Новини ▶ 9

Три дни след
скандала с
“Белене” - затишие
пред буря

Петък

8 април 2011, брой 68 (5127)

Интервю ▶ 8

Силният човек на България
не се казва Бойко Борисов,
а Валентин Златев
▶ Огнян Минчев, политолог

USD/BGN: 1.36934

EUR/USD: 1.42830

Sofix: 446.42

BG40: 133.59

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.12%

-0.12%

+0.23%

-0.23%

цена 1.50 лева

Неуволненият
Безконфликтни
еинтереси
в конфликт
на интереси
Синът на директора на НЕК
Красимир Първанов - Петър
Първанов, участва в няколко
енергийни фирми и има
собственост в соларен парк.
Паркът е пуснат в експлоатация
миналата година и е открит
лично от шефа на НЕК.
На практика бащата и синът са
в търговски отношения
▶ 2, 6-7

Свят ▶ 10

Испания: Няма
да последваме
примера на
Португалия

Компании ▶ 12-13

Добрите
страни на
скъпото
евро

Weekend ▶ 20-21

Музика и
пътуване неочаквано
добра
комбинация
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Мнения

D.eui
Компании ▶ 11

Туристическите Държавата продава дела си в
фирми у нас
“Кемпински-Зографски” на търг
удариха
джакпота

Четвъртък

USD/BGN: 1.36771

-0.94%

EUR/USD: 1.43000

+0.95%

Sofix: 445.40

0.00%

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

цена 1.50 лева

BG40: 133.90

+0.47%

Безотговорно

7 април 2011, брой 67 (5126)

Губещ
Валентин Захариев

Главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк
Левон Хампарцумян е избран за председател на управителния
съвет на Асоциацията на банките в България (АББ), съобщиха от асоциацията. Изборът е станал на проведеното вчера
годишно общо събрание на АББ. Досега шеф на асоциацията
с два мандата беше Виолина Маринова, гл. изп. директор на
Банка ДСК.

Оловно-цинковият комбинат (ОЦК) в Кърджали, чийто мажоритарен акционер е Валентин Захариев, е бил глобен отново от Регионалната инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ) в Хасково. Причината е продължаващото замърсяване
на околната среда. През март екоинспекцията е издала 2 нови
наказателни постановления, съответно за 10 хил. лв. и за 3000
лв.

Коментар

▶ По темата “Коментар:
Премиерът ще надмине
Тодор Живков. По дългове”. Премиерът и подобните нему могат да изпреварят Т. Живков по задлъжняване само ако им бъде позволено! Нали има експерти, парламент, медии, обществено мнение, Конституция на Република България?! Начините за ограничаване на безобразията са
много! Дори при монархиите, диктатурите, частните фирми, феодалните
имения... навсякъде може
да бъдат ограничени и предотвратени безобразията! Винаги има начин и надежда!!!

Тема на деня ▶ 8-9

Печеливш
Левон Хампарцумян

Българска фондова борса

Не
искам
да се
меся във
взимането
на това
решение
Бойко Борисов,
премиер на България

Премиерът Бойко
Борисов отказа да
поеме отговорност
за скандала с АЕЦ
“Белене” и измести
фокуса към конфликт
между министрите
Дянков и Трайков.
Хаосът продължава
втори ден, въпросите
стават все повече,
а отговори няма
▶ 2, 3, 4, 5, 6

Новини ▶ 7

Лекарските
грешки ще
бъдат уредени
в Наказателния
кодекс
Свят ▶ 10

Твърде много стана
Филипа Радионова
philippa.radionova@pari.bg

Неприят
ните истории
около Красимир
Първанов стават
прекалено много,
време e за обяснение

Португалия
все пак ще
иска пари от
Европейския
съюз
Компании ▶ 12-13

Правителството
потъпква закона.
В постановката за
АЕЦ “Белене” е ясно
само това, че се прокарват руските интереси под
масата, казва в интервю
Красен Станчев, председател на УС на ИПИ.

Човекът, който преди два дни подписа документ, задължаващ държавата до два месеца
да подпише окончателен договор за АЕЦ
“Белене”, се оказа замесен и в друга каша.
Директорът на държавната компания НЕК има
син, който пък е активен в енергийната сфера.
Не e проблемът в сина, а в бащата. Тези взаимоотношения на пръв прочит се определят от
юристите като конфликт на интереси, макар
че той тепърва би трябвало да бъде доказан
от съответните органи. Синът му, който е на
скромните 22 години, регистрира фирма преди
две години, когато пък е на 20, след което се
включва в изграждането на фотоволтаичен
парк. Тогава Първанов още не е в НЕК, така
че при назначаването му през февруари 2010
г. е трябвало да информира работодателя си
- държавата, за тези обстоятелства. Дали го е
направил, засега не знаем. И в двата случая
обаче не е редно: в първия е скрил информацията, във втория работодателят му се е
направил, че не вижда очевиден проблем.
Най-малкото етичен.

Корейски компании
ще инвестират между 200 и 400 млн. EUR
в соларни проекти
у нас до края на годината,
очаква компанията БИКА,
работеща в партньорство
с Корейската агенция за
насърчаване на търговията
и инвестициите.

И първият, и вторият са много възможни.
Разбира се, възможно е да е спазил закона и
да е подал декларация, макар че неговото име
не фигурира в последния списък с подалите
декларация в Министерския съвет от май
миналата година. Вторият също е много възможен, ако се съди по логиката на действията
на работодателя му от последните дни. След
като предизвика един от най-грандиозните
скандали от години насам и за малко да бъде

Приватизират
фондовата
борса заедно с
депозитара
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“Белене” ще бъде
изградена само ако
отговаря на икономическите интереси на
България, обясни руският
министър на енергетиката Сергей Шматко.

2
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и Дянков решиха, че той ще запази все пак
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Така че нищо чудно да е бил амнистиран и за
конфликта, който поражда сферата на дейност
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Всички в кабинета
започват да се разболяват
от синдрома “Бойко Борисов”
Георги Кадиев, общински съветник от БСП

Коментар

Провинението
на министъра
След няколко дни суетня
от днес министър Трайчо
Трайков е с последно предупреждение за изхвърляне. Той много трябва
да внимава, защото не е в
списъка на първоапостолите, тоест на онези, които
лично премиерът е поканил
в кабинета, а е доведен от
Дянков. Така поне обясни
самият Борисов, може би за
да се оправдае донякъде за
провиненията на министъра си. Но какви всъщност
са тези провинения?
Онзи ден, като неволно
изпуснат газ, се появи
новината, че шефът на
НЕК Красимир Първанов
е уволнен. Не просто уволнен, но изритан, защото,
както побърза да го заклейми Николай Младенов по
телевизията, той е “боклук”, който прави “пробив
в националната сигурност”. Да, обаче премиерът
каза, че не е боклук и не
пробива сигурността, ами е
действал в пълна координация със Симеон Дянков,
който, нека припомним, за
разлика от Трайчо Трайков
се числи към първоапостолите. Виновен бил същият
този Трайчо Трайков,
защото бил избързал с
обявяването на уволнението на шефа на НЕК. Ето
как - с цената на това да се
изплюе върху авторитета
на двама свои ключови министри - премиерът очерта
измеренията на истината.
Красимир Първанов е
имал съгласието и дори
нареждането от премиера
за подписването на споразумението, според което
до юни трябва да сключим
договора за “Белене”, пък
колко ще струва като пари
и скандали - ще му мислим
после. Готов съм да се
закълна, че без такова изрично нареждане той не би
подписал нищо, особено
имайки предвид патологичната предпазливост и
бездействие на скованата
от страх да не сбърка администрация - просто такъв
е духът на времето. И
софистичните тълкувания
на понятия като “мандат”
и “парафирам”, което не
било “подписвам”, а “приподписвам всяка страница,
без да подпиша целия
документ”, не променят
факта, че на Първанов е
било наредено от най-високо място да подпише
споразумението.

Иван Стамболов
sulla.bg

Грехът на
министър
Трайков е, че не
е затраял, както
се очаква от
името му, а се е
изтървал
Всички знаят, че след
“Фукушима” Русия търпи
чудовищни загуби от замразени договори за строителство на АЕЦ по цял
свят. Това я прави нервна
и тя бърза да си върже
гащите поне с българските
братушки, преди ЕС да е
приел правила за ядрена
безопасност, които може
би ще превърнат надеждите им в илюзии. Пък после,
ако ЕС накаже България
за неспазване на тези правила - голям праз! Или ще
пишат наказанието към и
бездруго неясната цена на
централата, или ще извадят
парите за него от бюджета
(тоест от хорските данъци),
както обикновено.
Добре, де - всичко това е
много хубаво, ама пак не
стана ясно какво точно е
провинението на Трайчо
Трайков. Нали правителството иска подписано
споразумение и получава
подписано споразумение?!
Трябва само да се радва!
Да, ама изглежда, реакцията на общественото мнение
не е влизала в сметката
и именно тя помрачава радостта. Ето къде е
провинението, ето къде
е ГРЕХЪТ на министър
Трайчо Трайков - че не е
затраял, както се очаква от
името му, а се е изтървал и
е произвел никому ненужен
медиен шум. Ако не беше
се изтървал, всичко щеше
да си мине тихичко и през
юни да ни уведомят: няма
как, ще трябва да подпишем договора! Иначе без
този ненужен медиен шум,
предизвикан от Трайков,
всичко си е О.К. Освен това
мисля, че Картаген трябва
да бъде разрушен.

Рекордьори
Три фирми внесоха
2 млн. лв. данък
▶ Най-големите платци на корпоративен данък в
София са три фирми от София. Най-голяма сума е
внесло дружество за маркетингови и консултантски
услуги - около 1.8 млн. лв. На второ място е фирма за
компютърни технологии и 1.2 млн. лв. от търговец на
едро.
▶ Общо фирмите, които са регистрирани в
софийската НАП, са внесли в бюджета над 154 млн. лв.
корпоративен данък до края на март.
▶ От НАП съобщиха, че всяка втора декларация, която
е постъпила в агенцията, е подадена по електронен
път, а до момента броят им е 125 102. От агенцията
очакват броят им да нарасне с около 15 хил., защото
още не са обработени декларациите, пратени по
пощата.

В броя четете още

Новини ▶ 4
Превозвачите
обмислят нови
протести срещу
скъпите горива
Weekend ▶ 22-23
Трюфелите божествена гъба
и божествен
шоколад
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Превозвачите обмислят нови протести
срещу високите цени на горивата
Много ни
притеснява
някой да не се
опита да яхне
протестите
ни, да им даде
политически
привкус”

Днес ще се реши
дали протестите
ще се възобновят,
съобщиха от
Конфедерацията
на сдруженията
в автомобилния
транспорт
Превозвачите обмислят
отново да протестират
заради нерешените проблеми с високите цени на
горивата. Те са изпратили
писмо до премиера Бойко
Борисов, с което го предупреждават за намеренията си. Превозвачите са
на мнение, че проблемът
им не е решен въпреки
волята, която е показана
от правителството. Днес
окончателно ще стане ясно
дали те отново ще излязат
на улицата.

Красимир Лалов,
заместник-председател на Конфедерацията на сдруженията в
автомобилния транспорт

Виновници
и притеснения

Според заместник-председателя на Конфедерацията на сдруженията в
автомобилния транспорт
Красимир Лалов бюрокрацията пречи за справяне с
проблема. Той коментира
още, че са притеснени от
това, че администрацията не работи, както трябва. “Второто нещо, което
много ни притеснява, е
някой да не се опита да
яхне протестите ни, да им
даде политически привкус”, коментира още заместник-председателят

▶След като протестите
от март не постигнаха
целта си, сега отново
ще има “бунтове” по
улиците
снимка боби тошев

пред БНР. Той обясни, че
превозвачите не могат да
разберат кои интереси се
защитават. Лалов допълни,
че те не се разграничават
от протестите в социалната
мрежа “Фейсбук”, където
протестират частните лица
потребители на горива.

