за да
коментира “повишението”
си. Лидерът на СДС Мартин
Димитров изказа известна
удовлетвореност от смяната
на екипа, но настоя, че е необходимо и Мирослав Найденов да подаде оставката
си. Той припомни, че в про-

куратурата тече разследване по сигнала за търговия
с влияние в земеделското
министерство. “Поне докато трае това разследване,
министър Найденов трябва
да бъде отстранен от поста
си”, каза Димитров.
От БСП също поискаха
земеделският министър да
подаде оставка, а не само
да отстранява ръководството на фонд “Земеделие”.
“Нагледахме се на смени,
но вината за проблемите в
земеделието не е само на
фонд “Земеделие”, коментираха от левицата.
Ани Коджаиванова

Рокади
Новият екип

Новият изпълнителен директор Румен
Порожанов вече избрал
нови заместници.

Свилен Костов, досега началник на отдел
“Директни плащания” в
ДФЗ, сменя досегашния
зам.-директор Мюхеттин Караоглан.

 Иван Капитанов идва от Министерството
на финансите, където
до момента е оглавявал
Дирекция “Финанси на
реалния сектор”. Той поема мястото на Ангел
Кинанов.

Третият нов зам.директор е Свилен Колев,
който поема Програмата
за развитие на селските
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се
еделие”
Вечните
смени
Трудният фонд
“Земеделие”
▶ Всяка година Държавен фонд “Земеделие”
разпределя към бенефициентите еврофинансиране в размер на
милиарди евро. Дали
защото изкушението
е твърде голямо, или
пък работата е твърде сложна за избраните кадри, но изпълнителните директори на
фонда се сменят твърде често, а смяната им
редовно е съпътствана със скандали.
▶ Румен Порожанов ще
бъде третият изпълнителен директор на
фонда в правителството на ГЕРБ, а кабинетът още не е преполовил мандата си.
▶ С грозен скандал за
това, че е фалшифицирала дипломата
си, си замина Калина
Илиева. Говорещи за
корупция документи
вероятно са причината наследникът й Светослав Симеонов да си
тръгва сега, въпреки
че министърът отрича тази версия.
▶ Трима души минаха
през поста и по времето на тройната
коалиция - Димитър
Тадаръков, Атанас
Кънчев и Асен Друмев,
който е и подсъдим по
три дела, но по две от
тях вече е окончателно оправдан
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Блиц Мирослав Найденов, министър на земеделието

Документите на СДС са фалшиви
Смените в ръководството отдавна
са планирани, другото е просто съвпадение
▶Г-н министър, заради
документите на СДС ли
са промените в ръководството?

- Категорично няма връзка с изнесените писма,
които, както виждате, се
оказват фалшиви.
▶Значи Симеонов не ги е
подписвал?

- Ами неговото изявление е, че в деловодството под тези номера няма
такива писма, а съвсем
други преписки. Така че
аз отказвам да коментирам нещо, което не се е
случило.
▶А вие срещали ли сте
се с посочените в писмото фирми?

- Не коментирам нещо,
което е фалшиво. Всеки
може да напише нещо и
да го пусне. Вие сте сериозни медии, не си струва
да се коментират фалшиви документи. Знаете, че
имаше запис за Менда
Стоянова, който се оказа
фалшив.
Освен това няма практика министър да контактува със заместник, а само с
изпълнителния директор.
От заместника не зависи
нищо, защото на всеки
краен документ трябва да
има подпис на изпълнителния директор. Другото
са фантасмагории.
▶Защо тогава се стига
до оставките?

- Това не са оставки, а
смяна на ръководството.
Промените са обсъждани с Борисов и Дянков
преди време и всичко е с
оглед на предизвикателствата в ПРСР, тежкото
наследство на програма

САПАРД, проблемите, които възникват сега заради
действия на предишни ръководства на ДФЗ, които
трябва да бъдат решавани
с експертизата на г-н Румен Порожанов. Той сега
прие поста, аз съм му го
предлагал и преди. Другото е случайно.

стреса да ръководи 2000
души. Ние не го уволняваме. Той получи две
предложения - да стане
зам.-министър или аграрен аташе в Брюксел. Той
прецени, че ще замине.

▶Значи Симеонов не се
справя?

- Не, имахме идея да
създаден нова позиция
заместник за ПРСР специално, за да засилим усвояемостта.

- Това не е оценка за работата на Светослав Симеонов. Той получи много
тежко наследство от Калина Илиева. Има известно напрежение сега във
фонда. Ръководният пост
не е за всеки. Може би той
не успя да се справи със

▶Заместник на мястото на Светлана Боянова ли?

▶Ще откриете ли сега
такава позиция, след
като той е избрал
Брюксел?

- Не, няма.

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

Вие сте
сериозни
медии, не си
струва да се
коментират
фалшиви
документи.
Знаете, че
имаше запис
за Менда
Стоянова,
който се оказа
фалшив
Визитка
Кой е Румен
Порожанов

СНИМКА БОБИ ТОШЕВ

райони. Той е във фонда от
2000 г. Участвал е в създаването на Агенция САПАРД
и е бил началник на отдел “Пазарни механизми”.
Освен това Колев беше и
съветник по земеделските въпроси на бившия министър на еврофондовете
Меглена Плугчиева.
 Постът на Драгомир
Господинов, който огла-

▶Неуспешният изп.
директор Симеонов ще
бъде преназначен като
аграрен аташе в Брюксел

вяваше техническия инспекторат, се закрива, а
самият инспекторат се
преобразува в отдел към
директните плащания.
 “И тримата са много
добри експерти. Те няма
да останат във фонда, но
ще им потърсим място в
структурата на министерството”, каза Мирослав Найденов.
СНИМКА МАРИНА АНГЕЛОВА

▶ До момента Румен Порожанов беше началник на
кабинета на министъра на
финансите. Той има дългогодишен опит в областта
на управлението на публичните финанси.
▶ Работи в Министерството на финансите от 1992 г.,
като от 2001 до 2009 г. оглавява Дирекция “Финанси на
реалния сектор”. В периода
1995-1996 г. е бил съветник в
Министерския съвет.
▶ Член е и на надзорния
съвет на Българската
банка за развитие (ББР).
▶ Икономист е по образование с магистратури
по аграрна икономика и
мениджмънт и по управление на отбранителната
промишленост от УНСС.
Има и няколко специализации в чужбина.
▶ Владее английски
▶ Женен, с едно дете.
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Заложници
на регистъра

ПРОБЛЕМИ С ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Проблемите с Търговския
регистър правят работата на
фирмите почти невъзможна,
принуждават ги да нарушават
правилата, съсипват сделки и
гонят партньори
Търговският регистър за
пореден път създава трудности на бизнеса. Фирмите
се оплакаха, че вече се стига
до проточване и дори провал на сделки, защото системата работи бавно. Заради
проблемите със сайта пък
документите няма как да се
подават по електронен път
и справките са затруднени.
Адвокати и агенции, които
посредничат при работата
на компаниите с регистъра,
съобщиха, че поради страх
от спиране на сайта масово
се свалят документи, което
допълнително го блокира.
И фирмите, и бизнес организации сигнализираха, че
това влошава цялата бизнес
среда в страната и създава лошо име пред чуждестранните инвеститори. В
същото време договорът на
Агенцията по вписванията с
обслужващата ИТ компания
„Грамма нет ис” изтича след
два дни, но няма обявена
обществена поръчка за избор на нова фирма.
Провалени сделки

Представители на компаниите се оплакаха, че сделките
с чужденци в много случаи
са пред провал. „Чужденците не могат да купуват
имоти като физически лица
и трябва да си регистрират фирма. Те знаеха, че
регистрацията на фирма
отнема малко време, а сега
това се проточва по месец
и повече”, обясни Полина
Стойкова, оперативен директор в „Бългериан Пропъртис”. Тя допълни, че в
предварителните договори
с чуждестранните купувачи
забавянето не е предвидено.
Това утежнява нещата, защото сделката не може да се
сключи в договорения срок,
в много случаи се стига и
до загуба на депозити от
предварителните договори
за покупка на имот. Причи-

ната - нещата не се случват
навреме.
Бавното вписване пречи
и на стартирането на нов
бизнес. Фирмите не може
да открият банковите си
сметки, преди да фигурират в регистъра. Това обаче
спъва сделките им, защото
сумите, които се плащат
при по-големите сделки, се
правят само по електронен
път. Без банкова сметка това
няма как да стане.
Нарушители
по принуда

Големи неприятности има и
със свикването на общи събрания на дружествата. Така
заради Търговския регистър,
който е под шапката на Министерството на правосъдието, се налага фирмите да не
спазват законови срокове.
Според изискванията всяка
фирма трябва да свика общо
събрание до края на юни. Поканите до акционерите обаче
се обявяват чрез Търговския
регистър. При публичните
компании това се прави не
по-рано от началото на май.
Сега с голямото забавяне
обявяването на общото събрание се бави между 30 и 50
дни, което автоматично води
до късно уведомяване на
акционерите, преместване на
общи събрания и т. н. Според
представителите на бизнеса
заради това фирмите търпят
санкции. „Не това обаче е
големият проблем. По-неприятното е, че се дава лош
сигнал за чуждестранните
инвеститори”, обясни Даниела Пеева, председател на
Асоциацията на директорите
за връзки с инвеститорите в
България.
Лошо настроение

Още повече трудности се
създават, когато фирмите
решат да увеличат капитала
си. „Когато Търговският регистър забави вписването,

2.

Забавяне на
вписването/
заличаването

Проблем с
електронното
подаване на
документи

не може да се усвои капиталът. Парите стоят в банка,
а фирмата, за да вземе това
решение, се нуждае спешно
от тях”, коментира Богомила Христова, директор
за връзка с инвеститорите
в „Индустриален холдинг
България”.
Според Асоциацията на
индустриалния капитал
в България изоставането
на Търговския регистър и
трудното администриране
създават пречки на всички
публични компании и на
борсата. А председателят на
асоциацията Васил Велев
коментира, че това може
да е една от причините за
влошаването на бизнес климата, което беше отчетено
през март.
Понеже има проблем,
да си направим още
един

Решение на техническите
проблеми не се очертава.
Агенцията по вписванията
твърди, че работи по тях, но
вече месеци напредък няма.
Обслужващата софтуерна
компания дори се наложи
да им подари втори сървър,
за да не се срине системата
съвсем. Междувременно
изтича и договорът за поддръжка и не е ясно какво
ще се случи след два дни.
Обществена поръчка за нова още не е обявена.
На фона на всички технически проблеми депутатите
в парламентарните комисии
работят по промените в Закона за Търговския регистър, които предвиждат силно ограничаване на достъпа
до него. Инициативата дори
влезе в доклада на Българския хелзинкски комитет за
нарушаването на човешките права. През следващите
седмици законът вероятно
ще стигне и до пленарната
зала.
Радослава Димитрова

Сигнал

30-50

1.

▶дни се бави обработката на документите по вписване в Търговския регистър

▶След проблемите с онлайн заявките хората се оплакват най-често от това,
също нещо. За прехвърляне на фирма например посещението в Агенцията по

От мястото на
събитието
Всички
граждани
в агенцията
по вписванията
са недоволни
▶ Посетихме Агенцията по вписванията,
където не намерихме нито един доволен
човек. Най-честото
оплакване беше лошото отношение на служителите. Юристи,
които представляват
по няколко компании,
коментираха, че трудната работа с онлайн
страницата на регис-

търа е сериозна пречка пред бизнеса. „Търговският регистър
беше създаден, за да
отпадне хартиената
легитимация на търговците, и банките
например не трябва
да искат информация
на хартиен носител,
те трябва да си правят справката онлайн.
Сега, като не може да
се отвори страницата,
търговецът не може да
направи електронната
си легитимация”, обясни юрист, пожелал анонимност. Хората недоумяват и защо всяка
година трябва да плащат по 50 лв. за пререгистрация на фирми

- такса, която се плаща
дори ако дружеството
вече не функционира.
Всички са недоволни и
от това, че не може да
се подават заявленията по електронен път,
а се налага да губят от
времето си, за да посетят агенцията и да се
сблъскат с нелюбезните администраторки.
Идеята, която дадоха
хората, е финансовите
отчети на компаниите
да се взимат от Националната агенция за приходите, както прави
статистиката, а не да
се носят отделно и в
регистъра. Тази идея е
подкрепена и от бизнес
организациите.
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Предупреждение
Хронология
на опасността
за спиране на
регистъра

�.
Невъзможност
за онлайн
справки

▶ Опасност за спиране
на Търговския регистър
имаше още през юли 2010 г.

4.

�.

Трудности
при
свикването на
общи събрания

Забавяне на
сделки и
плащания

заради липсата на достатъчно място за съхранение на данните.
▶ Тогава от фирмата,
която поддържа регистъра „Грамма нет ис”, осигуряват за собствена сметка система за съхранение
на данните.
▶ През февруари т.г. мяс-

тото за данни отново е
запълнено, но допълнително такова не е осигурено
от агенцията.
▶ Договорът с фирмата,
поддържаща регистъра, изтича в понеделник,
а обществена поръчка
за избор на нова все още
няма.

Коментари

Забавянето създава трудности
да реализираме сделките си
Чужденците не могат
да купуват имоти като
физически лица и трябва
да си регистрират фирма.
Те знаеха, че регистрацията на фирма отнема
малко време, а сега това
се проточва по месец и
повече. Процесът трае
толкова, колкото траеше,
когато една фирма не
можеше да се регистрира
онлайн.
ако не сме заложили
този период в предварителните договори,
има случаи, когато
наближава срокът на
предварителния договор,
а ние не знаем дали ще
може да се прехвърли
собствеността. Опитваме
се да преодоляваме тези
затруднения, но това,
което се случва, не е в
полза на никого.
Другият проблем е пререгистрацията на фирмите.
А това, че сайтът на регистъра не работи, ни създава
трудности за справки
например. Влизаш в сайта,
той работи няколко минути
и спира.
Правим всичко възможно
да се справим с проблемите, защото не е нито в наш

Полина Стойкова,

оперативен директор в „Бългериан Пропъртис”

интерес, нито в интерес
на купувачите да пропадат
сделки.
Винаги може един купувач да се откаже от сделка,
защото не иска да чака.
Тогава се губи депозитът
от предварителния договор. Но това не носи добра
слава на България. Това е
абсурдна ситуация. Налага
ни се да удължаваме срока
на договорите, да искаме
допълнително депозит и
т. н. Това са бюрократични
спънки, които пречат на
бизнеса.