Неизпълнените
договорки

През март превозвачите направиха поредица от срещи
с ресорните министри, производителите на горива и
представители на Агенция
“Митници”. На тях те предложиха няколко варианта за

поевтиняване на горивата.
Идеите им бяха за отпадане
на биокомпонента в дизела,
улесняване на вноса на горива, промяна на нормативната
уредба за съхранението на
горива в държавния резерв,
отпадане на акциза върху биокомпонента. Те предложиха

и контрол върху количеството гориво на влизащите от
трети страни камиони.
Хронология
на недоволството

Още в началото на март Българският съюз на товарните
превозвачи обяви началото

на ефективни протести срещу поскъпването на горивата. Протестите започнаха на
13 март и продължиха още
седмица. След като това
не доведе до резултат, сега
недоволството ще ескалира
в нов “бунт”.
Радослава Димитрова

Нова длъжност в болниците - лекарски информатор
Той ще събира
данни за грешки
и небрежност на
медицински лица
Да бъде създадена нова
длъжност в лечебните заведения - “лекарски информатор”, който да събира данни
за грешки и небрежност на
медицински лица. За това
настояха представители на
Българския лекарски съюз
(БЛС) по време на кръгла
маса, посветена на темата
за лекарските грешки. На
форума присъстваха представители на прокуратурата, НЗОК и депутати от
парламентарната здравна
комисия.
“Лекарски
информатор”

Длъжностната характеристика на лекарските информатори ще включва следене
за медицинска небрежност,
както и поддържане на база
данни с най-често повтарящите се грешки. Тези регистри ще бъдат включени
в национална система на
проблемните области в медицината. “Целта е да се допускат възможно най-малко
грешки при лечението на
пациентите в България”,

Тези хора,
които
са правили
експертизи, на
базата на които
се развива
досъдебно
и съдебно
производство,
са просто
престъпници
Проф. Милан Миланов,
председател на Централната
комисия по професионална етика

обясни председателят на
Българския лекарски съюз
д-р Цветан Райчинов.
Експертна
некомпетентност

Съсловната организация
на лекарите и прокуратурата се споразумяха всички
експерти по досъдебно и
съдебно производство да
бъдат подменени с нови
лица, избрани от БЛС и
Изпълнителната агенция
“Медицински одит”.
“През последните 10 години се нагледах на екс-

пертизи, които са подсъдни.
Тези хора, които са правили
тези експертизи, на базата
на които се развива досъдебно и съдебно производство, са просто престъпници”, обясни председателят
на Централната комисия по
професионална етика проф.
Милан Миланов.
Това всъщност е първата
стъпка, която лекарската съсловна организация и прокуратурата предприемат по
отношение на повишаване
на прага на защита на медицинските лица. Втората
е прехвърлянето на част
от отговорността в досъдебното производство на
Изпълнителната агенция
“Медицински одит”. Тя
вече ще проверява всички сигнали на пациенти, в
които се твърди, че даден
неблагоприятен изход от
лечение е резултат на лекарска грешка.
Оправдан
медицински риск

БЛС и прокуратурата се
споразумяха още да бъде направена поправка в
Наказателнопроцесуалния
кодекс, чрез която да се
регламентира терминът
“оправдан медицински
риск”. “Той трябва да за-

▶Всички експерти по досъдебно и съдебно производство ще бъдат подменени с
нови лица 
снимка емилия костадинова

еме своето място в Наказателния кодекс, за да има
ясно разграничаване кога в
резултат на лекарска грешка, допусната с виновно
поведение, е налице престъпно поведение и кога

това е въпрос на рисковете
на тяхната професия и не
стои виновно поведение
зад тези действия”, обясни
говорителката на Главната
прокуратура Стилияна Кожухарова.

Докато всички тези промени влязат в сила и започнат да дават резултат
обаче, ще минат повече от
4 години, прогнозира проф.
Миланов.
Елена Петкова
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Директорът на НЕК може да се о

Синът на Красимир Първанов
- Петър, има собственост в
соларен парк и е в търговски
отношения с държавната НЕК,
чийто директор е баща му
Спасеният от уволнение изпълнителен директор на НЕК
Красимир Първанов може да се окаже в конфликт на интереси. 22-годишният му син Петър Първанов е съдружник в
три енергийни компании и има участие в соларен парк край
Видин. Така той влиза в търговски отношения с държавната
компания, която баща му ръководи. Не е ясно и дали изобщо
е подал задължителната декларация, която според Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
трябва да подава всяко лице, заемащо публична длъжност.
Видински връзки

В две от фирмите Петър Първанов е съдружник, а на третата - “Пи Пауър”, е едноличен собственик на капитала.
Именно чрез нея той участва в соларния парк “Гюргич” в
Северозападна България. Останалите собственици са двама
братя - Никола и Петър Симеонови, които са съдружници с
Първанов в “Пи Ен Пи Солар” (вероятно от Петър, Никола
и Петър). Братята съответно са еднолични собственици на
две компании - съответно “НС Солар” на Никола Симеонов
и “ПС Солар” на Петър Симеонов. Те са съдружници в трета
фирма - “Фотоволтаик Енерджи”. Всяка от тях е собственик
на по един блок от “Гюргич” (виж инфографиката). Всички
изброени компании са регистрирани на един и същи адрес
във Видин. На същия адрес са регистрирани още адвокатската кантора на баща им Симо Симеонов, както и на неправителствената организация “Екопланет”, където бащата е в
управителния съвет. Тримата собственици на “Гюргич” са
на 22, 24 и 19 години. Петър Първанов е съдружник в още
една компания, “Джей Енд Пи Енерджи”, заедно с Мохамед
Дженият, който иначе има бизнес в сферата на недвижимите
имоти.
Скоростно развитие

Четирите фирми вероятно са купили готов разработен проект,
защото иначе излиза, че той е реализиран в твърде кратки
срокове, смята председателят на Българската фотоволтаична
асоциация Никола Газдов. Въпреки това периодът пак е изненадващо кратък. И четирите компании са регистрирани в
средата на 2009 г., а официалното откриване на парка е през
есента на 2010 г. “В рамките на това време е възможно да
се случат нещата, но означава, че доста експедитивно са им
се случвали”, коментира Газдов по повод бързото свързване
на централата с електропреносната мрежа. По думите му
практиката с повечето други фирми показва, че това отнема повече време. Електроразпределителното дружество в
района е ЧЕЗ, където Красимир Първанов беше директор
“Инвестиции” преди назначаването му в НЕК през февруари
2010 г. Решение на ДКЕВР показва, че паркът е успял да
продава енергия през миналата година, тъй като е получил
сертификати за произход на електрическа енергия.
VIP гост

Соларният парк е открит на 21 октомври миналата година,
а официален гост е именно Красимир Първанов, който по
това време вече е изпълнителен директор на Националната
електрическа компания (виж снимките). По закон НЕК е задължена да изкупува енергията от възобновяеми енергийни
източници, така че четирите фирми, включително тази на
сина на директора, са в търговски отношения с държавната компания. Красимир Първанов е в обсега на Закона за
конфликт на интереси, той и синът му са свързани лица по

Красимир Петров
ПЪРВАНОВ

Изпълнителен директор
на НЕК

„ПИ ПАУЪР” ЕООД
Едноличен собственик
е Петър ПЪРВАНОВ
Собственик
на блок „Гюргич �“

смисъла на закона. Освен това синът му действа в област,
в която той взима решения,
което също е отбелязано в
закона. В рамките на деня
в. “Пари” не успя да открие
декларация за конфликт на
интереси, каквато Първанов
трябва да е подал. По закон
документът трябва да е качен
на страницата на Министерския съвет, но там има
единствено списък с лицата,
подали декларации към май
2010 г. В него Първанов не
фигурира.
Филипа Радионова

Какви пари
получава
бащата
Заплатата
на Първанов
средно е 5000 лв.
▶ Директорът на НЕК
Красимир Първанов е
получавал между 3200 и
6800 лв. месечна заплата за миналата година, научи в. “Пари”. Това
са доходите му, които
той е получавал от
Националната електрическа компания. Само
за януари 2010 г. Първанов е получил 16 900 лв.
от “ЧЕЗ Разпределение
България” ЕАД. По това
време той все още работи в електроразпределителното дружество.
От 2007 до януари 2010
г. Първанов е бил директор “Инвестиции, проучване и предоставяне
на мрежи" в “ЧЕЗ Разпределение”. Месец покъсно той става изпълнителен директор на
НЕК.
▶ Допълнително по 1955
лв. на месец за периода
от септември до декември Първанов е получил
от “Енел Марица Изток
3”, тъй като НЕК държи
27% от “Енел”.

„ДЖЕЙ ЕНД ПИ
ЕНЕРДЖИ“ ООД

заедно
с Мохамед ДЖЕНИЯТ,
който има бизнес
с имоти

�� г.

Петър Красимиров
ПЪРВАНОВ

Компания

Собственик

„Фотоволтаик
Енерджи сорс”
ООД

Никола
и Петър
Симеонови
Никола
Симеонов
Петър
Симеонов
Петър
Първанов

„НС Солар” ЕООД
„ПС Солар” ЕООД
„Пи Пауър” ЕООД

Блок от
Продадена
фотоволтаичната
електроенергия
централа
MWh
„Гюргич“

“

”

“

”

“

”

“

”
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окаже в конфликт на интереси

Снимки Интернет страницата на Светия синод

Не е въпрос дали ще се декларира,
или няма да се декларира. То е
въпрос на обективно стечение на
обстоятелствата. Няма забрана негови близки
и роднини да работят в този сектор, но когато
има търговски отношения, това означава,
че е в конфликт на интереси, това трябва да
бъде декларирано и на тази база да бъде взето
решение

„НС СОЛАР” ЕООД
Едноличен собственик
е Никола СИМЕОНОВ
Собственик на блок
„Гюргич �“

Доц. Иво Христов,

юрист и преподавател, участвал в изработването на първия
закон за конфликт на интереси в миналия парламент

„ФОТОВОЛТАИК
ЕНЕРДЖИ
СОРС” ООД

Съдружници са Никола
и Петър СИМЕОНОВИ
Собственик
на блок „Гюргич �“

В рамките на това
време е възможно
да се случат нещата,
но означава, че доста
експедитивно са им се
случвали. Това става
в района на ЧЕЗ, а
Красимир Първанов
беше в ЧЕЗ. Нямам
съмнение, че там
нещата са протичали
малко по-лесно,
отколкото на други
фирми
Никола Газдов,

"ПИЕНПИ
СОЛАР" ООД

председател на Българската
фотоволтаична асоциация

Съдружник с

�� г.

Никола
СИМЕОНОВ

�� г.

Петър
СИМЕОНОВ

„ПС СОЛАР” ЕООД
Едноличен собственик
е Петър СИМЕОНОВ
Собственик на блок
„Гюргич �“

Може да се окаже,
че не е в конфликт
на интереси, може да се
окаже и че е. Важно е
дали той е декларирал
онези обстоятелства,
които законът му
възлага да декларира
задължително при
постъпване на
длъжност или когато
се появят на по-късен
етап
Димо Гяуров,

член на комисията за предотвратяване на конфликт на
интереси в НС
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Интервю Огнян Минчев, политолог

Силният човек на България
не се казва
Бойко
Борисов,
а Валентин
Златев
Липсата на
политическо
достойнство у
премиера е малкият
скандал. Големият
е, че сме осъдени да
бъдем руска колония
за следващото
столетие
▶Господин Минчев, каквa е ситуацията след
скандала с АЕЦ “Белене”
от последните дни?

- Ситуацията е ясна.
Правителството е взело
решение да строи АЕЦ
“Белене”. За съжаление
премиерът не заст ава
лично и категорично с
политическа позиция зад
това решение, а се опитва
да го прокарва през разни
подставени лица, които
изглеждат като марионетки. Оттук произтича
и скандалът: защо точно
полууволненият шеф на
НЕК трябва да подписва
нещо, което е от толкова
голямо значение за България.
Тоест скандалите са два
- голям и малък. Малкият
е липсата на политическо достойнство у Бойко
Борисов да поеме отговорността за това, което
прави. Големият скандал
е, че решението за строителство на АЕЦ “Белене” на практика осъжда
България да бъде руска
колония в продължение
на следващото столетие.
Съдба, от която успяха
да се спасят дори страни
като Украйна и Беларус с

много силна и последователна борба за защита
на националните си интереси.
▶Под натиск ли е взето
това решение, или
Борисов е убеден в
правилността му?

- Очевидно е взето под
много силен натиск. Очевидно е, че силният човек
на България не се казва
Бойко Борисов, казва се
Валентин Златев. Той е
руският пълномощник,
руският енергиен губернатор на България. И той
е проводникът на тези
мощни руски олигархични интереси, които
оказват невъобразимо
силен натиск върху българските институции и
политици за прокарване на руските интереси,
не само енергийните, в
ущърб на българските
национални интере си.
▶Какво очаквате да
се случи в партията разцепление, оставки?

- Политическият дневен ред тепърва ще се
разгръща. Оставки може
да очакваме, но не задължително утре. Очевидно

СНИМКА БОБИ ТОШЕВ

Прави впечатление, че
Симеон Дянков,
който дълго време
беше противник
на АЕЦ “Белене”,
премина в другия
лагер. Явно мотивиран от нещо
съществуват определени
вътрешни разцепления
и противоречия в правителството. Има и преструктуриране на правителствените ориентации.
Прави впечатление, че
министърът на финансите Симеон Дянков, който
дълго време беше противник на АЕЦ “Белене”,
премина в другия лагер.
Явно мотивиран от нещо.
От какво ли?
Вътрешното напрежение в правителството ще
се прояви рано или късно, тъй като там има и
фигури, които едва ли
ще жертват градената си
с десетилетия безупречна
репутация в полза на подобни тъмни сделки.
По-важното обаче е, че
очаквам да последва сериозно разместване на
балансите в българската
политика въобще.
▶В каква посока ще е
това разместване на
политическия баланс?