Правим
всичко
възможно да се
справим с проблемите, защото
не е нито в наш
интерес, нито в
интерес на купувачите да пропадат сделки

Има проблем с подаването на
заявления по електронен път
че служителите ги обслужват нелюбезно и ги връщат по няколко пъти за едно и
снимка емилия костадинова
вписванията е минимум пет пъти

Не можем да свикваме общи събрания
Забавянето при вписването може да създаде
големи неприятности на
бизнеса. При фирмите
нещата се случват много
бързо, а когато не може да
се обявят навреме, всичко
трябва да се променя. Всяка
забава създава проблеми на
бизнеса.
Например, ако акционерите решат да се увеличи
капиталът на дружеството, а Търговският регистър забави вписването, не
може да се усвои капиталът. Парите стоят в банка,
а фирмата, за да вземе
това решение, се нуждае
спешно от тях.

Богомила Христова,

директор за връзка с инвеститорите в "Индустриален холдинг
България"

Голям проблем има със
свикването на общо
събрание.
По закон има срок за

свикване на общи събрания, а Търговският
регистър не обявява навреме.

Много от компаниите
сигнализират, че електронният вариант на
Търговския регистър не
работи. Това създава трудности, защото не може да
се направи справка. Има
проблеми и с подаването
на заявления по електронен път - или не може да
се подават и заявления по
електронен път, или това
отнема около 4-5 часа.
Проблемът ще се задълбочи, когато масово започне подаване на заявления
за обявяване на покани за
общи събрания. Според
закона преди началото на
май не може да се подават
заявления, а в същото
време общите събрания
трябва да се проведат до
края на юни. Съответно
всяко забавяне усложнява
процеса, налага се да се
пренасрочват дати и т. н.
От Търговския регистър
искат да им се представя
книга с акционерите, за

Даниела Пеева,

председател на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България

Страхотен
проблем ще
стане и с обявяването на общите
събрания

да преценят дали лицата,
които присъстват на
събранията, са акционери.
За да се представи
книгата, трябва да
се сканира, а това
допълнително затруднява,
защото отнема много
време.
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Турция изненадващо отчете
по-висок ръст от прогнозирания
2.8

За последното
тримесечие на 2010
г. БВП се е повишил
почти с 9% вместо с
очакваните 7%

▶ процента е заложеният
от кабинета бюджетен
дефицит за 2011 г. в сравнение с 3.6% за миналата
година

Икономиката на Турция
е нараснала с 8.9% през
миналата година, а за последното тримесечие на
2010 г. е отчетен ръст 9.2%.
Това показват официалните
статистически данни, цитирани от Bloomberg. Ръстът
на БВП е значително над
очакваните от правителството, което прогнозираше
7% скок за цялата година.
Чуждите анализатори, до
които Bloomberg се допита,
залагаха на 7.4% ръст на
турската икономика.
По-добрите данни доведоха до поскъпване на
турската лира, качи се и
доходността по краткосрочните облигации.

10 079

▶ USD е БВП на глава от
населението, сочат
данните на турския
статистически институт. За сравнение у нас е
почти наполовина

Кредитният бум

За последното тримесечие
на 2010 г. икономиката е
нараснала с 9.2% благодарение на кредитния бум
в страната. Според централната банка на Турция
това обаче създава риск
за цялата икономика. В
момента основната задача
на банката е да свие кредитната експанзия, така
че растежът да се забави
до 4.5% за 2011 г., колкото
всъщност е прогнозата на
правителството.
Ръстът на вноса в комбинация с поскъпването на
суровините на международните пазари увеличава
дефицита по търговския
баланс на Турция. Дефицитът по текущата сметка на
платежния баланс за януари
се е увеличил двойно до 5.9

42.3

▶ процента се очаква да
намалее държавния дълг
на Турция от предишните 45.5%
▶ Усилията на правителството да намали държавния дълг доведоха до спад на лихвите в страната и подем на
икономиката, коментира турският премиер Реджеп Тайип Ердоган 
снимка марина ангелова

млрд. EUR в сравнение с
първия месец на миналата
година.
Отличниците

Турция и Полша бяха едни
от малкото страни в ЕС, които отчетоха икономически
ръст през миналата година,
коментират анализатори от
Royal Bank of Scotland. В
сравнение със страните от
Г-20 единствено Китай ре-

гистрира по-висок ръст за
последното тримесечие на
2010 г. - 9.8%.
Вътрешното потребление и инвестициите бяха
изключително силни през
четвъртото тримесечие на
2010 г., коментира главният
икономист на ING Bank в
Истанбул. По думите му
опасността идва от факта,
че заради нарасналото
вътрешно търсене рязко се

е увеличил вносът, и тук
изниква въпросът как ще
се финансира той.
На политическия
фронт

Бързото излизане на Турция от глобалната рецесия
ще помогне на премиера
Реджеп Тайип Ердоган да
се кандидатира за трети
пореден мандат на изборите на 12 юни. Кабинетът

на Ердоган успя да да мине
през кризата, без да се налага да спасява банки. Освен
това преди дни премиерът
заяви, че тази година няма
да се водят разговори с
МВФ, защото Турция не се
нуждае от външно финансиране.
Ердоган коментира, че
усилията на правителството да намали държавния
дълг са довели до спад на

лихвите в страната и подем
на икономиката.
В резултат на скока на
БВП Турция отчете бюджетен излишък за първите два
месеца на тази година (заради ръста на приходите).
Прогнозите на правителството за 2011 г. са дефицитът да се свие до 2.8% от
БВП в сравнение с 3.6% за
2010 г. А дългът да намалее
до 42.3% от 45.5%. 

Икономиката на САЩ се развива по-бързо от очакванията
Износът се увеличава,
а броят молби
за помощ при
безработица спада
Бизнес активността в САЩ се
увеличава по-бързо от прогнозите през март. Данните
показват, че промишлеността
продължава да е двигател
на икономиката, отбелязва
Bloomberg. Бизнес барометърът на Чикагския институт за
управление на доставките е
отбелязал понижение до 70.6
пункта спрямо 71.2 през февруари, но въпреки това е на
най-високите си нива от юли
1988 г. Индексът е преминал
границата от 69.9 пункта,
колкото е била осреднената прогноза на икономисти.
Показател над 50 пункта се
счита признак на нарастване
на икономиката.
Нарастващо
търсене и износ

По-добрите продажби на

снимка bloomberg

вътрешния пазар и ускорен ръст на износа подпомагат американската
промишленост. Основните
пазари, които дърпат пе-

чалбите на американския
бизнес нагоре, са държавите от BRIC (Бразилия,
Русия, Индия и Китай).
Ръстът на икономиките,

съответно на потреблението в развиващите се пазари значително изпреварва
това в развитите държави. В допълнение много

компании продължават да
възстановяват запасите
си, които изчерпаха по
време на кризата и които
задържаха на ниски нива
при възстановяването на
икономиката.
Производството се ускорява и според други измерители. Така например
индексът на Федералната
банка на Филаделфия показва най-голямата експанзия на предприятията от
1984 г. насам.
“Промишлеността преживява бум”, казва Майк
Монтгомъри, икономист
в IHS Global Insight, цитиран от Bloomberg. “Това е
изключително позитивен
индикатор за краткосрочните перспективи пред
икономиката”, обяснява
той.
Успоредно с това нараства
и доверието на потребителите за пръв път от пет седмици насам. Американците
заявяват, че финансите им

са в по-добра форма.
Спад на
безработицата

Подобряването на финансите на домакинствата намира отражение и в друг
индикатор - спада броят на
новоподадените молби за
помощ при безработица.
За седмицата, приключваща на 26 март, те са с 6000
по-малко спрямо аналогичния период и достигат
388 000. Броят на получаващите социални помощи е
на най-ниското си равнище
от октомври 2008 г.
Заетостта се повишава
до 65.6 на сто, което е найвисокото ниво от 1983 г. Намаляват съкращенията на
работна ръка и успоредно
с това нарастват разходите
за заплати, което може да
доведе до по-високи потребителски разходи. Потреблението има 70% дял в БВП
на най-голямата икономика
в света.
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БАКБ изплати
ипотечни
облигации за 25
млн. EUR
Българо-американската
кредитна банка е
изплатила на падежа
петата си емисия
ипотечни облигации
за 25 млн. EUR.

Процедурата за
продажба на 49.9% от
капитала на банката,
инициирана от найголемия й акционер
- Allied Irish Banks,
не е приключила
и към настоящия
момент продължава
процесът на правния
и финансовия анализ
(due diligence) от
заинтересовани

купувачи, съобщават
от трезора. В контекста
на текущия due
diligence одитът на
годишния финансов
отчет на БАКБ за
2010 г. продължава и
банката ще публикува
одитирания си
годишен финансов
отчет веднага след
приключване на
процесa.

Компании
и пазари

“РилаГаз” ще инвестира
над 55 млн. EUR до 2015 г.
Компанията планира да завърши проектите си за газифициране
в район Запад
Чрез мрежата ни
стотици хиляди
битови потребители
от Благоевград, Враца,
Дупница, Ихтиман, Перник,
Радомир и Сандански ще
могат да отопляват или да
охлаждат домовете си на газ
▶ Чезаре Пилон, президент на “Ачегаз Апс”

с природен газ на потребителите в регион Запад
за период от 35 години. За
целта “Ачегаз Апс” трябва да инвестира общо 130
млн. EUR в изграждането
на 870 км газоразпределителна мрежа и 150 км отклонения. Самата “Ачегаз
Апс” е петата по големина
италианска енергийна компания, 63% от която се притежават от общините Падуа
и Триест. По тази причина
на срещата за обявяване на
инвестициите присъстваха и заместник-кметът на
Падуа Иво Роси, както и
търговското аташе на посолството на Италия у нас
Стефания Абати.
Проблеми

▶ Мудната бюрокрация и законодателни пропуски са най-големите проблеми на
сектора, каза Серджо Пантано, изпълнителен директор на “РилаГаз”
снимка емилия костадинова

130

▶ млн. EUR е пълният
размер на инвестицията,
която планира “РилаГаз”
за регион Запад

600

▶ работни места ще
бъдат открити около
проекта, очакват от
компанията

53%

▶ по-евтино излиза
отоплението на газ
спрямо това на дизел,
изчисляват от “РилаГаз”

Енергийната компания “РилаГаз”, дъщерна на италианското дружество “Ачегаз
Апс”, ще инвестира 55.8
млн. EUR в изграждане газоразпределителната мрежа
на Югозападна България
през следващите три години. Това стана ясно на
официалното представяне
на инвестиционните намерения на компанията.
Сумата ще бъде вложена
в строителството на общо
372 км мрежа и отклонения, средно по около 120
км на година. “Инвестицията е част от цялостната
стратегия на “РилаГаз” за
газификацията на регион
Запад, която се очаква да
приключи до края на 2015
г.”, каза Серджо Пантано,
изпълнителен директор на
компанията. “Когато бъде изградена, мрежата на
дружеството ще позволи
на стотици хиляди битови
потребители от градовете
Благоевград, Враца, Дупница, Ихтиман, Перник, Радомир, Сандански и околните
селища да отопляват или
охлаждат домовете си, да
използват топла вода и готварски печки на газ”, допълни Чезаре Пилон, президент на “Ачегаз Апс”.
Изградени мрежи

До момента “РилаГаз” е

вложила 46 млн. лв. за строителството на 134 км мрежа
в регион Запад. През миналата година компанията
е започнала изграждането
на газоразпределителната
мрежа в градовете Дупница, Сандански и Радомир.
Плановете на дружеството
за тази година предвиждат
начало на изкопни дейности
в Ихтиман - последния от
седемте основни града в
район Запад, където работи компанията. През 2010
г. “РилаГаз” е пуснала в
експлоатация газоразпределителната си мрежа в Благоевград. През юни 2011
г. компанията ще започне
да подава газ в градовете
Перник и Враца, а през септември 2011 г. - в Дупница
и Сандански. Газта идва от
държавната компания “Булгаргаз”, която в качеството
си на обществен доставчик
продава газ на фирмите
концесионери, в това число
и “РилаГаз”, уточниха от
компанията.
Дългосрочни планове

“РилаГаз” започва работа
в България през 2006 г.,
след като нейният собственик “Ачегаз Апс” спечелва
конкурс за обществена поръчка. Дружеството получи
лицензи за дейностите разпределение и снабдяване

“Инвестицията ни в България е в рамките на цялостната стратегия за развитие
на “Ачегаз Апс”, каза още
Чезаре Пилон. По думите
му компанията разчита на
съдействие от страна на
администрацията в страната, за да продължи работата си и да завърши
инвестиционните си проекти в срок. Според Пилон
обаче в много от случаите местната и държавната
администрация създават
спънки пред работата на
компанията. Той посочи
мудността на бюрокрацията при издаване на разрешения, както и различни
законодателни и пазарни
пропуски като основните
проблеми пред развитието
на българския пазар за доставка на газ. Друго сериозно затруднение са липсата
на квалифицирани кадри
и недостигът на обучени
работници. Въпреки това
Серджо Пантано изрази
надеждата си тази ситуация
да се промени, като каза, че
в компанията вече работят
30 висококвалифицирани
български специалисти и
инженери, като в бъдеще
техният брой ще се увеличи до 60. Общо всички
дейности на компанията ще
създадат около 600 работни
места в региона, допълни
Пантано.
Пламен Димитров
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Интервю Огнян Донев, съдружник в “Медийна група България холдинг”

Скандалът
дотук
В неделя Любомир
Павлов и Огнян Донев са придобили съответно 43 и 40% от
фирмата собственик
на вестниците “Труд”
и “24 часа” “Медийна
група България - холдинг”. Според третия
съдружник Христо
Грозев това е “корпоративно превземане”.
Павлов е извършил
сделките с пълномощно, подписано
от Грозев. По-късно
Христо Грозев е оттеглил пълномощното, а Агенцията по
вписванията засега
отказва да впише
промяната в собствеността.
Двете страни взаимно се нарекоха мошеници и измамници.
Според Павлов и Донев Христо Грозев не
е осигурил договореното финансиране
и затова дяловете са
били преразпределени. В свое съвместно участие по TV7
Любомир Павлов и
Христо Грозев забравиха добрия тон
- Павлов обвини
Грозев, че е искал
да включи като собственици “Винпром
Пещера”, депутата
от ДПС Делян Пеевски и банкера Цветан
Василев.
Третият съсобственик
Огнян Донев досега се въздържаше от
публично включване
в скандала, затова
решихме да потърсим и неговата гледна
точка.