- Проектът ГЕРБ беше
подкрепен от две категории български граждани.
Първата и по-голямата са
хора, които са под въздействие на личния чар

Борисов ще
изгуби дясно
ориентираните си
избиратели, които
са между 10 и 15%.
Това на практика
значи невъзможност
да спечели изборите
наесен

на господин Борисов. Те
очакват спасителят да
дойде и да оправи България. Първо се ориентираха към царя, но той
успя да оправи само себе
си. Сега надеждите им са
насочени в друга посока
- един вид като не ни е
оправил царят, може пък
да ни оправи пъдарят. Но
тези хора в по-голямата
си част все пак ще останат в подкрепа на ГЕРБ.
Те се разочароват от правителството, но този процес е много бавен.
Втората група е малко
по-малка, но също така значителна. Това са
хора от традиционната
демократична общност,
която загуби политическото си представителство
след кризата на СДС и
десния център в последните десетина години. Те
гласуваха за ГЕРБ и го
подкрепяха, макар и поскоро пасивно, правейки
мълчалив компромис. Защото се надяваха, че ако
нищо друго не постигне
ГЕРБ с Бойко Борисов,
поне може би ще успее да
удържи проевропейската,
прозападната идентичност на България.

България е
осъдена да
бъде руска колония за следващото
столетие. Съдба, от
която успяха да се
спасят дори страни като Украйна и
Беларус

▶Те ще оттеглят ли
подкрепата си за ГЕРБ
сега?

- След решението за
“Белене” тези хора вече
нямат никакво основание да подкрепят ГЕРБ
и Бойко Борисов. На тях
надежда им даваше не
личността на Борисов, а
фактът, че Европейската народна партия прие
ГЕРБ. Както и присъствието в кабинета на хора като Николай Младенов, Росен Плевнелиев
и Трайчо Трайков, чието
профе сионално развитие е обвързано изцяло
с проевропейския път на
България.
Тези десни избиратели
се надяваха България да
задържи по соката към
Европа и затова подкрепиха Борисов въпреки
безхаберното и неграмотно управление, въпреки
садистичните експерименти на Симеон Дянков
върху българския бизнес
и българските граждани като цяло, въпреки
всички други несполуки
и проблеми, които това управление създаде.
Вече нямат повод да го
правят.

▶Накъде ще се
ориентират тези
десни избиратели на
предстоящите избори?

- Не е задължително те
да се ориентират веднага.
И на първо място те вероятно ще си останат вкъщи.
По различни оценки става
дума за между 10 и 15% от
българските избиратели.
Това означава практическа невъзможност ГЕРБ да
спечели президентските
и общинските избори наесен.
В по-дългосрочен план,
надявам се, те да намерят
основания да подкрепят
алтернативна политическа
сила.
▶Нова алтернатива ли
визирате или съществуващите десни формации?

- Ако същестуващите десни партии успеят да възродят себе си, те вероятно
ще успеят и да повишат и
своята популярност сред
тези избиратели. Ако пък
не успеят, със сигурност
ще се появят нови възможности. Нищо в природата
не търпи вакуум, така е и
в политиката.
Ани Коджаиванова
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Три дни след скандала с
“Белене” - затишие пред буря
След като Дянков се
завърне от САЩ, а
Трайков от Москва,
ще се срещнат
с премиера, за да
обсъдят в тесен кръг
събитията около
ядрения проект
Три дни след избухналия
скандал около АЕЦ “Белене”
все още няма обяснение как
и защо подписаното Споразумение 12 изправи двама
министри един срещу друг.
Само преди ден медийното
пространство беше разкъсано от различните версии на
изпълнителния директор на
Националната електрическа
компания (НЕК) Красимир
Първанов и икономическия
министър Трайчо Трайков.
Днес все още не е ясно къде
е истината за преговорите с
руския изпълнител на проекта “Атомстройекспорт”.
Часът и мястото на
срещата са различни

Очаква се до утре и двамата
министри, натоварени със
задачата да контролират от
разстояние
българо-руските преговори - Трайков
и Дянков, да са в страната,
за да разговарят на “шест
очи” с премиера. След срещата може да се окаже, че
вчерашното
спокойствие

е било затишие пред буря,
защото тепърва ще се уточнява кой е действал според
правилата и кой не. Още от
вчера депутатите очакват
отиването на министъра на
икономиката, енергетиката
и туризма Трайчо Трайков
в парламента, за да бъде изслушан за последиците от
подписаните споразумения
с руската страна, както и за
АЕЦ “Белене”. Съобщението, че Трайков ще се появи в
парламента, беше изпратено
до председателя на Народното събрание Цецка Цачева
от началника на политическия кабинет на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ)
Милена Ценова. В писмото
на МИЕТ се посочва, че
икономическият министър
ще говори пред депутатите
най-късно днес, след като
се завърне от междуправителствената българо-руска
среща в Москва. От Министерството на финансите пък
съобщиха, че се очаква ви-

Eвродепутати от
ГЕРБ гласували
против ядрения
мораториум
Общата резолюция за
ядрена безопасност
беше отхвърлена
от европарламента
заради предвидения
в нея временен
мораториум
Европейският
парламент
отхвърли вчера предложението за обща резолюция за
ядрената безопасност в Европа. Отхвърлянето на предложените текстове в резолюцията е било предизвикано
от несъгласията на евродепутатите по редица въпроси.
Гласуването показа, че 300
депутати са против, 264 - за,
а 61 са се въздържали.
Против мораториума, чрез

който можеше да се даде
отсрочка за “Белене”, са гласували и българските представители от ГЕРБ и групата
на социалистите, съобщи
“Хоризонт”. Евродепутатите
се обединиха около идеята,
че са необходими стрес тестове на атомните централи в
ЕС, но въпросите кой и как
точно трябва да ги проведе
останаха спорни.
Една от основните причини за отхвърлянето на
резолюцията е било предложението за временен мораториум върху строителството
на нови атомни централи.
Евродепутати коментираха,
че колегите им са гласували
против мораториума не по
партийна линия, а с оглед на
националния интерес.

СНИМКА МАРИНА АНГЕЛОВА

цепремиерът Симеон Дянков да пристигне от САЩ
утре. Именно по време на
визитата си зад граница финансовият министър е одобрил текстовете на Споразумение 12, което пък е било
подписано от шефа на НЕК
Красимир Първанов.
Обещания от чужбина

Дори в Москва Трайчо
Трайков не забрави болната
тема “Белене”. От руската
столица
икономическият
министър заяви, че цената
на проекта не е била обсъждана в българо-руската
междуправителствена комисия. От руска земя Трайков
не пропусна да напомни, че

България е заинтересована
от реализацията на големите енергийни проекти, стига
те да са икономически целесъобразни и да отговарят
на изискванията за сигурност. “И двете страни сме
заинтересовани да намерим
решение на все още откритите въпроси. Всички погледи са върху безопасността,
ние срещаме разбиране от
руската страна по това, че
трябва да се съобразяваме с
най-високите стандарти за
ядрена безопасност. Един
от най-големите и най-важни открити въпроси е този
за цената. Той се решава от
преговорите на корпоративно ниво”, коментира пред

БНР енергийният министър.
Той обеща, че ще продължи темата, “когато всички,
които имат отношение към
въпроса, се съберем в София
до края на седмицата”.
Новини от Русия

Докато се очаква развръзка на родна земя, руските
медии се надпреварваха да
отразяват българо-руската
междуправителствена среща. Енергийният министър
Сергей Шматко коментира,
че АЕЦ “Белене” ще бъде
реализирана успешно само
ако отговаря на икономическите интереси на България.
От думите на руския енергиен министър стана ясно,

че диалогът за “Белене” ще
продължи по вече подписаните документи. “Има подписани договори и от друга
страна, въпроси за уточняване. Става въпрос за съинвестиране, за кредитиране. Това
са все неща, които ще бъдат
отчетени при съставянето на
икономическия модел”, коментира Шматко.
Едно обаче е ясно каквито и срещи да има за
“Белене” между членовете
на кабинета, това няма да
промени факта, че договорът
за централата е подписан.
Връщане назад няма, може
обаче бонус да получим санкция от ЕС.
Елина Пулчева

pari.bg Петък 8 април 2011

10 Новини свят

Испания: Няма да последваме
примера на Португалия
Португалският
премиер в оставка
Жозе Сократиш обяви
вече официално,
че Лисабон иска
финансиране от
Брюксел
Икономиката на Испания е
много по-стабилна от тази
на Португалия и няма да
последва нейния пример. С
тези думи испанският министър на финансите Елена Салгадо Мендес защити
страната си и отрече съмненията, че Испания може да
стане следващата страна, която ще поиска финансова помощ от ЕС. Това вече е факт
за Португалия, която само
допреди няколко дни също
отричаше такъв сценарий.
Португалският премиер в
оставка Жозе Сократиш обяви късно в сряда, че Лисабон
се обръща за финансиране
към Брюксел. Засега Европейската комисия отказва
коментар, защото официалното искане все още не е
постъпило, а всяко изказване
в медиите влияе на финансовите пазари. Неофициално
обаче се говори за сума от
75-80 млрд. EUR.
Усещане
за стабилност

Испанският финансов министър Елена Салгадо съобщи, че търсенето на помощ

за четвъртата по големина икономика в еврозоната
е напълно изключено. Тя
твърди, че испанската икономика е “много по-диверсифицирана, с по-стабилни
основи и по-конкурентна” от
португалската. От Goldman
Sachs също подкрепиха в
свой анализ твърдението на
Испания, че няма опасност
за икономиката на страната.
“Португалия вероятно ще
е последната страна от еврозоната, която ще потърси
международна финансова
помощ, след като вчера правителството в Лисабон се
присъедини към Гърция и
Ирландия”, пише в анализа.
Португалия се нуждае от финансов пакет на стойност 75
млрд. EUR, казват неофициално представители на европейската администрация.
Тестовете
предстоят

Първи тест за твърденията беше проведеният търг
за испански облигации
на стойност от 4.5 млрд.
EUR. Изглежда, че молбата
за помощ на Португалия
е оказала слаб незабавен
ефект върху Испания, казват анализаторите. Лихвите
по 3-годишните испански
облигации се понижиха, но
минимално. Испания успя
да продаде дългови книжа
за 4.13 млрд. EUR, което е
малко по-малко от максималната цел 4.5 млрд. EUR.

▶ Испанският финансов министър Елена Салгадо съобщи, че търсенето на помощ за страната й е напълно
изключено 
снимка reuters

Продажбата е станала при
средна лихва 3.57%, което
е малко под равнището от
3.59% при предишния търг
на 3 март. Министерството
на финансите на Испания
съобщи, че търсенето е 1.79
пъти повече от предлаганата
сума в сравнение с 3.04 пъти
при предишния търг на 3

март. Следващите седмици и
месеци ще бъдат решаващи
според наблюдателите за
това как пазарите виждат
ситуацията в Испания. Испанската централна банка
очаква икономиката да отбележи само 0.8% ръст през
тази година след две години
на рецесия. 

Обществени нагласи

Половината португалци подкрепят помощта от ЕС
Португалците са разделени наполовина в оценката си за необходимостта от международна помощ, която
беше обявена късно в сряда.
От анкетираните 39% се отнасят
благосклонно към тази стъпка, а
също толкова мислят, че би трябвало да се избегне този вариант, сочат

резултатите от проучване на Португалския католически институт.
Според 39% от анкетираните намесата на ЕС и на Международния
валутен фонд (МВФ) е “най-доброто
решение за страната”.
Също 39% от участвалите в допитването са заявили, че според тях

би било “за предпочитане” да не се
прибягва до спасителна финансова
подкрепа.
Проучването е проведено на 2 и 3
април, когато премиерът социалист
Жозе Сократиш продължаваше да
отхвърля сценария за искане на
помощ.

Развръзка
Португалия се
предаде
▶ “Правителството реши
днес да поиска финансова
помощ от Европейската
комисия”, заяви късно в
сряда премиерът в оставка Сократиш.
▶ Страната най-после
призна нуждата от
помощ, след като в продължение на дни отричаше тази възможност.
▶ По информация на международните агенции
председателят на Европейската комисия Жозе
Барозу е уверил Лисабон,
че молбата ще бъде разгледана по най-бързия

възможен начин в съответствие с приложимите
правила.
▶ Според експерти страната се нуждае от около
80 млрд. EUR. “Имаме необходимите инструменти
за оказване на такава
финансова помощ чрез
Европейския стабилизационен механизъм, достъпът до който е добре
известен”, е съобщил и
говорител на еврокомисаря по икономическата
политика Оли Рен.
▶ Португалия e третата
страна от еврозоната
след Гърция и Ирландия,
която иска финансова
помощ от Европейския
стабилизационен механизъм.