Участвах и в офертата на Иво
Прокопиев за “Труд” и “24 часа
Не съжалявам, че
влязох в сделката. Бях
предприел нужните
неща да се предпазя
▶ Господин Донев, вчера
Агенцията по вписванията отказа да впише промяната в дружествения
дял. Каква е ситуацията
към момента?

- Не следя какво прави
Агенцията по вписванията,
нито това ме вълнува. Важното в случая е какво ще
направи. Тя ще впише новата структура на капитала
на придобитата компания, а
именно аз ще съм собственик на 40% от капитала на
“Медийна група България
холдинг”, а не на дружеството със 100 лв. капитал “БГ
Принтмедия”.
▶ Казахте, че сте финансирали почти изцяло покупката на вестниците
“Труд” и “24 часа”...

- Аз не съм съдружник, както господин Христо Грозев
иска да обясни, в една фирма
със 100 лв. уставен капитал.
Мога да кажа, че никога в
живота си не съм бил съдружник в подобна фирма.
Аз съм финансовият инвеститор, заплатил сделката.
▶ Какво означава това?

- Това означава, че аз бях
готов да запиша толкова акции и да платя толкова пари,
колкото да стане сделката.
Аз не съм претендирал да
купя 60, 50, 40 или някакъв

друг процент от капитала.
Моето желание беше поширок кръг от инвеститори
да участваме в тази доста
тежка сделка предвид големия финансов ресурс, който
се изисква за нея.
▶ Споменахте голям
финансов ресурс. Колко
голям е той в крайна
сметка?

- Господата Павлов и Грозев подписаха договор с
ВАЦ, в който има клауза да
не се съобщава цената. Аз
съм вицепрезидент на Българо-германската търговската
камара, не ме изкушавайте
да наруша договорно условие. Хората предполагат, че
цената се движи между 40 и
42 млн. лв. Не мога да взема
отношение по нея.
▶
Защо не участвахте
сам, след като твърдите,
че сте платили по-голямата част от парите?

- Пак повтарям - аз нямах
желание да участвам. Аз бях
поканен да помогна. Стори
ми се подходящо да участвам
в тази сделка, но не и да нося
цялата тежест. Аз бях балансьорът, който винаги е декларирал, че е готов да намали
своето дялово участие, ако
се появи човек с пари и влезе
в холдинга. Аз респективно
мога да си намаля дяловото
участие, взимайки тези пари.
За жалост обаче от датата
на сключването на сделката
участието на тримата наши
чуждестранни партньори
беше нула. Именно волята

ни да сключим сделката ме
принуди да участвам с по-голям ресурс, отколкото предполагах, за да не допуснем тя
да се провали.

Аз съм
финансовият
инвеститор,
заплатил
сделката. Бях
готов да запиша
толкова акции и
да платя толкова
пари, колкото да
стане сделката

▶ Как оценявате ситуацията - имали са едни
намерения, пък после се
оказало, че нямат пари,
или от самото начало
такъв е бил замисълът?

- Не е срамно да нямаш
пари. Лошото е да нямаш и
да претендираш, че си голям
инвеститор. Чух господин
Грозев да казва, че е инвестирал в България огромни
суми. Ако смята, че нула лева
е огромна сума, той е прав.
Призовавам всички негови
кредитори, а Грозев взима
пари отвсякъде, да видим
как да спасим средствата,
които са му дали. Може да се

окаже, че ще ги загубят.
▶ Като казвате, че е
взимал от много места
пари, трябва да бъдете
по-конкретен. Откъде ги
е взимал?

- Не знам откъде ги е взел.
Той общува с турски фирми,
обещава им нещо, търгува с
влияние. След което аз чета
във вестниците, че зад мен
седят турски пари. Вижте
колко ущърб нанесе той на
доброто ми име.
▶ Вие съмнявахте ли се
в неговата репутация в
началото?

- Аз не го познавах и това
беше основната причина,
поради която не проявих
желание да ставам съдружник с тези господа, с които
се запознах есента на миналата година. Нямам навика да участвам в съдружие
с непознати на мен хора.
Затова избрах тази форма,
която ме гарантира по добър
начин. Аз щях да загубя
8-цифрена сума, ако не бях
видял, че господин Грозев
иска да възпрепятства моето
влизане.
▶ Вашият партньор господин Павлов спомена имена
като Делян Пеевски, Ирена Кръстева...

- Всичко е възможно, затова е
моят призив към кредиторите. На нас чужди пари не ни
трябват. Питайте господин
Грозев какъв е произходът на
неговите пари.

▶ Нали казахте, че не е
внесъл нищо?

- В деня на сделката - да, но
после започна да внася. Все
още обаче е далеч от сумата,
която трябва да даде. Той
твърди, че е внесъл 6 млн.
EUR, чух нещо за 10 млн.
EUR - не е вярно. Става дума
за много по-малки суми.
▶ Откъде дойдоха тези
пари?

- Не знам. От чужбина дойдоха.
▶ Защо ви притесняват
евентуални негови връзки
с Винпром “Пещера” или
Ирена Кръстева?

- Притесняват ме, че той
разработва помощни варианти с привличане на нови
съдружници. Така започват
да се тиражират по медиите
различни версии и той в негови лични разговори, вярвам,
че това е така, споменава
една или друга фирма. Аз
никога не съм желал такова
съдружие.
▶ Кое ви притеснява?

- Естеството на партньорите, които също не познавам.
Истината е, че надали плурализмът на мненията може да
се гарантира, като ние станем
част от един създаващ се монопол в българските медии.
▶ Намеквате, че е имало
разговори с Ирена Кръстева и Делян Пеевски?

- Само Грозев може да каже.
Аз обаче не съм присъствал

а”
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“Топлофикация-София”
е платила 200 млн. лв.
дълг към “Булгаргаз”
Кметът Йорданка
Фандъкова е против
задължителното плащане на сметките на
12 равни вноски
Около 200 млн. лв. от текущите си задължения е
изплатила “ТоплофикацияСофия” на “Булгаргаз”.
Според два погасителни
плана са изплатени 160
млн. лв., а до 15 април ще
има плащания за още 60
млн. лв. “Дотогава ще сме
платили 220 млн. лв. от текущи задължения”, обясни
изпълнителният директор
на дружеството Стоян Цветанов. Дружеството изплащало още по 2-3 млн. лв. на
месец към “Булгаргаз” по
споразумение за друг дълг
от 74 млн. лв. Това беше съобщено, след като Столичният общински съвет прие
плана за стабилизация на
“Топлофикация-София”.
Пак спорове

на такива срещи и господин
Грозев на мен лично не ми
го е казвал.
▶ Тази история има ли
негативен ефект върху
продажбите и рекламата
във вашите издания?

- Разбира се, че има. Аз
допускам, че целта на господин Грозев, след като не е
могъл да завладее без пари
вестникарската група, е да я
унищожи.

Аз допускам, Визитка
Кой е Огнян
че целта
Донев
на господин
Грозев, след като ▶ Огнян Донев (53 г.) е
роден в София. Завърне е могъл да
шва международни
завладее без пари икономически отношения през 1976 г.
вестникарската
Получава докторска
група, е да я
степен по икономика
в Берлин. През 1987-а
унищожи

▶ Вие сте сериозен бизнесмен. Ако нещата са
ви били ясни от самото
начало, защо тогава влязохте в тази сделка?

- Аз не съжалявам, че влязох. Бях предприел нужните
неща да се предпазя. Просто
моите лични намерения не
бяха да се включва с толкова
голяма експозиция.
▶ Имате ли намерения да
преместите екипите в
“Софарма Тауърс”?

- Всичко е възможно, но не
предвиждаме такова нещо.
Не сме го обсъждали. Този
актив е прекалено голям и
неподходящ за вестникарска
група. Разбира се, че ако дойде някой инвеститор и каже,
че иска да купи тази сграда,
ще ги пренесем независимо
дали в “Софарма Тауърс”
или някъде другаде.
▶ Предвиждате ли да се
разделите с този бизнес?

- Не гледам на тази си инвестиция като на инвестициите си на борсата, където
закупувам евтини акции и на
повишена цена ги продавам.
Мисля, че по този начин давам своя принос за свободата
на словото.
▶ Защо тази австрийска
фирма беше необходима
в цялата сделка? Защо
трябваше да я включвате, след като вие сте

хората с парите и плановете да развивате този
бизнес?

- Имаше и други комбинации. Не крия, че участвах
като съдружник и в офертата на господин Прокопиев,
защото също смятах, че ако
той спечели и не му достигнат парите, бих могъл да
му помогна. Смятам, че той
също беше един приемлив
партньор и инвеститор. Не
беше допустимо други хора
да купят вестниците.
▶ Тоест участвахте в две
оферти...

- Щях да участвам и в друга оферта. Никога не съм
се борил в тази сделка аз
да упражнявам контрол. На
господин Прокопиев съм
обяснявал, че ако бях на негово място, вестник “Капитал” щях да го разбия на 50
парчета и щях да вкарам и
други бизнесмени, за да гарантирам, че няма една корпоративна структура, която
контролира. Същото предложение имах и за Re:TV. Не
знам защо той реши да спре
телевизията. Аз бях готов да
участвам с 3 до 5%.
Елена Петкова
Иван Бедров

работи в Стопанския съвет към Министерския съвет. След
1989 г. започва частен
бизнес. Над 7 години
е представител на
“Метро Кеш енд кери”
в България, преди компанията да открие
магазини у нас. Снабдява я с българска
продукция за Европа.
Далеч по-доходоносното му начинание
през 90-те е търговията с черни метали.
▶ По-късно чрез
работническо-мени
джърско дружество
(РМД) участва в приватизацията на фармацевтичното предприятие “Унифарм”,
а след това и на гиганта “Софарма”, на
което сега е изпълнителен директор. Чрез
“Софарма” е собственик и в “Доверие обединен холдинг” - сред
най-големите бивши
приватизационни
фондове.
▶ Донев е председател
на Конфедерацията
на работодателите
и индустриалците
в България (КРИБ). В
класацията на в. Пари
“100-те най-богати
българи” Огнян Донев
зае 10-а позиция със
състояние от 236.6
млн. лв.

По време на дискусиите
общинският съветник от
НДСВ Владимир Каролев
за пореден път защити тезата, че дружеството трябва
да бъде приватизирано и
той щял да внесе официално такова предложение.
“През годините сме ставали свидетели на много добри
и на много лоши приватизационни сделки. Не можем да
допуснем приватизация на
дружество, което не е оздравено”, обясни общинският
съветник от ГЕРБ Валя Чилова, която е и председател
на надзора на Столичната
общинска агенция за приватизация. Според Чилова
сега то би било купено под
себестойност. “”Топлофикация-София” е най-големият
производител на топлоенергия не само в България, а в
Югоизточна Европа.

▶Кметът на София Йорданка Фандъкова обяви, че е
против столичани да бъдат задължавани да плащат
на 12 равни вноски сметките си към “Топлофикация”

Невъзможните мерки

След споровете между политическите групи в Столичния общински съвет
оздравителният план на
дружеството беше одобрен,
но се оказа, че някои от мерките, които са записани в
него, не е възможно да бъдат
приложени. Една от тях е
въвеждането на задължително плащане на сметките
на 12 равни месечни вноски.
“Най-вероятно тази мярка
няма да мине”, призна Стоян Цветанов. Освен това
кметът на София Йорданка
Фандъкова е против столичани да бъдат задължавани
да плащат по този начин.
Според нея абонатите на
дружеството трябва да
имат възможност да избират дали да плащат на 12
равни вноски или ежемесечно съответната сметка.
Понастоящем само 20 хил.
абонати са избрали плащането с анюитетни вноски,
но имало тенденция към
увеличение, призна Стоян Цветанов. Според него
обаче това е по-подходящ
вариант за плащане и за

абонатите, които ще могат
да планират разходите си, и
за “Топлофикация”.
Йорданка Фандъкова не
е съгласна и с други от
предложените оздравителни мерки - да се отказва
извършване на услуги от
общината заради неплатени сметки, както и да се
спира топлоподаването в
сгради, в които две трети
от абонатите имат дългове
към топлофикационното
дружество. Според столичния градоначалник спиране
на парното на цели сгради
ще ощети коректните платци към дружеството. По
данни на “Топлофикация”
почти във всички жилищни блокове има абонати с
неплатени сметки.
Изпълнителният директор на “Топлофикация София” обаче е за законови промени, с които да
се инкриминира кражбата
на парно и топла вода в
сградите. Той допълни, че
кражбата от магистрални
топлопроводи вече е инкриминирана.
Красимира Янева

Конкурсите за външната
реклама в София започват
Общинският
съвет одобри
документацията
Конкурсите за наемане на
общински терени за монтиране на билбордове найсетне трябва да започнат
след решение на Столичния
общински съвет. Това ще е
поредният опит на общината да въведе ред в този
бранш по улиците на столицата. Предишните конкурси бяха прекратени от
кмета Йорданка Фандъкова
в началото на годината.
Оптимистични
прогнози

След като общинарите вчера
одобриха конкурсната документация, се очаква градоначалникът да стартира конкурсите със своя заповед и определяне на комисия. Единият
конкурс ще е за елементи до

4 кв. м, а другият за по-големи
- до 12 кв. м. Срокът за подаване на оферти ще бъде един
месец. “До 2 месеца и половина след старта на конкурсите
трябва да имаме краен резултат и сключени договори”,
оптимистично обяви Елен
Герджиков от ГЕРБ. Договорите с фирмите за външна
реклама ще бъдат за срок от
10 години по настояване на
фирмите. Въпреки това обаче
цената за много от пакетите с
позиции за билбордове и ракети (реклами по тротоарите)
са с по-ниски цени. “Цените
са намалени, защото на някои места има намаляване
на броя на рекламните елементи”, обясни Герджиков и
отрече, че фирмите от бранша са лобирали и са успели
да защитят интересите си.
За тази година се очаква в
общинската хазна от външна
реклама да постъпят около
4.6 млн. лв.

Спор за цените

В момента фирмите, занимаващи се с външна реклама, плащат финансови
обезщетения на общината,
защото договорите им за
наем на терени изтекоха
отдавна. Преди около месец Йорданка Фандъкова
обяви, че е обсъдила с тях
възможността размерът на
финансовите обезщетения
да бъде увеличен. Според
нея рекламните агенции
трябва да плащат поне с
30% по-високи такси на
кметството. Три организации на рекламните агенции
трябваше да излязат с общо
становище - какъв ръст на
цените ще може да понесат.
Такъв документ в общината
не бил получаван. От бранша твърдят, че поносимото
увеличение ще е в рамките
на инфлацията за 2010 г.
- 4.5-5%.
Красимира Янева
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Печалбата на банките нарасна
с близо 30% през февруари
Активите на по-малките трезори са се увеличили с над 15%
в сравнение с година по-рано
Силният ръст на печалбата
на банковия сектор през
февруари в сравнение с миналата година частично е
компенсирал по-слабите резултати през първия месец
на 2011 г. Това става ясно от
публикуваните вчера данни
на БНБ.

87.270

▶млн. лв. е печалбата
на банковия сектор за
първите два месеца на
2011 г.

0.6%

Компенсиране

Печалбата на банковия сектор към края на февруари
достига 87.27 млн. лв., като
нараства с 41.25 млн. лв.
спрямо предходния месец.
Това е ръст от 29.7% в сравнение с февруари 2010 г.
В сравнение с миналата
година се отчита намаление
с над 7.7% за първите два
месеца на годината, като
за същия период на 2010 г.
положителният финансов
резултат на системата е бил
94.61 млн. лв.
Основната причина за
спада е по-слабият резултат, който банките са отчели
през януари 2011 г. спрямо година по-рано. БНБ
отчита, че ликвидността
на системата остава добра,
като съотношението между
ликвидните активи и сумата на пасивите нараства до
24.36% спрямо 23.76% в
края на януари.
Малките напредват

Според статистиката общата сума на активите се
увеличава едва с 0.6% на
месечна база и към края на
февруари достига 73.940
млрд. лв. Ръст почти 4%
се отчита и в сравнение с
година по-рано, когато ак-

▶нарастват активите на
банковата система през
февруари на месечна база

0.2%
▶намаляват кредитите
за нефинансовите
предприятия към края на
февруари

▶Ликвидността на банковата система остава добра, посочиха от БНБ

тивите на системата са били на обща стойност 71.11
млрд. лв.
Данните показват леко
намаляване на брутните
активи на банките от първа група, която включва
УниКредит Булбанк, Банка
ДСК, Обединена българска
банка, Юробанк И Еф Джи
България и Райфайзенбанк
(България). Към края на
февруари те са разполагали
с 39.82 млрд. лв. активи

спрямо 39.77 млрд. лв. през
януари. Година по-рано активите на петте най-големи банки са били на обща
стойност 40.99 млрд. лв.,
което показва спад от 2.85%
на годишна база.
За сметка на това плавно увеличение се отчита
при втората група, която
включва всички останали
трезори без клоновете на
чуждестранните банки в
България. Техните активи

нарастват с малко над 1.3%
за месеца и достигат 30.47
млрд. лв. В сравнение с
година по-рано активите им
се увеличават с над 15% от
26.42 млрд. лв. към края на
февруари 2010 г.
Спад на бизнес
кредитите

Кредитната активност остава слаба, като брутните
кредити и аванси нарастват
едва с 0.1% до 58.62 млрд.

лв. спрямо януари. Това се
дължи основно на ръста
на вземанията от кредитни
институции с близо 2%,
които достигат 7.9 млрд. лв.
Иначе заемите за предприятията намаляват с 0.2% до
34.1 млрд. лв., а заемите на
дребно остават почти без
промяна.
Депозитите
нарастват

По-значително повишение

се забелязва при привлечените средства, които нарастват с 0.6% и достигат
63.05 млрд. лв. Депозитите
на граждани и домакинства
се увеличават с 0.9% и вече представляват 45.2% от
общата сума. Увеличение
от близо 1% се отчита при
ресурса от кредитни институции, докато привлечените средства от компаниите
нарастват незначително.

ТЕЦ “Ей И Ес-Гълъбово” влиза в
експлоатация до края на април
Общата стойност на
проекта е 1.3 млрд.
EUR, като до момента
са инвестирани 1.2
млрд. EUR

снимки емилия костадинова

ТЕЦ “Ей И Ес-Гълъбово”
ще бъде въведена в търговска експлоатация до края
на април тази година, но с
намалени мощности от 420
мегавата, каза изпълнителният директор на централата Рой Рийд. Двата блока
на централата ще бъдат
натоварени до 210 мегавата отначало, а до края
на годината ще работят на
пълен капацитет от общо
650 мегавата. Направени са
проби за работа на новата
електроцентрала при пълно
натоварване и те са успешни. “Имаме подробен план

как да изпълним поетите
ангажименти. Експерти от
Европа и САЩ, както и
висококвалифицирани българи работят по пуска на
електроцентралата, сред
тях няма представители
на руски фирми”, посочи
Рой Рийд и добави, че причината за забавянето на
проекта е технически проблем. “Преодоляхме много
препятствия от старта на
проекта за изграждане на
новата централа и сега сме
на финалния етап, когато
централата ще започне работа. Много сме горди от
постигнатото”, каза главният представител на AES за
България Питър Литгоу.
Средства в запас

Американската компания е
поела ангажимент за осигуряване на допълнителни

средства по проекта при
необходимост. Общата
стойност на проекта е 1.3
млрд. EUR, като до момента са инвестирани 1.2
млрд. EUR. Представителите на AES заявиха, че
ще спазят ангажиментите и
ще въведат в експлоатация
централата във възможно
най-кратки срокове. Още
в понеделник ще бъде възстановена доставката на
въглища от “Мини Марица-изток” ЕАД, съобщиха
от ръководството на централата. При пълно натоварване в бъдеще ще бъдат оползотворени 1000
т въглища на час. Според
договор, подписан през
2005 г., цената, на която
НЕК ще изкупува тока от
централата в Гълъбово, е
най-високата в България.
Прогнозните количества

енергия са калкулирани
при ценообразуването на
електроенергията, която
плащаме от първи юли
миналата година, независимо че централата
не работи. По данни на
държавния регулатор това натоварва сметките на
потребителите с 3%.
Неустойки

Заради забавянето на старта
на централата AES плаща
неустойки на държавата,
но представителите на американската компания отказаха да посочат точния им
размер. В новата централа
са назначени на работа 415
души. Американската компания ще ползва и около
200 подизпълнители, като
се предполага, че броят им
в бъдеще ще се увеличи.
Сашка Панайотова
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Ирландските банки имат нужда
допълнително от 24 млрд. EUR
Най-голяма сума
ще трябва да набере
Allied Irish Banks,
показват резултатите
от последните стрес
тестове
Ирландските банки се нуждаят допълнително от 24
млрд. EUR, за да преодолеят
финансовата криза. Това стана ясно от обявените вчера
резултати от стрес тестовете, които бяха проведени от
независими експерти и централната банка на страната,
съобщи BBC.
Кой колко

Третият кръг от проверки
включваше Bank of Ireland,
Allied Irish, EBS и Irish
Life&Permanent. От най-голяма сума се нуждае Allied
Irish Banks, която ще трябва
да набере 13.5 млрд. EUR.
На Bank of Ireland са й необходими 5.2 млрд. EUR, а
EBS и Irish Life се нуждаят
от съответно 1.5 и 4 млрд.
EUR. "Тези изисквания целят да възстановят пазарното доверие и да гарантират, че банките разполагат
с достатъчно капитал, за да
преодолеят възможно най-

Отчет
Anglo потвърди
рекордната си
загуба

▶Общо четири ирландски банки бяха подложени на стрес тестове при последния
кръг. Anglo Irish, която е в процес на закриване, беше проверена предния път

▶ Ирландската Anglo Irish
Bank потвърди рекордната загуба за 2010 г. която
отчете в началото на
февруари. Одитираните
резултати показват, че
нетната загуба на финансовата институция е в
размер на 17.7 млрд. EUR.
Това е най-големият негативен резултат в исто-

негативните пазарни очаквания", коментира управителят
на Ирландската централна
банка Патрик Хонохан.
Под контрол

Правителството контролира
четири от шестте местни
банки, включително и Anglo
Irish Bank, която е в процес
на ликвидация. Досега Дъблин е налял 46.3 млрд. EUR,
за да предотврати колапса на
сектора. Очакваше се снощи
финансовият министър Майкъл Нунан да обяви колко
още средства ще трябва да се
отпуснат от предвидения за
банките спасителен фонд в
размер на 35 млрд. EUR. Финансирането беше предоставено от Европейския съюз
и Международния валутен
фонд в края на миналата
година. Собственото участие
на Ирландия във фонда е
17.5 млрд. EUR.
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ителство на търговски имоти
при средна отстъпка от 58%.
Стрес тестовете се базират
на общ спад на цените на
имотите от 62%. Заложената
в проверките безработица
от 14.9% беше критикувана
от редица икономисти като
прекалено ниска, тъй като в
момента нивото е 14.7%.
Пред сливане

Последните стрес тестовете
обръщат специално внимание на кредитните портфейли на трезорите, след като
миналата година банките
трябваше да продадат на
правителството 72.3 млрд.
EUR рискови заеми за стро-

Междувременно стана ясно,
че Ирландия може да слее
две от най-големите си банки в опит да сложи край на
банковата криза в страната.
Правителството обмисля да
обедини петия по големина
трезор EBS Building Society
с втората по размер банка
Allied Irish Banks, съобщи
Bloomberg, като цитира запознати източници.
В сряда Irish Life временно
спря търговията със свои
акции заради слухове, че
държавата може да придобие
мажоритарен дял. Акциите на трезора поевтиняха с
45% предния ден. Според
запознати банката обмисля
продажбата на животозастрахователния си бизнес и
на подразделението за управление на инвестиции, за да
спаси банкирането си.

рията на Ирландия, като
изпреварва предишния
рекорд на Anglo от 12.7
млрд. EUR загуба през 2009
г.
▶ Брутната загуба на Anglo
представлява близо една
трета от националния
дълг на Ирландия. Това
потвърждава съмненията
на правителството, че
ако не беше спасило трезора през 2008 г., това можеше да потопи цялата банкова система в страната.
▶ Главният изпълнителен
директор на Anglo Майк

Айнсли посочи, че не очаква правителството да
трябва да налива в банката повече пари от обявените вече 29.3 млрд. EUR.
Той обаче предупреди, че
допълнително финансиране ще бъде необходимо, ако
кредитният портфейл на
институцията рязко се
обезцени. В момента стойността му е 27 млрд. EUR.
▶ През последните три
години цените на земята в
Ирландия се сринаха с цели
80%, а търговските имоти
поевтиняха с 60%.

Имотен фокус

Снимка Bloomberg

S&P понижи рейтинга на
гръцки и португалски банки
Перспективите пред
двете държави остават
негативни
Международната рейтингова агенция Standard&Poor's
понижи в четвъртък кредитния рейтинг на четири
гръцки и четири португалски банки. Това става два
дни след като агенцията
понижи рейтингите на двете държави.
Под наблюдение

S&P намали дългосрочния кредитен рейтинг на
National Bank of Greece от
BB+ на B+. Рейтингът на
българския й филиал Обединена българска банка е
намален на B+ от BB.
Дългосрочният рейтинг
на други три гръцки банки

- EFG Eurobank Ergasias S.A.,
Alpha Bank A.E. и Piraeus
Bank S.A. беше понижен от
BB на В+.
От рейтинговата агенция
заявиха, че всички В+ дългосрочни и В краткосрочни
рейтинги на гръцките банки, както и на ОББ остават
под наблюдение с негативне
перспектива.
От S&P изразяват убеждение, че продължаващото
влошаване на икономиката и
оперативната среда в Гърция вероятно ще отслаби финансовите и бизнес
профили на банките.
Гърция беше спасена
от фалит миналия май
благодарение на тригодишен спасителен заем в
размер на 110 млрд. ЕUR
от другите страни от еврозоната и Международния

валутен фонд.

Слаби и в Португалия

Отделно
от
това
Standard&Poor's понижи
дългосрочните рейтинги и
на четири португалски банки
и два филиала.
Рейтингите на Banco
Santander Totta, Caixa Geral
de Depositos, Banco Espirito
Santoand и филиала й Banco
Espirito Santo de Investimento,
както и Banco BPI и филиала й Banco Portugues de
Investimento бяха понижени на BBB- от BBB.
Същевременно S&P свали дългосрочните рейтинги от наблюдение и потвърди А-3 краткосрочни
рейтинги, като перспективата е негативна.
От агенцията заявиха, че
понижаването на рейтингите на четирите банки и

Снимка Bloomberg

филиалите им следва от
отслабването, което виждат в кредитоспособността
на страната.
Вчера също така стана
ясно, че бюджетният дефи-

цит на Португалия за 2010
г. възлиза на 8.6% от БВП,
което надминава заложеното от правителството ниво
от 7.3%. Това доведе до
скок в лихвените проценти

по португалските държавни ценни книжа и затвърди
опасенията, че страната
ще е следващата, която ще
прибегне до международна
финансова помощ.

pari.bg Петък 1 април 2011

16 пазари
Пшеница

Никел

USD/т.

USD/б

���,�

���,��

���,� ���.��

���,��
���.��

�����

���

���.��

�����
�����

���
���

�����

���

�����
��.��.��

��.��.��

�.��.��

���,�
�����

��.��.��

източник: БФБ

��.��.��

���.��

���,��

���,�

���,��

�.��.��

източник: БФБ

��.��.��

���.��

���,��

���,�

��.��.��

�.��.��

��.��.��

източник: БФБ

��.��.��

източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
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Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
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

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

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

11,76
81,31
783,39
197,39
167,97
346,51
201,53
252,43
99,23
208,98
136,05
125,84
126,08

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

11,70
80,91
779,58
196,45
167,16
344,86
200,57
251,23
98,75
207,99
135,40
125,24
125,47

11,64
80,52
775,78
195,51
166,36
343,21
199,61
250,03
98,28
206,99
134,74
124,64
124,86

11,61
80,12
771,98
194,57
165,55
341,56
198,65
248,82
97,81
206,00
134,09
124,04
124,25

11,47
78,94
760,57
187,99
161,51
330,01
191,93
240,41
94,50
199,03
130,82
119,85
122,41

11,47
78,94
760,57
187,99
161,51
330,01
191,93
240,41
94,50
199,03
130,82
119,85
122,41

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

0.0000
0.0000
0.0000

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.4561
2.8645

за поръчки
от 2000 до 20000

0.0000
0.0000
0.0000

0.0000
0.0000
0.0000

след края
на 2-та год.