За първи път от осем
месеца световните цени на
храните паднаха през март

▶ Индексът на световните цени на храните през
март е достигнал средно равнище от 229.8 пункта
снимка боби тошев

Индексът на
Организацията на
ООН по прехрана и
земеделие е намалял
с 2.9%

ри. Въпреки това индикаторът все още е с 37% повече
над равнището от март 2010
г., посочва ФАО.

Световните цени на храните
през март са се понижили за
първи път след осем последователни месеца непрекъснато поскъпване, съобщиха
от Организацията на ООН
по прехрана и земеделие
(ФАО). Индексът на световните цени на храните през
март е достигнал средно
равнище от 229.8 пункта,
което с 2.9% по-малко от
пиковите нива през февруа-

Показателят измерва месечните ценови промени
на кошница от хранителни
продукти, включваща зърнени храни, маслодайни
култури, млечни продукти,
месо и захар. През февруари индексът достигна
рекордните 236.8 пункта.
Световните цени на олиото
и захарта са намалели наймного, следвани от цените
на зърнените храни. Млеч-

Потребителска
кошница

ните продукти и месото
обаче са поскъпнали, макар
и в по-малка степен при
месото. Цените на ориза
също са се понижили, тъй
като има големи запаси в
страните износителки, а
търсенето не се е променило. Световното зърнено
производство през миналата година силно намаля.
Това доведе до понижаване
на запасите на фона на очак
ванията за рекордно потребление през 2010-2011
г., посочва организацията.
Причини за
поевтиняването

Спадът през март се дължи

основно на събитията в основните страни вносители
на зърнени храни - политическите вълнения в Северна Африка и Близкия изток
и природните бедствия в
Япония.
Прогноза

Според ФАО цените ще останат устойчиви през сезон
2011/2012, тъй като очакваното увеличение на новата
реколта зърнени култури
вероятно няма да е достатъчно, за да попълни намаляващите запаси. Освен
това се очаква търсенето
да достигне нови рекордни
нива. 
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Обрат
Апелативният
съд върна старите
шефове на
“Петрол”
Софийският апелативен съд
възстанови на длъжност
старите шефове в “Петрол
холдинг” АД и част от
дъщерните му компании,
съобщиха от дружествата.

Орлин Тодоров е възстановен като изпълнителен
директор на “Петрол
холдинг” и член на УС на
публичното “Петрол” АД.
Светослав Йорданов е върнат на поста изпълнителен
директор и председател на
УС на “Петрол” АД. Йордан Георгиев е възстановен
като управител на “Нафтекс
Петрол” ЕООД. На 10 март
2011 г. Софийският градски

съд постанови временното им отстраняване като
обезпечителна мярка по иск
на Денис Ершов и Александър Мелник. По-горната
инстанция отмени решението на СГС. Софийският
апелативен съд възстановява всички правомощия на
мениджърите и обезсилва
обезпечителна заповед.
Определението не подлежи
на обжалване.

Компании
и пазари

БДЖ ще инвестира
120 млн. лв. за три години
“Товарни превози” ще бъдат приватизирани

20

През тази и следващите две
години “Холдинг-БДЖ”
ще инвестира общо 120
млн. лв. През тази година
за инвестиции са предвидени само 20 млн. лв.
През следващите 2 години вложенията ще са по
50 млн. лв. Това съобщи
председателят на съвета на
директорите на холдинга
Владимир Владимиров при
представяне на плана за
преструктуриране на дружеството в транспортната
комисия към НС.

▶ млн. лв. са предвидени
за инвестиране през тази
година

За стара сделка

Парите, предвидени за
тазгодишните инвестиции, ще стигнат само за
авансово плащане за спални вагони. Това ще е второто такова плащане от
20 млн. лв. Вагоните ще
бъдат получени от “Пътнически превози” през
следващата година. Тогава
ще е и последният транш
от 20 млн. лв. Така реално
през следващата година за
нови вложения ще останат
30 млн. лв. “В края на тази
или началото на следващата година ще решим за
какво да бъдат използвани
те”, обясни Владимиров.
Европейски
средства

Владимиров обясни, че
според ЕК “Пътническите
превози” на БДЖ ще може
да получат между 100 и
200 млн. EUR по оперативни програми. Това оба-

▶ Досега БДЖ е теглило заеми, за да финансира предимно пътническите превози. Тази година ще бъдат инвестирани само 20 млн. лв.
Снимка емилия костадинова

че ще стане чак през следващия програмен период
- от 2014 до 2020 г. Преди
това холдингът заедно със
Световната банка, която се очаква да отпусне
заем до 460 млн. лв., ще
разработят проект за про-

учване пазарното търсене
на превозите с влак - дали
ще има по-високо търсене
при по-качествени влакове например. На базата
на това проучване ще се
определят инвестициите в
пътническите превози.

Приватизация

При представянето на плана за преструктуриране на
холдинга пред депутатите
стана ясно, че “Товарните превози” ще бъдат
продадени. Европейската
комисия била решила да

финансира продажбата
им и намирането на консултант по тази сделка.
“Преди това обаче дружеството трябва да бъде
оздравено”, поясни Владимиров. През миналата
година “Товарни превози”

на БДЖ е увеличило пазарния си дял с 1.5%, като
приходите са намалели
с 10.5 млн. лв. спрямо
2009 г. Постъпленията от
пътническите превози са
намалели с 4.3 млн. лв.
Красимира Янева

“Сила холдинг” купи 100% от “КД Инвестмънтс”
След прехвърлянето
словенската KD
Group окончателно
се изтегли от
България

Публичната компания “Сила холдинг” АД придоби
100% от акциите на “КД
Инвестмънтс” ЕАД. Това
стана ясно от съобщение
на сайта на управляващото
дружество, в което се уведомява Комисията за финансов надзор за сделката.

Оттегляне

След продажбата и на управляващото си дружество
словенската KD Group
окончателно изтегли инвестициите си от България.
Председателят на съвета
на директорите и изпълнителен директор на “КД
Инвестмънтс” Георги Бисерински не пожела да коментира нищо около сделката. Според последната
статистика на Българската
асоциация на управляващите дружества в края на
март 2011 г. общите активи

на “КД Инвестмънтс” са
малко над 7.6 млн. лв., като
през март са се увеличили
с 16.4 хил. лв. Пазарният
дял на “КД Инвестмънтс”
е 1.55%. Най-големият договорен фонд на групата е
балансираният “КД Пеликан”. Активите му в края
на март тази година са 4.3
млн. лв., което е 0.86%
пазарен дял.
Преди пълния контрол
над посредника, купувачът “Сила холдинг”, който
гравитира около групата
на “Химимпорт” АД, при-

доби и миноритарен дял
в най-малката по активи
банка у нас - ЧПБ Тексим.
През миналата година холдингът набра 15 млн. лв. с
увеличение на капитала.
Продажба на бизнес

В края на миналата година
словенската група продаде
100% от капитала на животозастрахователната си
компания у нас - “КД Живот” АД. Купувач на дела
беше “Финанс консултинг”
АД, което също се свързва
с компании около “Химим-

порт”.
Според последните статистически данни на КФН
премийният приход на “КД
Живот” в края на ноември
2010 г. е 1.9 млн. лв., което е 0.9% пазарен дял. В
края на септември 2010
г. активите на животозастрахователното дружество са малко над 9 млн.
лв. Финансовият резултат
за деветмесечието е 952
хил. лв. загуба.
От годишния неконсолидиран финансов отчет
на “Финанс консултинг”

става ясно, че компанията
е увеличила печалбата си
със 166 хил. лв. до 497
хил. лв. Приходите намаляват от 25.9 млн. лв. през
2009 г. до 9.2 млн. лв. през
2010 г.
През 2009 г. посредникът
в групата - “КД Секюритис”, върна доброволно
лиценза си и прекрати дейността си. Като повод тогава беше изтъкната загубата
и свитите обороти на българската борса, които силно понижиха и приходите
на посредниците.
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Добрите страни
на скъпото евро

Европейската централна банка очаквано
вдигна лихвата. Това ще ограничи
инфлацията и ще се отрази благотворно
на икономиката
На фона на покачващата
се инфлация в еврозоната
решението на Европейската
централна банка (ЕЦБ) да
повиши лихвата с 25 базисни пункта беше съвсем
предвидимо. Това очакване
беше отразено и в ставките на EURIBOR, които се
повишават от началото на
годината. Още преди месец
председателят на ЕЦБ ЖанКлод Трише даде ясен сигнал за предстояща ревизия
на лихвата, поне доколкото
реториката на поста му го
позволява. Освен това специалистите са единодушни,
че нивата на EURIBOR в
момента вече включват не
само обявеното увеличение, но и очаквания за още
две повишения със същата
стъпка до края на годината.
Въпреки опасенията, че това
може да доведе до поскъпване на еврото и да стопира
започналото икономическо
възстановяване в Европа,
преобладава мнението, че
плюсовете от тази мярка са
повече от минусите. Поне за
България.
Да се изчистят
съмненията

Основната референтна лихва се повишава с 25 базисни пункта и става 1.25%,
реши ЕЦБ вчера. Заради

финансовата криза от май
2009 г. насам банката поддържаше рекордно ниското
ниво от 1%. Ускоряването
на инфлацията в еврозоната обаче принуди ЕЦБ да
предприеме тази мярка. За
миналия месец поскъпването достигна 2.6%, което
е най-високото ниво от 29
месеца насам и значително
над заложената цел от “под,
но близо до 2%”. “Поддържането на ниска ставка създаваше съмнения, че ЕЦБ
подхранва хиперинфлация.
Време беше да се изчистят
тези съмнения, да се премахне този риск”, коментира Георги Ангелов, старши
икономист в Институт “Отворено общество”.
С по-голямо внимание се
очакваше как точно председателят на ЕЦБ ще формулира изказването си при
обявяването на новата лихва. Изрази като този, че банката “следи с голямо внимание” инфлацията, досега
винаги са означавали предстоящо вдигане на лихвата,
докато “подходящи” са нивата, които не предполагат
последваща такава мярка.
Вчерашното съобщение на
Трише, че “ще продължаваме да следим внимателно
събитията по отношение на
повишаване на рисковете за

Лихва на ЕЦБ
в%
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Минимален ефект
върху кредитите

Въпреки че няма директна връзка между лихвата на ЕЦБ и EURIBOR,
първото влияе на второто.
Повишаването на лихвата
вече е отчетено в 3-месечния EURIBOR, който от
началото на годината се
е увеличил с 25 базисни
пункта. Нещо повече, пазарът е калкулирал и две допълнителни покачвания на
лихвата със същата стъпка,
като тези прогнози вече са
отразени в дългосрочните
EURIBOR-и.
Вдигането на лихвата автоматично оскъпява кредитите, които са обвързани с
EURIBOR, коментира изп.
дир. на Юробанк И Еф Джи
Асен Ягодин. По думите му
обаче, макар че на теория
това може да се отрази на
способността на компаниите да изплащат заемите
си, на практика това едва
ли ще доведе до увеличаване на лошите кредити.
По-голямата част от заемните разходи на фирмите
и гражданите се формират от надбавките, а не от
EURIBOR.
Добре за България

EURIBOR

в%

стабилността на цените”,
е в подкрепа на прогнозите, че до края на годината
лихвата може да достигне
1.75%. Председателят на
ЕЦБ обаче добави, че няма
решение това да е “първото
от поредица увеличения”.
В резултат единната европейска валута поевтиня
с половин процент, след
като през последните дни
рязко поскъпна. От началото на годината стойността
на еврото спрямо долара е
нараснала с 6.8%.
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Едно от основните притеснения в Европа във връзка
с вдигането на лихвата и
съпроводеното с него поскъпване на еврото е, че
това ще направи износът
по-неконкурентен, което
може да попречи на икономическото възстановяване.
За България обаче ефектът
ще бъде повече положителен, отколкото отрицателен.
От една страна, голяма част

Ще
продължаваме
да следим
внимателно
събитията
по отношение на повишаване на
рисковете за
стабилността
на цените
▶ Жан-Клод Трише,
председател на Европейската
централна банка

от търговията на България е
с еврозоната, а над 60% от
износа е ориентиран към
ЕС, така че поскъпването
на еврото няма да е толкова решаващо. “Изнасяме
93% от продукцията си за
ЕС. Доларовите ни позиции
са малко, а договорите ни
са основно в евро”, каза
директорът за връзки с инвеститорите на “Алкомет”
Иван Динев. По думите му
компанията има само полза
от поскъпването на еврото.
“Кредитните ни линии от
банките са в евро, а цените
на алуминия в Лондон са
фиксирани в долари, затова
от скъпото евро печелим”,
добави той.
Не по-малко важен аргумент в подкрепа на повишаването на лихвата е свързан
с енергоносителите. Посилната единна европейска
валута компенсира поскъпването на петрола, чиято
цена е фиксирана в долари,
а това е начин да се спре инфлацията. “Това е добре за
България, тъй като инфлацията вреди най-много на
бедните страни”, коментира
Георги Ангелов.
Иглика Филипова

1.25% 1.75%

▶става лихвата, след
като ЕЦБ повиши
ставката с 25 базисни
пункта

▶сe очаква да достигне
лихвата на ЕЦБ до края
на годината след още
две увеличения

Лошите кредити
няма да се
увеличат
Автоматично с повишаването на лихвата
от ЕЦБ пазарът реагира.
Това даже вече е отразено
в EURIBOR, дори преди
решението за вдигане на
лихвата. Въпреки че няма
директна корелация между
двете, повишението на
лихвата на ЕЦБ е имплементирано в EURIBOR.
По тази причина всички
кредити, обвързани с
EURIBOR, автоматично се
индексират.
На теория е възможно
покачването на лихвата
и оттам на EURIBOR да
се отрази на способността
на компаниите да изплащат кредитите си. На
практика обаче не вярвам
тази малка промяна да
окаже голямо влияние и да
доведе до увеличаване на
лошите кредити.
Напълно възможно е последващо повишаване на
лихвата на ЕЦБ. Пазарите
вече отразяват в дългосрочните EURIBOR-и две
допълнителни увеличения
от по 25 базисни пункта.

Асен Ягодин,
изп. дир. на Юробанк И Еф Джи
България

Пазарите
вече
отразяват две
допълнителни
увеличения от
по 25 базисни
пункта
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Производството в промишлеността
нараства с 15% на годишна база
В строителството
спадът продължава,
търговията е в застой
През февруари промишленото производство има
ръст от 15.2% на годишна
база. В строителството обаче спадът за същия период
продължава и е 13.6 на сто.
Ситуацията в търговията
на дребно през февруари
тази година е почти същата, както през същия
месец на 2010 г., показват
предварителните данни на
НСИ.
Раздвижване
в индустрията

снимка reuters

Вдигането на
лихвата е правилно
Решението на ЕЦБ за
повишаване на лихвата
е правилно. Това е начин
да се бори инфлацията и
да се поддържа доверието
в еврото. Ако еврото не е
стабилно, това ще повиши
инфлацията, включително
и в България. Това е добре
за нас, тъй като инфлацията вреди най-много на
бедните.

Георги Ангелов,
старши икономист в Институт
“Отворено общество”

Еврото поскъпва от години и това не е представлявало проблем за България.
С изключение на 2009 г.
износът продължава да
расте бързо. Поскъпването
на единната валута няма
да има негативно влияние,
тъй като голяма част от
търговията е с еврозоната.

По-силното
евро
компенсира
поскъпването
на петрола и е
начин да се спре
инфлацията

Поскъпването на еврото
е добре и от гледна точка
на това, че петролът поскъпва в долари, а в евро
цената му се задържа. Посилното евро компенсира
поскъпването на петрола.
Вероятността една държава да изпадне във фалит в
резултат на поскъпването
на еврото зависи от структурата на икономиката й.
Застрашените европейски страни не са толкова

експортно ориентирани.
Гърция например е интегрирана основно в Европейския съюз, приходите
й от износ и транспорт
идват от ЕС. Тези страни
имат стимул Европа да се
развива добре и да няма
инфлация, за да може да
ги “изтегли” нагоре.

На годишна база с 22.3% е
ръстът в преработващата
промишленост, в производството и разпределението
на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.9%, докато
в добивната промишленост
има намаление - с 0.7%.
Регистриран е ръст в производството на енергийни
продукти - с 21.2%, в производството на продукти
за междинно потребление
- с 16.2%, и в инвестиционни продукти - с 3.6%.
Индексът на промишленото
производство за февруари
спрямо януари тази година
обаче намалява с 1.4%.
През февруари 2011 г.
спрямо януари промишленото производство в
добивната промишленост
намалява с 13.0%, има
спад и при производството на метални изделия,
хартия и тютюн, а се произвеждат повече храни и
напитки.

▶Промишлеността като цяло има ръст, но при производството на метални
изделия има спад 
снимка емилия костадинова

Все по-зле за
строителството

В строителството за разлика от промишлеността е
твърде рано за оптимизъм.
През февруари спрямо същия период на миналата
година статистиката отчита
спад от 13.6% на строителната продукция.
На годишна база спадът
в строителството се дължи
основно на отрицателния
темп при инженерното
строителство. Тук спадът е
19.0%, изчислен от календарно изгладени данни, а
в сградното строителство
намалението е 9.5%.
По предварителни данни
на НСИ през февруари 2011
г. индексът на продукцията
в строителния сектор е с
1.1% под нивото от предходния месец. Строителството
на сгради намалява с 0.4%,

а на пътища и съоръжения
- с 1.6%. През февруари все
още няма раздвижване в
пътния сектор заради Оперативна програма “Регионално развитие”, по която
се ремонтират второкласни
и третокласни пътища в
страната. Причината е, че
все още много от процедурите не са в достатъчно
напреднал етап, за да има
реално строителство.
Слабо отлепяне
от дъното

По предварителни сезонно изгладени данни на
НСИ през февруари 2011
г. оборотът в търговията на
дребно, без търговията с
автомобили и мотоциклети,
по съпоставими цени има
ръст от 0.2% в сравнение с
предходния месец.
През февруари 2011 г.

незначителен ръст спрямо
януари има при търговията
на дребно с компютърна
и комуникационна техника - с 0.6%, търговията на
дребно с автомобилни горива и смазочни материали
- с 0.4%, и търговията на
дребно с текстил, облекло,
обувки и кожени изделия
- с 0.2%. В търговията на
дребно с хранителни стоки,
напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно
с битова техника, мебели и
други стоки за бита е регистрирано намаление съответно с 0.2 и 0.9%. Според
експерти българите все още
не могат да си позволят да
потребяват повече, защото
заплатите на много от тях
са намалени в кризата, а
населението изплаща много кредити.
Красимира Янева
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Пенсионните фондове
са купили български
ДЦК за 390 млн. лв.

В листвани на БФБ акции са инвестирани над 294 млн. лв.
Пенсионни фондове у нас са
инвестирали 387.1 млн. лв. в
български държавни ценни
книжа (ДЦК), показват обобщените данни от КФН за
портфейла на всички схеми
в края на 2010 г. Парите са
вложени в 22 емисии.
Предпочитана
сигурност

Фондовете са инвестирали
в дългови ценни книжа общо 1.76 млрд. лв. Видовете
облигации са 11, а парите са
вложени в 228 различни емисии. Дълговите ценни книжа
са сред най-предпочитаните
от пенсионните фондове заради по-голямата сигурност
на вложенията.
Корпоративните облигации, търгувани на регулирани пазари в страни членки
на Европейския съюз или
държава - страна по Споразумението за Европейско
икономическо пространство, са с най-голям дял в
портфейла на българските
пенсионни фондове. В 100
различни емисии са вложени 478.65 млн. лв. от
активите на пенсионните
схеми у нас. Мениджъри
на компании в бранша обясняват интереса към корпоративните дългови книжа
на европейски компании
с по-голямата сигурност,
която имат тези книжа, и с
по-добрата им ликвидност.
В ДЦК, които са издадени
или гарантирани от страни
членки на ЕС, са инвестирани малко над 278 млн.
лв., показват още обобщените данни на надзора.

Снимка боби тошев

▶В края на 2010 г. пенсионните фондове са инвестирали в акции на 90 компании, чиито книжа се търгуват на БФБ

Корпоративните облигации, които се търгуват на
капиталовия ни пазар, са на
четвърто място по вложени
средства. Пенсионните схеми държат 274.5 млн. лв.
от активите си в български
фирмен дълг. Парите са
разпределени в покупката
на облигации от 49 емисии. След лавината от предоговаряне и разсрочване

на емисии облигации на
български емитенти пенсионните фондове малко се
отдръпнаха от инвестиции
в тези книжа.
Акции

В края на миналата година пенсионните фондове
са инвестирали 1.06 млрд.
лв. в акции и други дялови
инструменти. От бранша

обясняват, че освен нови
покупки на по-рисковите
книжа доходността и ръстът
им през миналата година
също са помогнали за повишаването на вложенията
в акции.
С най-голям дял са вложените средства в права и
акции, листвани за търговия на Българската фондова
борса. В портфейлите на

всички пенсионни фондове присъстват 90 различни
емисии книжа на публични
компании, в които са инвестирани 294.2 млн. лв. В
търгуваните на БФБ книжа
на АДСИЦ са вложени 70.06
млн. лв. В акции на компании, включени в борсовите
индекси на страните членки
на ЕС, са вложени 154.4 млн.
лв. Пенсионните схеми са

инвестирали 259.5 млн. лв. в
дялове, издадени от чуждестранни инвестиционни схеми. Пенсионните компании
са купили дялове за 173.6
млн. лв. във взаимни фондове, които действат според
разпоредбите на Закона за
публичното предлагане на
ценни книжа.
Очакванията за позитивен
тренд на капиталовите пазари през тази година може да
доведат и до пренасочване
на средства към по-рискови
книжа, коментират шефове
на дружества за допълнително пенсионно осигуряване.
Те обаче уточняват, че това
може да стане само до разрешените в закона лимити за
инструментите, включени в
портфейлите на фондовете.
От данните се вижда, че
в края на миналата година
фондовете са инвестирали
в 228 емисии дългови и 344
дялови финансови инструменти. За сравнение в края
на 2009 г. в портфейла на
пенсионните схеми имаше
184 емисии дългови и 235
дялови финансови инструменти.
Това показва, че в пенсионните фондове текат процеси
на диверсификация на портфейлите чрез инвестиции в
по-голям брой емисии, обясняват от КФН. При подходящо комбиниране това трябва
да да доведе до снижаване
на риска към отделни емитенти и по-оптимално инвестиране на средствата като
съотношение доходност риск.
Атанас Христов

Корейски компании влагат до
400 млн. EUR във ВЕИ проекти у нас

Соларен парк в
Самоводене с
капацитет 20 MW
е първият обект с
корейски инвестиции

Проекти за изграждане на
соларни паркове на стойност между 200 и 400 млн.
EUR се очаква да започнат корейски компании
до края на 2011 г. у нас.
Това прогнозират от българската компания БИКА,
която работи съвместно
с Корейската агенция за
насърчаване на търговията
и инвестициите(КОТРА).
Първият мащабен проект,
който започна да се изпълнява още в началото на

годината, е на компанията
SDN. Той е за соларен парк
в Самоводене с капацитет
20 MW.
Интерес

Заради добрите географски
дадености на България и
преференциални тарифи за
изкупуване на зелена енергия от БИКА прогнозират
много по-висок интерес
от корейска страна. Това
се потвърждава и от резултатите от конференция
по въпросите на зелената
енергия, проведена на 1
април в Сеул, на която България е била единствената
страна от Европа, която е
получила покана за презентация. На конференци-

ята е присъствал шефът
на българската компания
Андрей Бъчваров, който е
изнесъл презентация пред
150 корейски компании
за състоянието и възможностите за инвестиции във
ВЕИ в България. На конференцията е присъствал
и заместник-министърът
на икономиката Евгени
Ангелов.

на зелени технологии е,
че те получават държавно
гарантирано нисколихвено
финансиране, осигурено
от Корейската банка за
развитие KDB. За това и
очакванията на анализаторите на енергийния пазар
са компаниите от азиатската страна да са сред
основните нови играчи на
ВЕИ пазара у нас. 