преди края
на 2-та год.

0.0000
0.0000
0.0000

0.0000
0.0000
0.0000

2.4561
2.8645

Фонд на паричен пазар 11.6464
Смесен - балансиран
11.3607
фонд в акции
10.9219
Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции
Фонд на паричен пазар

за поръчки
под 2000 лв

11.6406
11.3042
10.8676

15.1280
9.3442
4.2519
8.4640
11.8356
12.4294

11.6231
11.1912
10.7046

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

83.2928
51.5374
65.0560

14.9782
9.2517
4.2098
8.2175
11.4909
12.4294
до 2 г.
83.0013
51.2797
64.7307

фонд в акции
Смесен - балансиран

101.9346
78.7867

11.6348
11.2477
10.7589

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Брент

USD/т.

�����

���
���.��

�.��.��

Захар

USD/т.

11.6348

11.6406
0.0000
0.0000

над 2 г.
83.2928
51.5374
65.0560

Валута
Currency
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
КАНАДСКИ ДОЛАР
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН
ЧЕШКА КРОНА
ДАТСКА КРОНА
БРИТАНСКА ЛИРА
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
ХЪРВАТСКА КУНА
УНГАРСКИ ФОРИНТ
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
РУСКА РУБЛА
ШВЕДСКА КРОНА
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
ТУРСКА ЛИРА
ЩАТСКИ ДОЛАР
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО

Код
Code
AUD
BRL
CAD
CHF
CNY
CZK
DKK
GBP
HKD
HRK
HUF
IDR
ILS  
INR
JPY
KRW
LTL
LVL
MXN
MYR
NOK
NZD
PHP
PLN
RON
RUB
SEK
SGD
THB
TRY
USD
ZAR
EUR

За Стойност
For
Rate
1
1,45
10
8,68
1
1,47
1
1,5
10
2,2
100
8,04
10
2,62
1
2,32
10
1,86
10
2,64
1000
7,22
10000
1,63
10
4,01
100
3,18
100
1,73
1000
1,29
10
5,66
1
2,77
10
1,19
10
4,75
10
2,5
1
1,09
100
3,33
10
5
10
4,6
100
4,94
10
2,24
1
1,13
100
4,72
10
9,13
1
1,45
10
1,99
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 30.04.2011 г.

Доходност и Риск
Стандартно
отклонение

За последните
12 мес.

От началото
на публ. предл.
(анюализирана)

Начало на публ.
предлагане

2.60%
3.41%
0.29%

14.71%
13.03%
0.10%

3.69%
19.21%
1.20%

-19.01%
-7.45%
1.20%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

9.74%
9.27%

29.35%
25.88%

0.23%
-0.71%

-47.72%
-41.24%

12.11.2007
12.11.2007

1.47%
4.75%
8.16%

0.10%
10.89%
13.14%

6.52%
5.55%
7.79%

6.33%
5.12%
3.45%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

10.54%
15.91%
-2.86%
5.29%
5.01%
1.31%

7.03%
12.01%
13.49%
12.68%
12.59%
0.26%

12.05%
11.90%
-22.80%
2.76%
3.68%
7.21%

7.92%
-1.06%
-16.77%
-6.68%
4.77%
8.91%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

Валута

Код

За

Стойност

Разлика

Currency

Code

For

Rate

Difference

Евро

EUR

1

1,96

0

Австралийски долар

AUD

1

1,42387

-0,00709

Бразилски реал

BRL

10

8,48222

0,02567

Канадски долар

CAD

1

1,41881

-0,01152

Швейцарски франк

CHF

1

1,50391

-0,00139

Китайски ренминби юан

CNY

10

2,10223

-0,01490
-0,00488

Чешка крона

CZK

100

7,96899

Датска крона

DKK

10

2,62292

0,00021

Британска лира

GBP

1

2,21323

-0,01209

Хонконгски долар

HKD

10

1,76904

-0,01391

Хърватска куна

HRK

10

2,65097

-0,00010

Унгарски форинт

HUF

1000

7,36049

0,03803

Индонезийска рупия

IDR

10000

1,58152

-0,00746
0,00072

Израелски шекел 

ILS

10

3,95605

Индийска рупия

INR

100

3,08758

Исландска крона

ISK

Японска йена

-0,01415
0,00000

JPY

100

1,66298

-0,00853

KRW

1000

1,25816

-0,00283

Литовски литаc

LTL

10

5,66448

0,00000

Латвийски лат

LVL

1

2,75663

-0,00078

Южнокорейски вон

Мексиканско песо

MXN

10

1,15541

-0,00925

Малайзийски рингит

MYR

10

4,55024

-0,03779

Норвежка крона

NOK

10

2,49691

0,01095

Новозеландски долар

NZD

1

1,05163

-0,00307

Филипинско песо

PHP

100

3,17716

-0,02288

Полска злота

PLN

10

4,87665

-0,02764

Нова румънска лея

RON

10

4,74474

-0,02151

Руска рубла

RUB

100

4,85498

-0,00468

Шведска крона

SEK

10

2,18947

-0,00353

Сингапурски долар

SGD

1

1,09252

-0,00737

Тайландски бат

THB

100

4,55098

-0,02727

Нова турска лира

TRY

10

8,91161

-0,01097

Щатски долар

USD

1

1,37667

-0,01143

Южноафрикански ранд

ZAR

10

2,02662

-0,00512

Злато (1 трой унция)

XAU

1

1968,48000

-2,08000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 1.04.2011 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

1,42

1,42

1,42

1,41

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,88

0,88

0,89

0,88

JPY

117,45

117,46

117,9

116,74

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

ЯПОНСКА ЙЕНА

CHF

1,3

1,3

1,3

1,29

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,85

7,85

7,89

7,83

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

8,95

8,96

8,96

8,92
1,37

0.72%
5.59%
0.70%

1.14%
1.88%
4.06%

0.49%
0.88%
-12.31%

-3.83%
-11.12%
-10.01%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

100.4170
77.6137

3.74%
-0.64%

3.36%
2.02%

-1.16%
-5.47%

0.28%
-6.55%

04.01.2007
25.06.2007

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,38

1,38

1,38

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,37

1,37

1,38

1,37

фонд в облигаци
1.34529
Смесен - балансиран
1.14887
фонд в акции
0.83814
Смесен - консервативен 0.77751
Смесен - консервативен 1.06703

1.34261
1.14199
0.82569
0.77285
1.06384

1.54%
4.66%
8.61%
2.96%
0.98%

0.62%
4.02%
8.87%
2.82%
0.33%

5.76%
6.39%
7.41%
6.64%
2.99%

5.70%
2.58%
-3.60%
-7.96%
3.36%

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

265,58

265,95

267,27

265,54

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,52

24,55

24,58

24,52

РУСКА РУБЛА

RUB

40,31

40,33

40,46

40,25

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

4,03

4,03

4,03

4,01

Смесен - балансиран
105.4037
Смесен - балансиран
108.9954
фонд в акции
91.2615
Фонд на паричен пазар 126.9462
Смесен - консервативен 95.3732
Смесен - консервативен 109.6563
фонд в акции
102.1414

104.3549
107.9108
89.9027
126.9462
94.9921
109.2182
100.1188

5.55%
4.63%
7.83%
1.79%
0.57%
1.45%
N/A

6.75%
6.03%
9.57%
0.36%
1.91%
0.27%
N/A

0.86%
-1.29%
-0.18%
8.03%
3.46%
5.83%
N/A

0.90%
1.61%
-0.42%
7.23%
-1.52%
5.35%
N/A

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

Смесен - балансиран

109.5468
100.8773

5.2394

8.35%

8.92%

7.68%***

5.52%

08.07.1999

1.0901

16.53%

14.60%

7.20%***

4.97%

01.06.2009

Фонд на паричен пазар 10.0244
Смесен - балансиран
19.1309
фонд в акции
11.9400

0.0000
18.9975
11.7740

N/A
8.47%
10.27%

N/A
8.02%
10.12%

N/A
3.39%
0.57%

N/A
10.52%
3.32%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.2062
0.8725
1.0755

7.59%
5.35%
0.52%

11.05%
17.57%
10.36%

-10.67%
7.89%
13.40%

2.03%
-3.00%
2.19%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

132.0903
14.8490
0.8092

0.34%
4.73%
7.26%

3.11%
8.08%
15.01%

3.04%
-0.39%
7.72%

5.83%
2.62%
-4.22%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

фонд в акции

5.2710
до 100 000 лв
1.1037

109.5468
101.1301

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

1.2243
0.8856
1.0916
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
132.5526
Смесен - балансиран 14.9975
фонд в акции
0.8254

1.0983

1.0955

над 100 000 лв.
132.3545
14.9975
0.8173

Смесен - балансиран
фонд в акции

866.6643
778.6634

860.1805
772.8380

5.61%
5.76%

4.22%
4.49%

8.49%
7.88%

-4.91%
-8.36%

09.05.2008
09.05.2008

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

11.6572
135.3190
8.3773
11.0183

11.6572
135.3190
8.3773
11.0183

1.00%
8.54%
15.97%
5.89%

1.06%
6.11%
11.58%
3.40%

5.64%
12.84%
20.55%
9.50%

3.01%
4.01%
-3.37%
4.58%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

фонд в акции

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.5955
Смесен - балансиран
0.7888
Смесен - консервативен 1.0306
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.3025
фонд в облигаци
1.3187
Смесен - балансиран
0.8913
фонд в акции
0.6665
Смесен - балансиран
0.7534
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0621

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

за поръчки над 100 000 лв
0.5925
0.7860
1.0291
над 50 000 лв / 40000 USD
1.3005
1.3148
0.8877
0.6632
0.7604
0.0000
1.0610

1.2014
1.0583

Смесен - балансиран
8.4621
фонд в акции
7.3340
фонд в акции
3.0026
Смесен - консервативен 10.0617
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000
фонд в акции
0.7848
0.7809
0.7790
фонд в акции
0.4400
0.4378
0.7790
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
фонд в акции
109.2458
107.9037
фонд в облигаци

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 31.03.2011 г.

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5895
0.7832
1.0276

5.29%
3.48%
2.17%

10.20%
4.27%
1.07%

12.57%
5.35%
6.41%

-14.43%
-6.92%
0.86%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.2985
1.3109
0.8841
0.6599
0.7574

1.39%
1.00%
2.36%
4.39%
5.85%

0.11%
0.48%
3.64%
6.49%
5.37%

5.90%
5.24%
0.58%
-0.38%
0.11%

5.35%
5.58%
-2.34%
-7.82%
-8.38%

0.0000
1.0080

N/A
1.27%

N/A
0.21%

N/A
5.27%

N/A
5.09%

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

1.2014
до 90 дни
1.0425

0.86%
1.34%

0.14%
3.55%

3.80%
3.47%

3.76%
0.86%

15.11.2005
12.09.2005

9.42%
11.27%
0.20%
-4.69%

8.91%
9.75%
13.12%
4.16%

6.13%
6.29%
2.25%
-2.81%

-3.23%
-5.92%
-26.04%
0.27%

01.03.2006
01.03.200
05.04.2007
12.12.2008

8.4621
7.3340
3.0026
10.0617
клас  В
0.7732
0.4335

над 90 дни
1.0530

Клас А         Клас В при изпълнена      Клас В при прекратена
инв. схема
инв. схема
0.7771
0.7577
0.4357
0.4248
Цена
107.0985

0.7732
0.4335

2.05%
3.86%

11.86%
13.27%

-1.34%
-2.58%

-5.15%
-19.22%

22.05.2006
02.05.2007

-5.90%

N/A

N/A

N/A

03.05.2010

Смесен - балансиран
фонд в акции
Смесен - балансиран

316.7960
13.5327
12.4934
9.3362
21.9145

315.8470
13.2660
12.1259
9.0616
21.9145

0.91%
2.20%
3.70%
6.15%
5.08%

3.51%
3.45%
6.34%
11.65%
5.27%

0.16%
1.99%
1.90%
6.77%
6.88%

6.36%
5.62%
3.93%
-1.62%
2.66%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
фонд в облигаци

6.8487
8.2355
12.0740

6.8145
8.1943
12.0439

-1.45%
-2.18%
1.75%

5.86%
5.91%
1.74%

2.06%
1.95%
9.32%

-9.41%
-4.94%
5.35%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран

1.2704
1.1329

1.2450
1.1216

3.88%
4.06%

6.16%
5.35%

4.72%
7.53%

5.42%
18.09.2006
4.55%
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 1/04/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,314309
€ 1,340595
€ 1,307737
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,946562
€ 0,965493
€ 0,941829
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,881687
€ 0,899321
€ 0,877279
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 29/03/2011 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 1/04/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,158503 лв.
1,158503 лв.
1,158503 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 1/04/2011 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 31.03.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0613 лв.

Сентинел - Рапид

1,2018 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0454 лв.

1.0560 лв.