Прогноза

Корейската агенция помага на местни компании при
изграждането на стратегия
за развитие и разширение
на бизнеса им. Специфичното за дружествата от секторите на възобновяемата
енергия и производството

▶Заради добрите географски дадености на България
и преференциални тарифи
за зелена енергия от БИКА
прогнозират висок интерес от корейска страна

Снимка емилия костадинова
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HTC изпревари
Nokia по пазарна
стойност
Акциите на тайванската компания са утроили цената си през
последната година

САЩ разследват
17-годишна афера за
търговия с вътрешна
информация
Престъпната
схема е изготвена
от трима души,
инвестирали над
109 млн. USD в
нея
Адвокат и борсов търговец са били обвинени
от федерални прокурори
в САЩ за продължила
17 години конспирация
за продажба на корпоративни тайни, откраднати
от трите най-влиятелни
адвокатски фирми в страната, съобщи “Ройтерс”.
Това е едно от най-големите дела за търговия
с вътрешна информация
в историята на САЩ до
момента. Прокурорите
обвиняват Матю Клугер
и Гарет Бауер в това, че
са спечелили над 32.2
млн. USD от търговия
на консултации и съвети
за бъдещи сливания и

17

придобивания, с които
Клугер се е сдобивал като
адвокат в Wilson Sonsini
Goodrich&Rosati PC. Това е една от основните
кантори, представляващи
компаниите от Силициевата долина. Обвинението описва конспирация,
започнала в Атлантик
Сити и приключила с
опитите на обвиняемите
да прикрият следите си,
включително разговори
за изпирането на пари
в пералня, за да бъдат
премахнати отпечатъци
от тях. Клугер също така
е продавал информация,
която е научил от предишната си работа в две други
адвокатски кантори.
Голямата схема

Обвиненията идват по
време на голям правителствен натиск за прекратяване на търговията
с вътрешна информация.
Този натиск включва съдебното дело на основателя на хедж фонда Galleon

▶ са обвиненията срещу Матю Клугер и Гарет Бауер за
търговия с консултации и съвети за бъдещи сливания и
придобивания

Group Радж Раджаратнам
и проверката от миналия
месец, която разкри, че
химик от американската
администрация за контрол на храните и лекарствата е изнасял тайна
информация за одобренията на медикаменти.
Федералните прокурори
казват, че Клугер е давал съвети на неназован
съучастник в сливания,
като изкупуването на Sun
Microsystems от Oracle,
покупката на 3Com от
Hewlett-Packard и изкупуването на McAfee от
страна на Intel. Тогава
съучастникът в конспирацията е информирал
Бауер, който е правел борсови сделки въз основа
на тези съвети. Обвинението разчита на голям
брой записани телефонни
разговори, в един от които Бауер е обсъждал как
да се отърве от 175 хил.
USD в брой, върху които
е имало негови отпечатъци. Съучастникът го е
посъветвал да ги пусне в
перална машина. Освен
това след обиск на ФБР
Клугер и Бауер са станали по-изнервени и са
започнали да унищожават
мобилни телефони, компютърни записи и други
доказателства.
Раждане на идеята

Планът за измамата е бил
изготвен в Атлантик Сити, град с голяма хазартна
индустрия. На среща там
Бауер се е съгласил да

Снимка shutterstock

Вторият по големина производител на смартфони в
Азия HTC изпревари Nokia
по пазарна оценка, докато потребителите вече се
пренасочват към по-мощни
и богати на възможности
телефони за сметка на попростите модели на финландската компания. Скок
в цената на акциите на
тайванската HTC от 5.3%
повиши пазарната й стойност до 33.8 млрд. USD.
Сред производителите на
смартфони по този показател компанията в момента
изостава само от Apple и
Samsung Electronics. Nokia
също отбеляза ръст от
1.1%, но нейната оценка е
само 33.6 млрд. USD.
Движение на акциите

Акциите на НТС утроиха
стойността си през изминалата година, тъй като
пазарът на смартфони се

разрасна два пъти по-бързо
от общия пазар на мобилни
телефони. Nokia от своя
страна загуби 19% от цената на акциите си заради засилената конкуренция при
обикновените телефони и
териториите, които операционната система Symbian
на компанията загуби спрямо основните си конкуренти Android на Google и iOS
на Apple.
Продажби на
телефони и
смартфони

Продажбите на смартфони
в световен мащаб отчитат
72% ръст през миналата
година, докато по-масовите телефони отчитат само
32% увеличение, показват
данни на Gartner. Пласираните “умни телефони” през
2010 г. са били 19% от общия обем на продажбите на
мобилни телефони. Според
Gartner по брой продадени
устройства Nokia запазва
лидерството си през миналата година с общо 461
млн. телефона, докато HTC
отчита 24.7 млн. броя. 

използва различни казина
като претекст за изтеглянето на големи суми,
които всъщност е давал
на Клугер.
Строги наказания

Според прокурорите в
предполагаемата схема
са били инвестирани повече от 109 млн. USD. Те
казват, че подобни схеми
корозират доверието в
пазарите и са в ущърб
на тези, които играят по
правилата. Обвинението твърди, че Бауер има
повече от 50 млн. USD в
различни банкови сметки,
като вече е похарчил 7.5
млн. USD от тях за апартамент в Ню Йорк и къща
във Флорида. Клугер и
Бауер са изправени пред
17 обвинения, от които
11 за търговия с вътрешна
информация, четири за
възпрепятстване на правосъдието, конспирация
за извършване на търговия с вътрешна информация и конспирация за
пране на пари.
Присъда

Всяко от обвиненията за
търговия с вътрешна информация може да им донесе максимална присъда
от 20 години затвор плюс
5 млн. USD глоба. Делото
е едно от най-големите в
американската история,
като сумата на извлечената незаконна печалба може да се увеличи, докато
разследващите работят по
случая.

Снимка bloomberg

Надолу
Втора агенция
понижи рейтинга
на Nokia
▶ Международната рейтингова агенция Moody’s
стана втората, която
понижи кредитния рейтинг на Nokia до А3/P-2.
▶ Перспективата за рейтинга на компанията е
определена като “негативна”.
▶ В коментара си анализатори от агенцията
отбелязват, че позициите на Nokia в сегмента на
смартфоните на световния телекомуникационен

пазар ще продължат да
отслабват в средносрочен план.
▶ На 30 март друга
рейтингова агенция
Standard&Poor’s също
понижи дългосрочния
рейтинг на компанията
с една стъпка до А- със
стабилна перспектива.
▶ Това беше първото
понижение на агенцията
от юни 1998 г., когато тя
поставя оценка по дълга
на компанията “А”.
▶ Причината за понижението е загубата на пазарен дял, както и слабите
финансови резултати на
финландската компания.
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консервативен
консервативен
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен

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

високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен

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

11,76
80,32
782,01
200,30
169,36
359,84
207,34
262,12
101,03
208,66
136,52
128,78
126,32

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

11,70
79,93
778,21
199,34
168,55
358,12
206,36
260,87
100,55
207,66
135,86
128,17
125,71

11,64
79,54
774,41
198,39
167,74
356,41
205,37
259,63
100,07
206,67
135,21
127,56
125,09

11,61
79,15
770,62
197,44
166,92
354,69
204,38
258,38
99,59
205,68
134,55
126,94
124,48

11,47
77,98
759,23
190,76
162,85
342,70
197,47
249,64
96,22
198,72
131,27
122,65
122,64

11,47
77,98
759,23
190,76
162,85
342,70
197,47
249,64
96,22
198,72
131,27
122,65
122,64

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

5.1659
7.9033
10.2122

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.4585
2.8649

за поръчки
от 2000 до 20000

5.1917
7.9428
10.3654

за поръчки
под 2000 лв

5.3725
8.2194
10.6207

след края
на 2-та год.

5.1659
7.9033
0.0000

преди края
на 2-та год.

5.0626
7.7452
0.0000

2.4585
2.8649

Фонд на паричен пазар 11.6593
Смесен - балансиран
11.3939
фонд в акции
11.0087

11.6535
11.3372
10.9539

11.6360
11.2238
10.7896

11.6477
11.2805
10.8444

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Брент

USD/т.

11.6477

11.6535
0.0000
0.0000

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
1,39642
10 8,31666
1 1,40808
1
1,53447
10
2,11137
100 8,01012
10 2,62271
1 2,24834
10 1,77503
10
2,6491
1000 7,25456
10000 1,58854
10 3,90775
100 3,08525
100 1,70934
1000 1,22973
10 5,66448
1
2,75935
10 1,15289
10
4,5682
10 2,47856
1
1,02421
100 3,18825
10 4,83997
10
4,7512
100 4,88561
10 2,18993
1
1,09362
100 4,56927
10 8,88126
1
1,38358
10 1,99991
1
1,95583

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

3.89%
4.58%
0.30%

14.68%
12.29%
0.10%

1.68%
18.71%
1.18%

-18.59%
-7.08%
1.37%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

9.84%
9.28%

29.35%
25.88%

-0.04%
-0.61%

-47.54%
-41.08%

12.11.2007
12.11.2007

1.59%
5.05%
9.02%

0.11%
10.89%
13.14%

6.51%
5.38%
7.32%

6.32%
5.20%
3.75%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

10.84%
16.69%
-3.93%
5.58%
7.57%
1.42%

7.06%
12.12%
13.42%
12.52%
12.72%
0.26%

11.80%
11.66%
-24.24%
1.46%
4.66%
7.13%

7.95%
-0.87%
-16.69%
-5.92%
5.28%
7.98%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

0.64%
5.37%
0.86%

1.15%
1.90%
3.88%

-0.69%
0.27%
-14.67%

-3.83%
-11.09%
-9.93%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

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

15.1694
9.4072
4.2047
8.4880
12.1247
12.4422

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

83.2267
51.4295
65.1573

15.0192
9.3141
4.1631
8.2408
11.7716
12.4422
до 2 г.
82.9354
51.1724
64.8315

фонд в акции
Смесен - балансиран

102.8680
79.3115

101.3364
78.1307

4.69%
0.02%

3.25%
1.84%

-0.25%
-4.84%

0.50%
-6.35%

04.01.2007
25.06.2007

фонд в облигаци
1.34840
Смесен - балансиран
1.15388
фонд в акции
0.83927
Смесен - консервативен 0.78078
Смесен - консервативен 1.06799

1.34570
1.14698
0.82681
0.77610
1.06479

1.77%
5.12%
8.76%
3.39%
1.07%

0.63%
4.06%
8.95%
2.96%
0.33%

5.90%
6.70%
7.16%
6.90%
3.03%

5.72%
2.65%
-3.56%
-7.79%
3.38%

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

Смесен - балансиран
105.3555
Смесен - балансиран
108.7596
фонд в акции
91.0772
Фонд на паричен пазар 127.1067
Смесен - консервативен 95.5832
Смесен - консервативен 109.7794
фонд в акции
102.7953

104.3071
107.6774
89.7212
127.1067
95.2012
109.3407
100.7597

5.50%
4.40%
7.62%
1.92%
0.79%
1.56%
N/A

6.82%
6.09%
9.62%
0.36%
1.94%
0.27%
N/A

0.54%
-1.67%
-1.54%
8.01%
3.60%
5.82%
N/A

0.89%
1.56%
-0.45%
7.22%
-1.44%
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

109.6697
101.5231

5.2473

8.51%

8.91%

8.13%***

5.52%

08.07.1999

1.0875

16.25%

14.61%

6.49%***

4.78%

01.06.2009

Фонд на паричен пазар 10.0244
Смесен - балансиран
19.1903
фонд в акции
11.9857

0.0000
19.0565
11.8191

N/A
8.80%
10.70%

N/A
8.13%
10.25%

N/A
3.55%
0.65%

N/A
10.54%
3.38%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.2120
0.8672
1.0953

8.11%
4.72%
2.37%

11.07%
17.55%
10.48%

-11.47%
7.31%
14.26%

2.10%
-3.11%
2.74%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

132.1466
14.7489
0.8232

0.38%
4.02%
9.12%

3.10%
8.07%
15.00%

2.89%
-1.22%
6.52%

5.82%
2.50%
-3.87%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

фонд в акции

5.2789
до 100 000 лв
1.1011

109.6697
101.7775

над 2 г.
83.2267
51.4295
65.1573

1.0957

1.0929

над 100 000 лв.
132.4109
14.8964
0.8314

Смесен - балансиран
фонд в акции

872.8050
781.8587

866.2753
776.0094

6.36%
6.19%

4.23%
4.50%

8.86%
7.96%

-4.65%
-8.18%

09.05.2008
09.05.2008

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

11.6648
136.0493
8.4431
11.0708

11.6648
136.0493
8.4431
11.0708

1.06%
9.13%
16.88%
6.40%

1.02%
6.16%
11.65%
3.40%

5.55%
13.09%
20.84%
9.97%

3.01%
4.09%
-3.21%
4.77%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.5965
Смесен - балансиран
0.7919
Смесен - консервативен 1.0342
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.3038
фонд в облигаци
1.3193
Смесен - балансиран
0.8928
фонд в акции
0.6648
Смесен - балансиран
0.7708
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0631

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

Код

За

Стойност

Разлика

Currency

Code

For

Rate

Difference

Евро

EUR

1

1,96

0

Австралийски долар

AUD

1

1,43663

0,01586

Бразилски реал

BRL

10

8,56243

0,03658

Канадски долар

CAD

1

1,42813

0,00197

Швейцарски франк

CHF

1

1,49095

-0,00239

Китайски ренминби юан

CNY

10

2,09310

0,00307

Чешка крона

CZK

100

8,00422

-0,00294

Датска крона

DKK

10

2,62278

-0,00007

Британска лира

GBP

1

2,23294

0,00407

Хонконгски долар

HKD

10

1,76187

0,00327

Хърватска куна

HRK

10

2,65305

0,00000

Унгарски форинт

HUF

1000

7,40060

-0,02924

Индонезийска рупия

IDR

10000

1,57892

-0,00196

Израелски шекел 

ILS

10

3,96342

0,01169

Индийска рупия

INR

100

3,09771

0,00123

Исландска крона

ISK

Японска йена

JPY

100

1,60709

0,00158

KRW

1000

1,25579

-0,00388

Литовски литаc

LTL

10

5,66448

0,00000

Латвийски лат

LVL

1

2,75741

-0,00117

Мексиканско песо

MXN

10

1,16112

0,00106

Малайзийски рингит

MYR

10

4,52079

-0,00052

Норвежка крона

NOK

10

2,50186

-0,01045

Новозеландски долар

NZD

1

1,06614

0,00636

Филипинско песо

PHP

100

3,17861

0,00567

Полска злота

PLN

10

4,91971

0,01272

Нова румънска лея

RON

10

4,75582

-0,01392

Южнокорейски вон

0,00000

Руска рубла

RUB

100

4,84308

-0,00649

Шведска крона

SEK

10

2,16221

-0,00794

Сингапурски долар

SGD

1

1,08645

0,00114

Тайландски бат

THB

100

4,55236

0,01605

Нова турска лира

TRY

10

9,04639

0,05903

Щатски долар

USD

1

1,36934

0,00163

Южноафрикански ранд

ZAR

10

2,04705

0,00172

Злато (1 трой унция)

XAU

1

1993,89000

0,86000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 8.04.2011 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

1,43

1,43

1,43

1,42

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,88

0,88

0,88

0,87
121,12

JPY

121,57

121,59

122,55

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

ЯПОНСКА ЙЕНА

CHF

1,31

1,31

1,32

1,31

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,81

7,82

7,84

7,81

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

9,02

9,03

9,07

9,01

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,37

1,37

1,38

1,37

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,37

1,37

1,37

1,36

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

264,65

264,85

264,83

263,82

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,42

24,43

24,47

24,37

РУСКА РУБЛА

RUB

40,3

40,35

40,45

40,26

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

3,97

3,97

3,99

3,96

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 7.04.2011 г.