1,2018 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
1,63 %

3,70 %

0,89 %

3,76%

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 30 март 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 1.04.2011 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
13.5127
12.4750
9.3224
317.4286
N/A
12.4321
9.2904
Ти Би Ай Комфорт
319.0102
13.3994
N/A
9.2446
Ти Би Ай Хармония
319.0102
13.3994
12.3709
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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Регионални
индекси

Водещият индекс в Румъния се нареди
сред губещите

BET: 5928.64

-0.35%

Хърватският бенчмарк се оцвети в червено

CROBEX: 2290.45

-0.11%

Негативни настроения доведоха до
спад и в Истанбул

ISE100: 64 434.51

-0.20%

Акция на деня

Световни
индекси

„Химимпорт” АД

476 196
▶обикновени акции на синия чип „Химимпорт” АД преминаха през Българската фондова борса. Цената им се повиши с
0.11% до 3.573 лв. за акция

Американският индекс започна сесията с минимален спад

S&P500: 1327.23

-0.08%

Английският бенчмарк се нареди сред
печелившите в Европа

FTSE100: 5955.50

+0.12%

измерителят в Токио добави 50 пункта

Nikkei225: 9755.10

+0.48%

Лидер

Стока на деня

Renault

Петрол

▶ процента се повишиха
акциите на компанията.
Цената достигна 39.28 EUR
за акция

▶ процента се понижиха
фючърсите на петрола с
доставка през май до 104.77
USD за барел

3.32 0.5

Златото се повиши за десето поредно тримесечие
Войната в Либия и
загрижеността за
дълговите проблеми
в ЕС доведоха до
търсене на метала
като алтернативна
инвестиция
Цената на златото се повиши за десето поредно
тримесечие, което е найдългото рали на метала за
последните три десетилетия, сочат изчисленията на
агенция Bloomberg. Вчера
в Ню Йорк цената на благородния метал отново се повиши, като според анализатори основните фактори за
поскъпването са войната
в Либия и загрижеността
около дълговите проблеми
на някои държави в еврозоната. Именно тези събития
са с основна тежест за възходящия тренд на златото,
като голямото му търсене
за алтернативна инвестиция покачва цената.
Търговия

В Ню Йорк фючърсите на
златото с доставка през
юни добавиха 0.6% и дос-

тигнаха 1433.70 USD за
тройунция. През изтеклото първо тримесечие на
тази година стойността на
метала се е повишила с
0.9%. Десетият пореден
тримесечен ръст на златото
постави най-дългата серия
на печалба за три месеца
от 1975 г. Цената на метала
с незабавна доставка се
повиши с 0.6% в Лондон
и достигна 1432.18 USD за
тройунция. „Повишението
на златото и среброто беше
подкрепено от инфлацията,
геополитическите процеси
по света и загрижеността
за дълговата криза в еврозоната”, се казва в доклад
на базираната в Дъблин
компания GoldCore Ltd.
Статистика

Данните на Евростат показха неочакван ръст на инфлацията в еврозоната през
март. Стойността достигна
2.6%, което е най-бързото покачване за последните повече от две години.
През първото тримесечие
печалбите от финансовите
пазари бяха ограничени,
но признаците за повишаване на американската

икономика върнаха интереса на инвеститорите към
високодоходните и рискови
инструменти, каквито са акциите, коментират пазарни
наблюдатели.
Рекорд

Освен златото най-дългото рали по показателя
повишение на тримесечна
база от 1975 г. насам регистрира и среброто. Цената му отчете ръст от 0.7%
в Ню Йорк, което повиши
стойността на фючърсите
с доставка през май до
37.785 USD за тройунция.
От началото на тази година
цената на среброто се е
увеличила с 22%, с което
регистрира девето поредно
тримесечие с положителна
доходност.

0.6%

▶ се повиши цената на
златото с незабавна
доставка, което
увеличи цената на кюлчетата до 1432.18 USD за
тройунция

▶ Голямото търсене на златото повиши ценния метал до исторически връх

Ръст

Sofix поскъпна
с близо 23% за
тримесечието
Единствено BG40 се
понижи по време на
вчерашната сесия
Водещият индекс на Българската фондова борса Sofix
оглави измерителите на капиталовия ни пазар по повишение през първото тримесечие. От началото на 2011
г. бенчмаркът на БФБ добави
22.9% към стойността си
- най-голямото увеличение
спрямо останалите три индекса. Най-малък ръст в периода януари - март 2011 г. отчете широкият BG40, който
добави 16.6%. Почти еднакво повишение регистрираха
BGREIT и BGTR30, които
увеличиха стойността си съответно с 18.6 и 18.85%.
Последна сесия

▶ Цената на соята се повиши по време на търговията в Чикаго. В основата на ръста бяха спекулации, че найголемият износител - САЩ, са намалили засетите площи, и слухове, че дъждовете в Бразилия може да забавят
прибирането на реколтата. Това доведе до опасения за застрашаване на доставки. На борсата в Чикаго цената на соята с доставка през май добави 0.4% до 506.32 USD за тон 				
снимки bloomberg

Вчерашната последна сесия
за първото тримесечие на
2011 г. донесе загуба единствено за BG40. Широкият
индекс се понижи с 0.31%
до 133.73 пункта. Останалите три измерителя запазиха
позитивния тренд, като найсилно повишение регистри-

ра секторният BGREIT. Ръстът му от 2.86% на дневна
база го изстреля до 51.40
базисни точки. Индексът на
сините чипове Sofix достигна 445.43 пункта, след като
вчера се повиши с 0.43%.
BGTR30 добави 0.4% до
360.73 точки.
Компании

Книжата на бургаския „Черноморски холдинг” АД се
повишиха най-силно по време на търговията вчера, като
ръстът им от 120% увеличи
цената до 33 ст. за акция. На
другия полюс бяха книжата
на кърджалийското „Формопласт” АД, които изтриха
56.58% от стойността си.
Цената на затваряне се срина
до 1.211 лв. за акция.

445.4

▶ пункта достигна водещият индекс Sofix в края
на първото тримесечие
на 2011 г., след като се повиши с 22.9% от началото
на годината
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Бедствието в Япония застрашава
развитието на еврозоната
Възможни са негативни психологически
последици и отлагане
на инвестициите и потреблението, показва
анализ на Райфайзенбанк Интернешънъл
Бедствието в Япония и ситуацията в арабския свят са
заплаха за стабилното развитие на еврозоната, обяснява Валентин Хофщетер,
анализатор в Райфайзенбанк
Интернешънъл. Прогнозата
му за икономиката във валутния съюз е за скромен
ръст от 1.8%. Според него
страните от еврозоната ще
се възстановяват с различен
темп. „Тези, ориентирани
към износ, като Германия,
Нидерландия, Финландия
и Австрия, се възползват
напълно от възстановяването
на глобалната икономика.
Страни като Испания и Ирландия се борят с последиците от спукания балон на
пазара на недвижими имоти
и ускорената консолидация
на бюджетите им”, обяснява
Хофщетер. В допълнение на
това ранната фаза на възстановяване ще претърпи няколко едновременни шока, както
никога досега. „Бедствието
в Япония вероятно ще има
слаб забавящ ефект върху
растежа, но са възможни
негативни психологически
последици върху еврозоната и съответно отлагане на
инвестициите и потреблението”, казва Хофщетер.
Петролът още е
основен проблем

Все пак според анализа-

1.8

▶ Според анализаторите растящата цена на петрола заради обстановката в
арабския свят е най-големият риск пред икономическата активност
Снимка Bloomberg

Управителният съвет на “Руен Холдинг” АД, гр. Кюстендил, на
основание чл. 223. от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 03.05.2011 г. от 11 часа в сградата на дружеството, ул.Оборище
№ 5 при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение
- ОС приема отчета за дейността на дружеството;
2. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му
през 2010 г.; проект за решение - ОС приема отчета на директора за
връзка с инвеститорите;
3. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от проверката на
годишния счетоводен отчет; проект за решение - ОС приема годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2010 г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на УС и НС за дейността
им през 2010 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност
членовете на УС и НС;
5. Избор на експерт-счетоводител за 2011 г.; проект за решение - ОС
избира предложения експерт – счетоводител за 2011 г.;
6. Разпределение на печалбата за 2010 г.; проект за решение - ОС приема
предложението за разпределение на печалбата за 2010 г.
7. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема
предложените промени в устава.
8. Промени в състава на НС; проект за решение – ОС приема промените
в НС.
9. Уведомления от новите членове на НС по чл. 237., ал. (3) от ТЗ; проект за
решение - ОС приема за сведение уведомленията на новите членове на НС.
Материалите по дневния ред са на разположение в дружеството от
датата на настоящата покана. Регистрацията започва в 10.00 часа. При
липса на кворум на основание чл. 227. от ТЗ ОС ще се проведе на 20.05.2011
г. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията
започва в 10.00 часа.”
Общия брой акции с право на глас към 21.03.2011 година е 301 255 броя с
право на 1 глас всяка.
Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание се

▶ процента ръст на БВП
в еврозоната през 2011 г.
очакват от Райфайзенбанк Интернешънъл

извършва срещу лична карта и пълномощно за пълномощниците.
Всеки акционер или надлежно упълномощен от него представител
има право на Общото събрание да поставя всякакви въпроси свързани с
икономическото и финансово състояние на дружеството.
Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след
обявяване на настоящата покана в търговския регистър да включат и
други въпроси в дневния ред на общото събрание до 18.04.2011 година като
представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите,
които да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С
обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в
предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за
решения и писмените материали по седалището и адреса на управление
на дружеството.
Само лицата вписани като акционери на 19.04.2011 година имат право
да участват и да гласуват в общото събрание.
Мястото за получаване на писмените материали, свързани с дневния
ред на общото събрание е офиса на дружеството: гр. Кюстендил, ул.
“Оборище” № 5, ет. 2 от 9.00 часа до 12,00 часа и от 13,30 часа до 17,00
часа всеки работен ден.
Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото
събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:
1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.
В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че
пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
Преупълномощаването е нищожно.

торите най-големият риск
пред икономическата активност е растящата цена
на петрола поради обстановката в арабския свят.
Нещо повече, като цяло
финансовата криза не е напълно овладяна навсякъде
и бюджетните консолидации ще продължат да бъдат
неизбежни в еврозоната,
както напоследък това се
случи в Португалия.

дина цената не расте повече,
а се задържи малко над 100
USD за барел, ефектът ще
бъде ръст на индекса на потребителските цени до 3% до
лятото”, обяснява Хофщетер.
Според него едва през втората половина на годината може
да се очаква инфлацията да
намалее значително в сравнение с миналата година и
може да се задържи около 2%
през 2012 г.

Умерен оптимизъм
в САЩ

ЕЦБ тласка лихвите
нагоре

Анализаторите се придържат към умерено позитивната си прогноза за икономическата активност в
САЩ поради очакванията,
че рисковете ще продължават да нарастват. „Все още
поддържаме прогнозата си
за ръст на БВП в САЩ от
малко под 3% за тази година, но ще бъде притеснително, ако цената на петрола продължи да нараства”,
казва Хофщетер.
Инфлацията остава
висока

Настоящият рязък скок на
инфлацията - напоследък и
в индустриалните държави - допълнително подсили
страховете от инфлация. Индексът на потребителските
цени в Австрия например
достигна 3% на годишна база
през февруари. Подобни са
нивата в еврозоната и САЩ
с годишна инфлация в еврозоната от 2.4%, която е над
целта от максимум 2% годишно, дефинирана от ЕЦБ.
„Този ръст се дължи най-вече
на цената на петрола, кoято
все още не е достигнала своя
пик. Дори ако през тази го-
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▶ процента може
да достигне инфлацията
в еврозоната през
лятото

Очаквания
ДЦК под
напрежение
▶ Държавните ценни
книжа получиха временна подкрепа през март
поради серията от кризи,
най-вече бедствието в
Япония, което позволи
да възстановят част от
загубите, претърпени до
началото на февруари.
▶ експертите очакват
отново да има спад през
второто тримесечие.
▶ От гледна точка на перспективата от 3 до 12 месеца напред анализаторите
препоръчват да се избягват ДЦК с дълъг матуритет, тъй като именно
при тях загубите, които
се очакват, биха били непропорционално високи при
ръст на доходността.
▶ Като алтернатива се
препоръчват инвестиции,

Докато нито един от цитираните рискове за икономиката
не спре да оказва влияние,
анализаторите на „Райфайзен Рисърч” продължават да
смятат, че ЕЦБ ще повиши
основния лихвен процент с
25 базисни точки на 7 април,
което може да бъде последвано от повишение до 2% до
края на годината. Хофщетер
изхожда от предположението, че лесният достъп до
ликвидност от централната
банка ще продължи и през
второто тримесечие, но може значително да намалее
през втората половина на
годината. В същото време
настоящият основен лихвен
процент, определен от Федералния резерв, който е между 0 и 0.25%, ще бъде поддържан по-дълго, като може
да бъде повишен в края на
2011 или началото на 2012 г.
при подобряване на условията на американския трудов
пазар. „Различните позиции
на ЕЦБ и Федералния резерв ще са от полза за еврото
през следващите няколко
месеца, като са възможни
нива от 1.50 EUR/USD”,
прогнозира Хофщетер.

2

▶ процента може
да достигне основната
лихва на ЕЦБ до края на
годината

близки до инструментите
на паричния пазар, докато
не е налице по-голям ръст
в доходността.
▶ Икономическото възстановяване в САЩ и
еврозоната, растящата
инфлация и произтичащото от това повишение на
лихвите от Европейската централна банка като
цяло ще окажат натиск
върху цените на облигациите, посочват от „Райфайзен”.
▶ Покачващият се интерес
от сливания и придобивания би трябвало да разкрие
допълнителен потенциал
за нарастване на цените в
САЩ и еврозоната.
▶ Според анализатора
Вероника Ламер повишената инвестиционна активност на компаниите е знак
за добри очаквания и все
по-малка вероятност от
срив в икономическата
активност.
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Mercedes SLK350

АвтоПАРИ

Двигател шестцилиндров турбо бензин
Работен обем 3498 см3
Мощност 306 кс (225 kW)
Въртящ момент 370 Нм/3500 об/мин
Тегло 1540 кг
Трансмисия 7-степенна автоматична
Максимална скорост 250 км/ч
Ускорение 0-100 км/ч 5.6 сек
Среден разход на 100 км 7.1 л
Емисии CO2/km 167 г
Цена около 105 хил. лв.

Мъжки времена
Новият Mercedes SLK
иска да е повече мачо
от предшественика си

Mercedes SLK е най-продаваният роудстър в света. Роудстър е кабриолет с две места,
като SLK добавя към насладата за разходки на открито и сгъваем метален покрив.
С тази си иновация този автомобил спечели не само публиката, но и автомобилните
специалисти. Досегашните две генерации на SLK все пак бяха предпочитан избор за
красиви дами независимо от възрастта им. С третото си поколение малкият спортен
роудстър иска да спечели за каузата си и мъжките потребители.
За целта е предприета серия мерки, които гарантират положителния резултат от
първата ви среща с този автомобил. Предницата е копие на спортния Mercedes SLS,
който през миналата година спря дъха на почитателите на високите скорости. Отзад
SLK напомня много на по-големия SL. А усъвършенстваното ново окачване (като опция се предлагат и активни амортисьори с променлива твърдост) подтиква към остро
шофиране в острите завои.
Екстрите

Magic Sky Control

Когато го пришпорите по серпентините, истината е, че конкуренцията е по-дива,
по-приключенска и по-опасна. В случая с SLK обаче говорим за едно “цялостно”
решение, което ще спечели сърцата на онези над две трети от бъдещите му собственици, които ценят сигурността, комфорта, качеството и динамиката, но последната
не на всяка цена. В нито един случай SLK няма да ви кара да се чувствате бавни или
тромави. Усещането е като в компютърна игра - всичко е възможно, всичко можете
да опитате и няма страшно, ако малко прекалите в този завой, защото електрониката
ще ви измъкне точно навреме и ще ви даде още “животи”. И не на последно място - в
сравнение с предшественика си новият SLK е на светлинни години по-добър, по-бърз
и по-динамичен.
В интериора си Mercedes SLK е много комфортен и просторен - за двуместен кабриолет. Багажникът също впечатлява с капацитета си, като в отворено положение на
сгъваемия електрически покрив вътре ще можете да поберете спокойно куфар. Ако
решите да шофирате SLK като купе автомобил, задният отсек може да бъде спокойно
оприличен на товарен.
Първата генерация SLK даде на света електрическия механизъм за сгъване на покрива. Второто поколение печелеше фенове с иновативната система Air Scarf, при
която през специални дюзи в седалките във врата ви духаше топъл въздух - така и в
студените дни кабриолетът можеше да се кара като кабриолет. В третото поколение
нa SLK иновацията е в средния панел на покрива. Той е от специално стъкло, което с
натискане на бутон променя осветеността си и по този начин можете да избирате - дали
да имате отлична гледка нагоре или да се предпазвате от слънчевите лъчи.

Панорамният покрив на SLK
е едновременно прозрачен и
затъмнен. С едно натискане
на бутона променяте
наситеността на стъклото
- през зимата ще е прозрачно,
за да ви е по-топло, а през
лятото затъмнено, за да е поготино.

Малките роудстъри
на Mercedes

За прародител на SLK се смята
моделът 190SL, който се появява
през 50-те години на XX век.
С него новият Mercedes споделя
и най-характерните елементи
във визуалния език на своя
екстериор.

Всичко е специално

Една от специалните спортни мерки, предприети от разработчиците на новия
Mercedes, засяга системата за изгорели газове. Благодарение на специален клапан
звукът от двигателя и ауспуха е по-гърлен, спортен и див - дори и при базовия
SLK200 с четирицилиндров турбобензинов мотор и мощност от 184 конски сили.
Като топвариант SLK се предлага с най-новата ревизия на V6-бензиновия агрегат,
чиято мощност е нараснала до 306 конски сили при намалени вредни емисии и
среден разход. Изпитахме качествата на този мотор и думите ни се загубиха някъде
надолу по пътя. В комбинация с новата седемстепенна автоматична скоростна кутия
7G-TronicPlus този мотор работи спокойно и уверено, когато искате просто да се
придвижвате от точка А до точка Б. Ако го пришпорите и решите да бъдете бързи

като вятъра, ще се усмихвате на препускащата по оборотомера стрелка, ще се радвате на
разкъсващия атмосферата звук от ауспуха и
ще въртите концентрирано директния волан
по завоите. Това е напълно излишен мотор
и вариант за SLK - също толкова излишен,
колкото не ви трябва Наоми Кембъл за гадже.

Или пък както не мечтаете за 10 дни ваканция
някъде на Карибите. Така е - най-хубавите
неща в живота са излишните. SLK ще бъде
класифициран като такъв от счетоводителя ви
- дори това да е жена ви. А може би просто и тя
иска да се порадва на вятър в косите...
Александър Бойчев
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Записки под възглавницата
Когато човек спи добре, живее добре
Кой може да си представи
живота без възглавница?
Повечето българи обаче не
са запознати с продуктите,
които използват през голяма част от деня, а именно, когато организмът се
възстановява активно, показва проучване на фирмата за спално обзавеждане
GLORIA. По време на сън
тялото продължава да работи. Именно през нощта
най-активно се осъществяват всички възстановителни
процеси. Тялото зарежда
с енергия всяка клетка. А
пълноценната почивка зависи до огромна степен от
това на какво спим.
Прието е да се смята, че
сънят е почивка, но всъщност точно тогава протича
психологическото възстановяване на организма и
синтезът на веществата,
необходими за дейността
ни през деня. По време на
сън организмът се обновява и зарежда. Тогава се
усвояват натрупаните през
деня информации и данни.
Заради огромното количество информация съвременният човек се нуждае
от повече време за нейната
обработка. Но тъй като ние
все повече ограничаваме
времето, което отпускаме
за сън, възникват проблеми
с недоспиването.
Сънен дълг

Недостатъчният сън влияе
негативно върху работоспособността, стимулира
натрупването на мазнини и
килограми и не на последно
място отслабва имуните-

Спи, не се върти
През януари 2011 г. фирмата за спално обзавеждане
GLORIA инициира образователна кампания “Спи,
не се върти” и проведе
проучване за нагласите
на българските потребители спрямо важността
на това какво има в леглата им. Ето какво показа проучването:
▶Почти 70% от българите не спазват препоръката за подмяна на възглавниците и завивките
веднъж годишно. По-голямата част от тях купуват нова едва на няколко

Теодора Мусева

teodora.mousseva@pari.bg

та. За да се наспи, човек
се нуждае от 8 до 10 часа
сън в денонощие, твърдят
лекарите.
Една от особеностите на
съня се състои в това, че неговата недостатъчност сравнително бързо се компенсира. Ако не сте се наспали
три дни, не е нужно да си
доспивате следващите три.
Колкото по-дълго е лишен
човек от достатъчно сън,
толкова по-голям е неговият
сънен дълг обаче.
Всеки може самостоятелно да определи качеството
на нощния си сън по самочувствието си през деня.
Липсата на здрав сън ни
прави раздразнителни, изнервени, неспокойни, което
рефлектира в отношенията
ни с околните.
Качеството на съня е много по-важно от неговата
продължителност, твърдят
специалистите. Ето защо е
много важно да знаем какво
има в леглото ни.
Тежък избор

Изборът на възглавница е
строго индивидуален. Найважното условие за възглавницата и матрака е да държат гръбнака в естественото
години.
▶Само 25% спазват препоръките за подмяна
на този тип продукти
веднъж годишно.
▶27.77% от анкетираните признават, че нямат
никаква представа какъв
тип възглавници и завивки ползват.
▶55.89% споделят, че
материята е сред водещите критерии за покупка на възглавници и
завивки.
▶27.77% се водят от
дизайна и цветовете.
▶За почти 30% от анкетираните водеща е
единствено цената на
възглавницата.

му положение. Когато човек
легне на възглавницата, не
трябва да усеща никакво
напрежение. Ако усещате
и най-малко напрежение
- в гърба или раменете, това
води до неспокоен сън.
Експертите препоръчват да залагате на познати
производители, защото при
анонимните производители
продуктите са със съмнителен произход, което може да
доведе до множество проблеми. Също така не се знае
дали те ще са устойчиви при
дълготрайна употреба.
Пухен блян

Що се отнася до пълнежа
на възглавницата, бил той
пух от водоплаващи птици,
пашкули от копринената
буба или обикновен силикон, следва да се взема под
внимание индивидуалната
поносимост. Ако имате някакви алергии, това определя какъв следва да бъде пълнителят на възглавницата.
Силиконовите възглавници, съпоставими по цени
със скъпите пухени, след
месец губят формата си,
некачествените материали
избледняват или променят
цвета си. Те може дори да
се окажат токсични за организма.
Колко често трябва
да я сменяме

Добре е да сменяме възглавниците си на година и
половина, тъй като за този
период тя удвоява теглото
си, твърдят специалистите
от GLORIA. Възглавниците
са много подходяща среда
за живот на гъби и акари и
именно те удвояват нейното
тегло.
Бой с възглавницата

В много отношения качеството на съня е зависимо
от възглавницата и по-точно от удобствата, които тя
предлага. Ако цяла нощ
се борите с възглавницата,
вместо да спите, сънят ви
със сигурност няма да е
качествен.
На пазара съществува голям избор от анатомични
възглавници, които повтарят контурите на шийната
област. По думите на специалистите ортопедичните
възглавници и матраци са
уместни само донякъде.
Най-важното е да се чувствате комфортно.

Колко струва
добрият сън

80-90 лв.
▶ мемори възглавници

30-40 лв.

▶ терморегулиращи, пухени

10-15 лв.
▶ силиконови фибри
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Факти за съня
1
3
Липсата на качествен сън се отразява
негативно на имунната система и забавя
метаболизма. Установено е, че метаболизмът е
6% по-бавен при хора с
нарушения в съня, спящи само с 42 минути под
нормалния минимум.

2

Здравият сън оказва влияние върху
мисленето. Това
е времето, в което мозъкът се възстановява.
Ако сънят е неспокоен,
и мисленето е бавно и
конфликтно.

Най-честите неврологични оплаквания
при българите, които
може да бъдат подобрени
след избор на подходящи
матрак и възглавница,
са главоболие, мигрена,
дисковата болест, спондилартрозата и радикулитът.
Статистиката сочи, че
голяма част от проблемите
с опорно-двигателния
апарат се дължи на неправилния избор на леглото и
неговите компоненти.
Д-р Людмила Златанова,
невролог от Военномедицинска
академия

Коя е
по-добра

Терморегулираща

Тази възглавница е съставена от мрежа, в която има
интегрирани нанокапсули,
които отнемат температурата от загрятото ви тяло вечер. Капсулите са в
твърдо състояние и поемат
температурата, като преминават в течно състояние
и я задържат в себе си. С
течение на времето през
нощта, когато температурата на тялото падне и то се
охлади, капсулите преминават в твърдо състояние и
отдават температурата. По
този начин се запазва постоянна температура през
цялата нощ.

Антиакарна

Възглавниците са много
подходяща среда за живот
на гъби. За година и половина една обикновена
възглавница удвоява теглото си поради натрупалите
се в нея микроорганизми.
Затова е много важно освен
да сменяте възглавниците
си на година и половина,
да внимавате те да са произведени от антиакарно и
антимикробно влакно.

Ортопедична

Снимки shutterstock

Ортопедичната е идеалната
възглавница за сън. Разработена е с оглед на анатомичната телесна структура,
което прави съня максимал-

но ефективен. Тя е създадена от материал, който й
позволява да вземе необходимото положение при всяко движение на главата през
нощта, а също така постоянно да поддържа в удобно
положение шийните прешлени. С тази възглавница
ще усетите как намаляват, а
по-късно и изчезват неприятните и болезнени усещания във врата и раменете,
как минава световъртежът
и стихва главоболието.

Мемори пяна

Пълнежът на тази възглавницата е направен от мемори влакно: когато легнете
върху нея, възглавницата
се адаптира спрямо тялото
ви, за да ви достави плътна опора за главата и врата през цялата нощ. Тези
възглавници предлагат балансирано разпределение
на натиска, като помагат
за освобождаването на натрупаното напрежение в
мускулите.

Дишаща

Тази възглавница е със
структура от отворени клетки и миниатюрни отвори
в материята. Тя гарантира
подобрен поток на въздуха,
за да предотврати натрупването на излишна влажност
и топлина, и създава приятен микроклимат.
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Събуждане по германски
Дали експериментът
„Матеус” ще се окаже
печеливш за националния отбор, тепърва
предстои да разберем
Националният ни отбор по
футбол миналата събота
изигра поредната си квалификация от настоящия цикъл за Евро 2012 в Полша и
Украйна. Въпреки кошмарното начало на битката в
групата - след очакваното
поражение от Англия и изненадващата домакинска
загуба от Черна гора - последвалата победа срещу
Уелс запази макар и малки
шансовете на нашите да се
борят поне за участие на
бараж. Мачът срещу Швейцария беше жизненоважен
и за двата отбора в борбата им за втората позиция.
В крайна сметка двубоят
завърши 0:0 за Черна гора. Злополучният хикс на
момчетата на Матеус и на
тези на легендарния Отмар
Хицфелд на практика осигури огромно предимство
на Черна гора.
Предизвестена
загуба

За всички е ясно, че тези
квалификации за нас вече
са загубени. Да, съществуват някакви минимални математически шансове, но те
са плод по-скоро на изключително сложни въртележки и резултати, граничещи
с научната фантастика. Е,
тогава какво остава за нас?
Ще прозвучи клиширано,
но до края на квалификациите Лотар Матеус има

30

▶ хил. EUR e месечна
заплата на селекционера
на националния отбор по
футбол Лотар Матеус

цялото време на света, за
да си позволи да експериментира с играчите, които
могат да дадат гръбнака
на националния отбор за
години напред.
От показаното като игра
миналата събота става ясно, че националите не са
толкова слаби футболисти,
колкото се мъчим да си
втълпим, че са. Нашите
изнесоха едно наистина
прилично първо полувреме, в което швейцарците
мислеха повече как да опазят вратата си, отколкото да
създават положения. Нека
не излиза, че само заради играта ни през първата
част трябва да превъзнасяме Матеус и играчите.
Но не можем да подминем
старанието и желанието за
победа, с което „лъвовете”
влязоха в двубоя.
Свежа кръв

Квалификациите са преполовени и в оставащите срещи
хората, които ръководят този
отбор, начело с Лотар Матеус, имат шанса да поработят, за да изградят стабилна
основа за следващия цикъл.
Похвално е желанието на
германеца да интегрира нови имена в отбора - играчи,
които биха могли да донесат
свежест, да трупат опит и самочувствие с националната

Лотар Матеус, селекционер на националния отбор по футбол на България		

фланелка.
В три поредни квалификационни цикъла гледахме
едни и същи играчи да се
завъртат мач след мач, като
понякога оставаше усещането за някакъв затворен
кръг, от който няма измъкване. Едва сега някой найнакрая имаше смелостта и
пое отговорността да направи опит за крайно необхо-

димата промяна. И да, дори
и нашата „А” група да не е
първенство от европейска
класа, с малко желание и
повече търпение може да се
отсеят играчи, които да партнират на „старите кучета”,
опитните спортисти, калени
на големите първенства на
Стария континент.
Проба - грешка

Крайно време е да осъзнаем, че от свръхочаквания
няма какво да спечелим.
Тогава загубите са най-тежки. А и сега е време, в което
интеграцията на нови имена
в отбора изисква да бъдем
по-умерени в прогнозите
и исканията си към тези
футболисти. За изграждането на солиден отбор има
нужда от време. Ето че сега
пред Матеус има още четири мача, в които спокойно
може да изпробва различни
играчи в търсене, определяне и оформяне на гръбнака на националния тим на
България. Германецът може
да разчита на лидери като
Благой Георгиев и Мартин
Петров, които със своя опит
са безценни за този тим.
Ивелин Попов все по-често
започна да демонстрира по-

Снимки Боби Тошев

Аз говоря постоянно с моите
футболисти, защото понякога те се нуждаят от мотивация, от
баща, от психолог или от подкрепа
Лотар Матеус

стоянство, класата му расте с
всеки изминал мач, а националният тим има нужда от такъв бърз играч с нестандартна, импровизаторска мисъл.
Към тях спокойно можем да
прибавим обещаващи играчи
от родното първенство като
Спас Делев, Иван Бандаловски, Коце Стоянов и Борис Галчев от ЦСКА, Владо
Гаджев, Йордан Милиев,
Даниел Димов от „Левски”,
младоците от „Литекс” начело с Момчил Цветанов, на
когото Любо Пенев възлага
все по-голяма отговорност,
братята Миланови, Страхил
Попов, Николай Бодуров.
Нека не забравяме и имена
като Александър Тунчев, Ва-

Група „G”, класиране
1. Англия 10 т.
2. Черна гора 10 т.
3. Швейцария 4 т.
4. България 4 т.
5. Уелс 0 т.