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

1.2302
0.8802
1.1117
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
132.6091
Смесен - балансиран 14.8964
фонд в акции
0.8397

фонд в акции

Валута

за поръчки над 100 000 лв
0.5935
0.7891
1.0327
над 50 000 лв / 40000 USD
1.3018
1.3154
0.8892
0.6615
0.7677
0.0000
1.0620

1.2017
1.0653

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5905
0.7863
1.0312

5.46%
3.89%
2.53%

10.21%
4.27%
1.08%

12.75%
5.76%
6.78%

-14.31%
-6.77%
0.96%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.2998
1.3115
0.8856
0.6582
0.7646

1.49%
1.04%
2.54%
4.12%
6.86%

0.11%
0.48%
3.64%
6.49%
5.37%

5.88%
5.16%
2.51%
-0.94%
1.51%

5.35%
5.57%
-2.29%
-7.84%
-8.05%

0.0000
1.0089

N/A
1.36%

N/A
0.21%

N/A
5.25%

N/A
5.09%

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

1.2017
до 90 дни
1.0494

0.88%
2.01%

0.15%
3.55%

3.67%
3.74%

3.74%
0.98%

15.11.2005
12.09.2005

9.58%
11.60%
2.14%
-2.86%

8.90%
9.74%
13.26%
4.60%

5.18%
6.46%
0.53%
-1.69%

-3.24%
-5.85%
-25.70%
0.79%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

4.25%
5.75%

11.77%
13.16%

-1.53%
-3.35%

-4.72%
-18.77%

22.05.2006
02.05.2007

-4.22%

N/A

N/A

N/A

03.05.2010

над 90 дни
1.0600

Смесен - балансиран
8.4747
фонд в акции
7.3553
фонд в акции
3.0605
Смесен - консервативен 10.2548
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000
фонд в акции
0.8017
0.7978
0.7958
фонд в акции
0.4480
0.4458
0.7958
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
фонд в акции
111.1905
109.8245

8.4747
7.3553
3.0605
10.2548
клас  В

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

316.9305
13.5555
12.5480
9.4016
22.0221

315.9811
13.2884
12.1790
9.1251
22.0221

0.96%
2.37%
4.15%
6.89%
5.60%

3.51%
3.44%
6.29%
11.60%
5.29%

0.12%
1.74%
1.75%
5.94%
6.99%

6.35%
5.63%
4.00%
-1.49%
2.79%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
фонд в облигаци

6.8590
8.2239
12.1054

6.8247
8.1828
12.0752

-1.30%
-2.32%
2.02%

6.15%
6.09%
1.70%

2.92%
2.47%
9.56%

-9.33%
-4.95%
5.36%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран

1.2796
1.1339

1.2540
1.1226

4.64%
4.15%

6.12%
5.37%

5.15%
7.71%

0.7899
0.4414

Клас А         Клас В при изпълнена      Клас В при прекратена
инв. схема
инв. схема
0.7899
0.7938
0.7741
0.4414
0.4436
0.4326
Цена
109.0049

5.56%
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 8/04/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,352942
€ 1,380001
€ 1,346177
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€
0,949447
€
0,968436
€
0,944700
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,902412
€ 0,920460
€ 0,897900
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 5/04/2011 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 8/04/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,159146 лв.
1,159146 лв.
1,159146 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 8/04/2011 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 7.04.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0653 лв.

Сентинел - Рапид

1,2017 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0494 лв.

1.0600 лв.

1,2017 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
2,01 %

3,74 %

0,88 %

3,67 %

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 6 април 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 8.04.2011 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
13.5355
12.5296
9.3878
317.5634
N/A
12.4865
9.3556
Ти Би Ай Комфорт
319.1457
13.4220
N/A
9.3095
Ти Би Ай Хармония
319.1457
13.4220
12.4250
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 17
Регионални
индекси

Широкият индекс на БФБ отчете
лек спад

BG40: 133.59

-0.23%

Македонският
бенчмарк поскъпна

MBI10: 2512.38

+0.87%

Сръбският индекс отново
се оцвети в червено

BELEX15: 767.021

-0.15%

Цифра на деня

Световни
индекси

“Слънчев ден”

4700
▶лева ще получава представляващият туристическата
компания "Слънчев ден" през тази година след решение на
акционерите

Бенчмаркът в САЩ започна сесията с
понижение

Dow Jones: 12 371.65

-0.44%

Индексът на борсата в Хонконг отчете минимален спад

Hang Seng: 24 281.80

-0.01%

Минимален ръст за водещия
измерител в Токио

Nikkei225: 9590.93

-0.32%

Спад

Валута на деня

Commerzbank

Бразилски реал

▶ процента се понижиха
акциите на водещата германска банка Commerzbank.
Цената на книжата достигна 5.42 EUR за акция

▶ реала за един долар достигна курсът между валути, което е най-високото
ниво от 2008 г.

5.01 1.6

Цената на медта продължи
да нараства трети ден
Поскъпването
се дължи на
очакванията, че
търсенето в Китай
ще се увеличава
по-бързо от
производството
Медта поскъпна за трети
пореден ден вчера, след
като Rio Tinto се присъедини към прогнозите,
че търсенето в Китай ще
продължи да нараства.
Нуждите от метала в нововъзникващите страни ще
се увеличават по-бързо от
производството, което ще
доведе до дефицит, смята
добивната компания.
По-рано тази седмица
подобна прогноза направи и Freeport-McMoRan
Copper&Gold. Според
компанията търсенето в
Китай ще се запази, въпреки че правителството
наскоро за пореден път
вдигна лихвите в опит да
ограничи инфлацията.
Котировки

Медта с доставка през май
поскъпна с 1.3% до 9762
USD/т в Ню Йорк. Цената
на тримесечните доставки
достигна 9736 USD/т на
борсата в Лондон, като
отбеляза увеличение от
1.4%, показват данни на
Bloomberg. Недостигът на
метала тази година може

▶ Нуждите от метала в нововъзникващите страни ще се увеличават по-бързо от производството

да достигне 400-500 хил.
т, прогнозират от Rio.
Запасите от мед в Лондон се увеличиха с 1500 т
до 442 375 т, показват вчерашните данни. За сравнение с 10 декември, когато
наличностите достигнаха
най-ниската си стойност,
това представлява увеличение от 27%.

В очакване на сигнали

Както се очакваше, вчера
Европейската централна
банка повиши лихвата за
първи път от близо две
години. Тъй като мярката се очакваше, пазарът
насочи вниманието си за
сигнали дали това ще е
еднократно увеличение
или началото на по-голям

цикъл от повишения на
лихвата. Във втория случай евентуално поевтиняване на долара заради
ръста на еврото може да
доведе до поевтиняване
на стоките, коментират
анализатори.
Други метали

Всичките шест основни

метала, които се търгуват в Лондон, поскъпнаха вчера, като най-значителен ръст отбеляза
никелът. Тримесечните
фючърси се повишиха с
2.9% до 27 198 USD/т.
Нагоре се движeха и котировките на оловото,
цинка, калая и алуминия.

снимка reuters

9762

▶ USD/т достигна цената на медта с доставка
през май на борсата в Ню
Йорк, което е увеличение
от 1.3%

Синьо гориво

Република България
Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията (МТИТС) откри процедури за предоставяне на концесии за
строителство на: „Гражданско летище за обществено ползване Русе.”
и „Карго зона” – обособена част от гражданско летище за обществено
ползване Пловдив”
Обявленията за процедурите са публикувани на електронната страница на Държавен Вестник на електронен адрес: http://dv.parliament.
bg/DVWeb/index.faces, под № 1 от 28.03.2011 г. и № 1 от 29.03.2011 г., както
и на електронната страница на МТИТС: http://www.mtitc.government.bg/
в раздел „Концесии-актуално”.

Republic of Bulgaria
Ministry of transport, information technology and communications

▶ Природният газ продължи да поевтинява за пети пореден ден, което е най-дългата му негативна серия за последните седем месеца, след като правителствен доклад в САЩ отчете по-малък от очаквания
спад в доставките на енергийната суровина. На електронната борса в Ню Йорк газът с доставка през
май се понижи до 4039 USD за 1 млн. британски термални единици
снимка bloomberg

The Ministry of transport, information technology and communications (MTITC)
has opened procedures to offer on concessions for construction of: “Rousse Civil
airport for public use”and “Cargo zone – a detached part of Plovdiv Civil Airport
for public use”.
The Announcements of the procedures have been published on the web-site of
the Bulgarian State Gazette: http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces under
№ 1 as of 28.03.2011 and № 1 as of 29.03.2011 and also on the web-site of the MTITC:
http://www.mtitc.government.bg/ under the section “Current Concessions”.
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Световната търговия е
нараснала с 14.5% през 2010 г.
Краткосрочната
перспектива на СТО
остава мрачна заради поскъпването на
храните и бедствието
в Япония
Световният износ е нараснал с 14.5% през миналата
година, което е най-голямото увеличение от 1950
г., след като икономиката
започна да се възстановява от световната криза,
съобщи Световната търговска организация (СТО).
Прогнозите й за 2011 г. са
търговията да продължи да
нараства, но по-скромно с
6.5%. Поредицата от значими събития като бедствието в Япония и размириците
в Северна Африка внася
голяма доза несигурност
във всяка прогноза.
“Данните показват, че
търговията е помогнала
на света да излезе от рецесията през 2010 г.”, казва
генералният директор на
СТО Паскал Лами. “Въпреки това махмурлукът от
финансовата криза все още
не е отминал. Високата
безработица в развитите
икономики, както и рязкото затягане на коланите
в Европа ще продължи да
подхранва протекционизма. “Устойчивост” трябва
да бъде името на играта за

2011 г.” заявява Лами.
Годишното увеличение
от 14.5% е стимулирано
от възстановяване на световното производство с
3.6%. След 12% спад през
2009 г. този скок върна
търговията към пиковите нива от 2008 г. и към
по-нормални темпове на
експанзия. Въпреки това
финансовата криза и глобалната рецесия продължават да оказват влияние,
отбелязват от СТО.
Скромна прогноза

За 2011 г. икономистите
прогнозират по-скромните
6.5% ръст, но с несигурност
по отношение на въздействието на някои от последните събития, включително
и земетресението и вълните
цунами в Япония. Ако този
растеж бъде постигнат, той
ще бъде по-висок от средния ръст от 6% в периода
1990 и 2008 г. Прогнозата е
на база очаквания за 3.1%
ръст на световната икономика през 2011 г. по пазарни валутни курсове.
Принос по региони

Високите цени на стоките
от първа необходимост и
изключителният растеж на
търговията в развиващите
се азиатски пазари повишиха общия пазарен дял на
развиващите се икономики
и страните от Общността

на независимите държави
(ОНД) в световния износ
до 45% през 2010 г., найвисокият процент досега.
Развитите икономики отчитат ръст на износа от близо
13% през 2010 г. в сравнение
с 16.5% средно увеличение
в останалата част на света.
Китай е увеличил обема на
износа си през 2010 г. със
солидните 28%.
Фактори за растежа

Според експертите от СТО
факторите, които допринесоха за необичайно големия
спад на световната търговия
през 2009 г., може да са помогнали и за увеличението
през 2010 г. Те включват
разширението на глобалните вериги за доставки, както
и състава на търгуваните
продукти в сравнение с производството.
Заради глобалните вериги
за доставки стоките преминават през националните
граници няколко пъти по
време на производствения
процес, което повишава измерените търговски потоци
в сравнение с предишните
десетилетия.
Мрачна
краткосрочна
перспектива