Националният отбор на България

льо Илиев, Павел Виданов,
Илиян Мицански, Мартин
Камбуров.
Германски
експеримент

Едно от най-важните неща
е да покажем подкрепата
си за този отбор - независимо от резултатите досега.
Моментът е деликатен, но
изключително важен - найнакрая имаме треньор, който демонстрира желание и
смелост да внесе свежест, да
рискува, да търси нов облик.
Специалист, който показа, че
има мотивацията за работа,
и е готов да се бори, за да
вдигне класата и нивото на
отбора. Предвид показаното
от играчите досега можем
да бъдем обнадеждени, но
нека не очакваме чудеса от
тях. А дали експериментът
„Матеус” ще се окаже печеливш, тепърва предстои да
разберем.
Тодор Красимиров
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weekend 23
„Ролан Гарос” и „Уимбълдън”

За да си зрител на турнири,
освен пари трябва и още нещо...
Заявки за билети на две
от най-популярните
тенис събития се правят още от август на
предходната година
За столиците на Франция и
Великобритания началото
на лятото ще е белязано
с две от най-популярните
световни спортни събития
- тенис турнирите „Уимбълдън” и „Ролан Гарос”.
Провеждащят се между 20
юни и 3 юли „Уимбълдън”
и протичащият между 17
май и 5 юни „Ролан Гарос”
са два от четирите турнира в „Големият шлем”, като другите са откритите
първенства на Австралия
и САЩ.
За да се наредиш сред
зрителите на тези събития
обаче, освен пари са нужни
и дългосрочно планиране,
търпение и известна доза
късмет.
Томболи и опашки

Заради огромния интерес
към „Уимбълдън” се организират томболи, чрез
които малцина тенис фенове могат да се сдобият
с безценен билет. За да ви
споходи късметът обаче,
трябва отрано да се регистрирате онлайн. Заявки
за закупуване на билети
започват още от август на
предходната година. Изборът на късметлиите става на случаен принцип от
компютър до края на март.
Билетите за лондонския
турнир се продават за ден,
а не за отделни мачове.
Голяма част от билетите се продават по заслуги
и членство в определени
тенис клубове, но дори
членовете на All England
Club, на чиито кортове се
провежда „Уимбълдън”,
имат ограничение. Ако си
инвестирал в облигациите на All England Club
обаче, получаваш по два
билета за всеки ден на
първенството за 5 години
напред. Тези билети са и
единствените, които може
да се препродават на трети
лица.
Ако ти липсват подобни заслуги или нямаш
късмет в томболата, остава възможността да се
наредиш на опашката за
билети, което типично по
английски се е превърнало
в своеобразна традиция,
наречена Queueing for the
Championship (на български - чакам на опашка за
шампионата). Всеки ден се
пускат по около 500 билета,
като точната цифра зависи
от броя мачове през деня,
предварително продадени-

„Ролан Гарос”
Най-трудният
турнир
▶ Официалното наименование на турнира е
Tournoi de Roland-Garros
(„Турнир Ролан Гарос”).
Той е кръстен на спортния комплекс, на който се

провежда, носещ името
на френския пилот от
Първата световна война
Ролан Гарос. Това е найважният турнир в света,
организиран на червена
настилка.
▶ Заради бавната настилка и 5-сетовите мачове
при мъжете без почивка в
последния сет събитието

те билети и времето.
Цената на
удоволствието

Цените на билетите са поевтини през първата седмица на турнира, като за
главните кортове варират
между 35 и 68 GBP. През
по-интересната втора част
на турнира цените скачат
до 54-110 GBP. Билетите
за по-малките кортове са
до 20 GBP. За полуфиналите и финалите билети
не се продават в деня на
мачовете, а само предварително.
За „Ролан Гарос” още
има шанс

За разлика от „Уимбълдън”
за „Ролан Гарос” онлайн
поръчките за билети бяха
пуснати на 23 февруари и
все още текат. Поръчките
се обслужват по реда на
получаване до изчерпване
на свободните места.
За трите най-важни корта
- централния „Филип Шатрие”, „Сюзан Ланглен” и
Корт 1, са въведени специални правила за закупуването на билети. Максимумът
закупени билети за един
ден е 4, а за целия турнир
- 8. За датите 28 и 29 май,
3 и 5 юни можеш да се сдобиеш с до 4 билета общо.
За останалите кортове ограничението е от 12 билета до
29 май, а за следващите дни
ограничението отпада.
Пакетните талони се продават само онлайн, като
цените им варират от 168
EUR за корт „Сюзан Ланглен” до 230 EUR за „Филип
Шатрие”. Пакетите за полуфиналите и финалите са в
диапазона 199-263 EUR.
Индивидуалните билети
са разпределени в категории според разположението
на местата. На централния
корт дневният билет варира
от 52 до 110 EUR, като за
финала цените започват от
81 EUR. Цените на малките
кортове се движат между 17
и 22 EUR.
Ако вече сте изпуснали момента да си купите билети за
някои от мачовете, не губете
надежда, има шанс. От тази
година има още една възможност да гледате и съпреживеете едно от най-големите
тенис събития - мачовете на
„Уимбълдън”, - те ще бъдат
заснемани на 3D и излъчвани
в киносалоните, оборудвани
с такава технология.
Филип Буров

Какво говорят фактите
„Уимбълдън” - традиции по
английски
▶ Шампионатът „Уимбълдън”, или както е популярен просто „Уимбълдън”, е най-старият турнир по тенис в
света. За първи път се е състоял през 1877 г. в All England
Lawn Tennis and Croquet Club. Той е единственият турнир от „Големият шлем”, който се провежда на трева.
▶ През тази година в турнира ще участват тенисисти
от над 60 страни. Наградният фонд още не е съгласуван, но вероятно ще е по-голям от миналогодишния 13.7 млн. GBP, от който шампионите прибраха по 1 млн.
GBP всеки.
▶ Тревата на централния корт се използва единствено
за шампионата, като само бивши шампиони могат да
играят там. Останалите кортове в комплекса може да
се използват от май до септември само от членовете
на All England Lawn Tennis and Croquet Club.
▶ Клубът All England има изискване всички състезатели
да бъдат облечени в бяло по време на мачовете си. Традиционната закуска за зрителите на турнира са ягодите и сметаната. Средно 28 хил. кг ягоди и 7000 л сметана се консумират всяка година през двете седмици на
състезанието.

се счита за най-предизвикателния във физическо
и психическо отношение
тенис турнир по света.
▶ Откритото първенство на Франция е проведено за първи път през
1891 г. под формата на
Национален турнир по
тенис. От 1925 г. за участие са допускани и състе-

затели от чужбина.
▶ През 1968 г. Френското
първенство по тенис е
първият от турнирите в
„Големият шлем”, който
приема „откритата” формула, разрешавайки равнопоставеното участие
както на аматьори, така
и на професионални тенисисти.
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24 свободно време
Бандата
Нова вълна

▶На концерта в София като вокали ще се включат
кубинката Лизет Алеа (вляво) и “Мис Франция” Марева
Галанте
Снимка sumno.com.ua

Каква е връзката между
бразилската боса-нова и
ню уейв вълната от 80-те?
Ами новата вълна, или на
френски Nouvelle Vague.
Това е името на групата,
която ще свири утре (2 април) в зала 3 на НДК и за
чийто концерт организаторите пуснаха допълнител-

ни билети, защото първата
вълна се изкупи. Музикалният проект Nouvelle
Vague e на французите
Марк Колин и Оливие Либо, който, както повечето комбинации на коренно
различни стилове, е доста
нестандартен и свеж. Te
са кавър група. Но интерпретациите им на постпънк песни от 70-те и 80те са толкова необичайни

и сполучливи, че кавърите
надминават оригиналите
по популярност. Създателите на проекта разчитат
главно на женски гласове
и държат вокалистките да
не са чували оригиналите,
за да вдъхнат нов живот
на класическите парчета. Тяхната лежерна босанова версия на Love Will
Tear Us Apart в първия им
албум от 2004 г. става све-

товен хит, а в следващите
си албуми групата прави
кавъри на всякакви песни
- от Marian на The Sisters
Оf Mercy до Master and
Servant на Depeche Mode.
Претъпкани, изкупени зали по цял свят, милиони
продадени албуми - никой
от двамата джаз музиканти
не е очаквал тяхната кавър
група да постигне такъв
феноменален успех.

Интервю Марк Колин, един от двамата основатели на групата

Успехът на Nouvelle Vague
беше напълно неочакван
Колин за босанова, пост-пънка и
изненадата колко хора
ходят на концертите
им
▶Как се роди Nouvelle
Vague?

- Дойде ми тази странна
идея в главата да правя кавъри на пост-пънк песни,
като си представям, че са
били записани през 60-те
години в Рио! Помислих
си - тези песни са толкова
добри, че един боса-нова
аранжимент ще го покаже. А ние ще запазим само
скелета на песента, текста
и мелодията. След това се
свързах с Оливие Либо, за
да свири китарите, и някои
певци, които познавах. И
се радвам от това, което
направихме!
▶Все още ли избирате
песни, които изпълнителите не са чували? Как
могат те да изпълняват
нещо, което никога не са
чували?

- Получи се така в първия
албум, сега вече изпращам
оригиналната версия на
песента на певците, за да
научат мелодиите и текстовете. Важното е да не са
много запознати с песента,
за да може да създадат своя
интерпретация.
▶Опишете вокалистките Лизет Алеа и Марева
Галанте с две думи.

- Нещо като огън и лед.
Марева е възхитителна,
блестяща, но леко срамежлива. Лизет е от Куба и е
гореща!
▶Как определяте собствения си стил?

- Смесица от много влияния - боса-нова (особено
в първия албум), филмова
музика, френски поп, джаз
от 60-те, реге, кънтри, добри и необичайни вокали,
много неща всъщност!
▶Очаквахте ли, че някои
от кавърите ви ще надминат по популярност
оригиналите?

- Разбира се, че успехът
ни беше напълно неочакван. Още съм изненадан, че
толкова много хора идват на
концертите ни.
▶Последният ви, четвър-

Не мисля,
че нашите
версии са леки
и позитивни. Те
са меланхолични
и тъжни, но по
различен начин
ти албум Couleurs Sur Paris
(“Цветовете на Париж”)
представя френската
нова вълна. Разкажете ни
за Франция по време на
златната ера на постпънка.

- Бях доста млад, но помня, че трябваше да отида в
Париж, за да чуя любимите
си банди. The Cure, New
Order, Minimal Compact и
др. Истинската френска ъндърграунд сцена бе някак
скрита за мен по това време,
но имаше някои страхотни
артисти, като Taxi Girl, Lio,
Elli&Jacno, Etienne Daho,
които бяха доста популярни. Имахме много добри
инди радио и клубове. Беше
все едно си в някое племе,
носиш само черно и т.н.
Май още си мисля, че съм
част от това.
▶Какво е усещането да
работиш с Мартин Гор
от Depeche Mode?

- Прочетохме в един
американски вестник, че
той много е харесал нашия кавър на Just Can’t
Get Enough. Помислихме
си “защо да не го поканим
и за Master аnd Servant?”.
Той беше страхотен - записа
своята част дистанционно
в Ню Йорк, докато записваше последния албум на
Depeche Mode.
▶Песента Marian на Sisters
of Mercy e толкова мрачна, а вашата версия е
лека и позитивна - сякаш
премахвате от песните
тяхната депресивна тежест. Защо?

- Не мисля, че е така. За
мен нашата версия е доста
меланхолична и тъжна, но
по различен начин. Така е с
всичките ни кавъри. Чуйте
песните Fade To Grey, Love
Will Tear Us Apart, Nigel
- те са пълни с меланхолия,
все пак боса-новата не е
самба.
▶Повечето от кавърите
ви са на пост-пънк ерата

▶ Nouvelle Vague правят кавъри на пост-пънк песни, сякаш са записани през боса-нова ерата в Рио де
Жанейро. Основателите Оливие Либо и Марк Колин (вдясно) разчитат на различни вокалистки
Снимка Nouvelle Vague

- защо точно пост-пънк,
а не пънк?

- Не харесвам пънка в музикално отношение. Мисля,
че движението беше фантастично, но музиката беше
повече като възраждане на
рока от 50-те с различно

отношение.
▶Кои пост-пънк групи ви
вдъхновяват?

- Групи като Joy Division.
Заради тяхното отношение,
дизайн и артуърк, продукцията на Мартин Ханет и

защото те се превърнаха
в New Order, които също
обичам. Също така много
харесвам групата Magazine
от 80-те, те са много недооценени. The Cure също - все
още слушам святата трилогия! Много синт банди

като Depeche Mode, Visage,
Human League. Те наистина
бяха напред във времето,
използваха най-новите технологии, които ерата на
80-те им даваше. Вярвахме
в светлото бъдеще!
Теодора Мусева