Според анализаторите от
СТО краткосрочната перспектива е мрачна поради
редица значими рискови

фактори, в допълнение
към катастрофите в Япония. Те включват повишаване на цените на храни и
други основни продукти и
безредици в по-големите
износителки на петрол.
Неблагоприятно развитие
в някоя от тези области би
могло да възпрепятства
икономическото възстановяване и да ограничи разширяването на търговията
през следващата година.
Крайният ефект от бедствието в Япония е трудно да бъде прогнозиран.
Малкото изследвания на
икономическите последствия от природни бедствия все пак допускат,
че влиянието върху търговията трябва да е относително малко, особено в
средносрочен и дългосрочен план.
Филип Буров

▶ Данните показват, че
търговията е помогнала
на света да излезе от
рецесията през 2010
г., каза генералният
директор на СТО Паскал
Лами


снимка bloomberg

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
„СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА”
Община Антоново, гр.Антоново, бул.”Тузлушки герой” № 26 на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка с чл.14 от НПКДС и Заповед № 62 от
04.04.2011 г. на Кмета на Община Антоново обявява конкурс за назначаване
на държавен служител при следните условия:
1. Конкурсът се обявява за длъжността: „Секретар на община” в Община
Антоново. Позиция по ЕКДА А6
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове
за заемане на длъжността:
- образователна степен - бакалавър;
- ранг - ІІ младши;
- минимален професионален опит за заемане на длъжността – 6 /шест/
години;
- аналитична компетентност;
- управленска компетентност;
- организационна компетентност;
- комуникативна компетентност;
- компетентност за работа с потребители;
- компютърна компетентност;
3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:
- Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Организация и управление на Общинската администрация”.
- Интервю;
4. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите подават заявление за участие в конкурса /Приложение
№ 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

(НПКДС)/. Към заявлението те представят следните документи:
- Декларация за обстоятелствата по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС;
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна
степен, допълнителна
квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
- Копия от документите, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит;
- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
5. Място и срок за подаване на документите за участие:
- Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа,
в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуването на обявлението за
конкурса, на адрес:
гр.Антоново, бул. Тузлушки герой № 26, ет.3, стая № 16, в сградата на
общината, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на
информационното табло в сградата на Общинската администрация,
както и на официалния сайт на Община Антоново.
7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна
характеристика:
Секретарят на общината организира и отговаря за:
- дейността на общинската администрация, деловодното обслужване,
документооборота и общинския архив;
- дейността на звената по гражданска регистрация и административно
обслужване;
- разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и
на кмета на общината;
- поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в
общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането
на изборите и местните референдуми.
8. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 393.00 лв.
За допълнителна информация: г-жа Маргарита Павлова – директор на
дирекция «АПИО», тел.:06071/ 2222
КМЕТ: ТАНЕР АЛИ

Корпоративни съобщения и обяви
на държавни институции
Цена за публикация:
0.66 лв./колон мм/ без ДДС
Срок за подаване на заявките: до 11 ч. в
деня преди публикация

Търгове, конкурси, Корпоративни промени, Покани
за обществени поръчки, Търгови предложения Изменения по наредби,
Процедури по приватизация, Уведомления и други обяви от частната и
държавната сфера
За допълнителна информация и заявки: тел.02/4395 853, e-mail: reklama@pari.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО /ЗАД/ “ДЗИ“, на
основание чл.100м и 100н от ЗППЦК съобщава, че е представило в Комисията за финансов надзор, управление “Надзор на инвестиционната
дейност” и в “БФБ-София” АД, заверени Годишен финансов отчет и
доклад за 2010 г. и Консолидиран годишен отчет и доклад за 2010 г.
Желаещите могат да се запознаят с материалите в Централно управление на Дружеството в гр.София, бул. “Цар Освободител” №6 до 15.04.2011г.,
между 15.00 и 16.00 часа или на електронен адрес: www.dzi.bg.

БАЕЗ ЕАД
ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ
ЗА ПОЗИЦИЯТА РЪКОВОДИТЕЛ НА
”СПЕЦИАЛИЗИРАНА СЛУЖБА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ”
Изисквания за позицията:
• Минимум 3 /три/ години работа на ръководна длъжност в застраховател, презастраховател, здравноосигурително дружество, пенсионно осигурително дружество, банка, държавна институция или като
представляващ застрахователен брокер, непосредствено ангажиран с
дейността по застрахователно посредничество
• Необходимата квалификация, съгласно Кодекса за застраховане и
Наредба № 32 от 13.09.2006 г. на КФН
• Притежаването на валиден международно признат сертификат
за вътрешен одитор ще се счита за предимство
Документите за участие следва да се представят не по-късно от
17:30 на 7-мия ден от публикуване на обявата на адрес: София 1301,
бул. Ал. Стамболийски № 55, ет. 1, БАЕЗ ЕАД, тел.: 02923 69 11, факс:
02987 06 65.
На 18.04.2011г., ще се проведе обществено обсъждане на подробен устройствен план
за обект: АМ “Хемус” Софийски околовръстен път – пътен възел “Яна”, участък от
км 0+000 до км 8+460, както следва:
10.30 ч. в сградата на район Кремиковци, община Столична.
Агенция „Пътна инфраструктура” съобщава на заинтересованите лица, че на 19
и 20.04.2011 г., ще се проведе обществено обсъждане на подробен устройствен план),
съгласно чл. 121, ал. 1, от ЗУТ, за обект АМ”Люлин” от км 0+000 до км 19+135 – изместване
на линейни мрежи на техническата инфраструктура: Изместване на електропроводи
и газопроводи; Изместване на водопроводи, оптични и тт-кабели; Пътна връзка за
с.Големо Бучино, както следва:
- 19.04.2011 - 11.00 часа в сградата на кметство на с.Люлин, община Перник
- 19.04.2011 - 13.00 часа в сградата на кметство на с.Големо Бучино, община Перник
- 20.04.2011 - 10.30 часа в сградата на кметство Перник кв.Изток, община Перник.
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Lexus CT 200h
Двигател редови 4-цилиндров бензин
в комбинация с електромотор
Работен обем 1798 куб. см
Мощност (комбинирана) 136 к.с./102 кВ
Въртящ момент 142 Нм от 2800 об/мин + 207 Нм
от електромотора
Трансмисия безстепенна вариаторна автоматична
Тегло 1370 кг
Ускорение 0-100 км/ч 10.3 сек
Максимална скорост 180 км/ч
Среден разход 3.8 л/100 км
Емисии CO2 на км 87 г
Цена 54 900 лв.

АвтоПАРИ

Компактна
революция
Lexus CT 200h е решението
на японците срещу
германската конкуренция

Ах, Европа. Преди близо 40 години на Стария континент
беше измислен Golf сегментът на компактната и същевременно универсална и практична лимузина без багажник,
но с удобно пространство дори на втория ред седалки. Golf,
защото така се казваше едноименният модел на Volkswagen,
донесъл революцията. Компактният клас е наистина европейски и пренаселен като Рим или Париж. Разнообразието води
до сегментация, а в нишите е скрит ключът към продажбите
на добрата стока на по-висока цена. Еднообразието е скука,
иновацията и луксът са водещи, когато си говорим за този
сегмент. Защо Lexus идват чак сега в този толкова оспорван
квадрант от пазара?
Новият CT 200h е опит на японския производител да спечели територия там, където конкурентите му по принцип не
смятат, че имат конкуренция. Lexus трябва да премери силите
си с BMW 1-ва серия или Audi A3 и дори новата Alfa Romeo
Giulietta. За целта японският производител на луксозни седани от по-високия клас ще предложи на потенциалните си
купувачи... по-висок клас.
Навлизането в компактния сегмент ще донесе обем в
продажбите на Lexus, което ще доведе след себе си и ново
позициониране на марката. В САЩ Lexus е номер едно, но
в Европа продължава да е един от многото. CT 200h иска да
не е един от многото. Той е първият хибриден автомобил в
сегмента на премиум компактните автомобили. Енергоспестяващата комбинация от бензинов и от електродвигател
ще убеждава купувачите, че това техническо решение е поефективно от дизеловите мотори, на които те са свикнали да
залагат по принцип. С номинален разход от 3.8 л/100 км и 87
грама въглеродни окиси на километър аргументите в полза
на компактния Lexus са много силни. Освен това хибридната му технология позволява много приятно и комфортно
изживяване при движение в града, когато колата е напълно
безшумна и спокойна. Принципът на работа на хибридната
система предполага също така липсата на скорости, което е
все по-популярно изискване в този сегмент. Изключването на
мотора при спиране става плавно за разлика от други стартстоп системи, предлагани на пазара. При движение на задна
скорост се използва само мощта на електромотора. CT 200h
взима целия си хибриден механизъм от популярния Toyota
Prius. За разлика от него обаче той има по-добро окачване и
доста по-приятен като ергономия и качество интериор. Изцяло новият заден мост допринася както за добрия комфорт,
така и за повишената стабилност в завой.
В завоя ще усетите единствения недостатък на този автомобил. Не, траекторията ще бъде правилна, безопасността
ви е гарантирана, пътят няма да ви изненада - но този Lexus
се нуждае от повече мощност, за да отговори на очакванията,

Спортен
регулатор

Интериор

В арматурното табло на
CT 200h ще откриете
много познати елементи
от Toyota Prius, но и
от по-големите Lexus
- например джойстикмишката за управление
на навигацията и
забавлението в колата,
както и инфодиаграмата
за функцията на
хибрида.

В централната конзола
ще откриете един
потенциометър. В
режим Sport колата
става по-дива, в режим
Eco автомобилът ви
подтиква да се замислите
дали искате да давате
повече газ. Режимът
Normal всъщност ще ви
е напълно достатъчен в
ежедневието.
които създава и симпатично
нарисуваната му каросерия.
Комбинираната мощност от
136 конски сили на бензиновия и на електромотор е
достатъчна за ускорение от
10.3 секунди до 100 км/ч,
което не поставя никакъв
рекорд. Известно подобрение
се усеща, когато промените

настройките в режим Sport
от централната конзола. Тогава воланът се втвърдява,
управлението на електродвигателя увеличава напрежението до 650V, показателят
за икономично шофиране
в лявата част на таблото се
превръща в оборотомер, а
централната осветеност на

уредите е в червен цвят. И все
пак гонките и надпреварите
не са истинската природа на
този малък Lexus.
Той търси и ще намери
поддръжници сред хората,
които оценяват комфорта,
удобството и сигурността на
японското качество. Както и
сред онези, които до този мо-

мент просто не искаха голям
Lexus, защото голям Lexus
просто не им трябва. В пренаселения компактен клас има
нов претендент. Продажбите
му ще покажат дали може да
премери сили с онези, които
оставят следа по улиците и в
сърцата на купувачите.
Александър Бойчев

ОЧАКВАЙТЕ НА 29.04.2011 г.
СПИСАНИЕ
ТЕМИ В ИЗДАНИЕТО
• ПАЗАРЪТ НА АВТОМОБИЛИ • ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БИЗНЕС И ЛУКСОЗНИТЕ АВТОМОБИЛИ • НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛИЗИНГА НА
АВТОМОБИЛИ • ОСОБЕНОСТИ В ПРОДАЖБИТЕ НА ГУМИ • ИМА ЛИ РАЗДВИЖВАНЕ НА ПАЗАРА НА КАМИОНИ • ЖЕНИТЕ И АВТОМОБИЛИТЕ 10-ТЕ МИТА ЗА ДАМСКИТЕ АВТОМОБИЛИ. ИМА ЛИ ЖЕНСКИ КОЛИ? • ФРАНКФУРТ 2011 - КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ОТ НАЙ-ГОЛЯМОТО
АВТОМОБИЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ В АВАНС

Заявете вашата реклама на тел. 02/4395872, 0883 353976, msekulova@pari.bg
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weekend

Музика и пътуване неочаквано добра
комбинация

Летните фестивали на Балканите са много, добре
организирани, доста популярни и евтини
Форматът “музикален
летен фестивал” продължава да превзема
Източна Европа и
става все по-успешен
както за изпълнителите, така и за зрителите.
Комбинацията от световноизвестни имена в
музиката и атрактивни
цени за западните
туристи започва да се
превръща в културно
явление и печеливша
индустрия.
С внушителните си
размери и история
фестивалът Sziget бе
обявен от Independent
за един от петте найдобри фестивали в Европа за 2011. Рекламиран като най-големия
европейски фестивал в
най-евтината столица,
годишно той събира
над 1000 изпълнители.

Sziget Festival
▶ 10-15 август, Будапеща, остров Обуда,
http://www.sziget.hu/festival_english

Акценти

Amy Winehouse има навика понякога да отменя концерти и изпълнения заради шантавия си характер и
ексцентричен начин на живот. След
дълги битки с алкохола и наркотиците, както и лични проблеми,
тя вече е готова да се завърне на
музикалната сцена и макар все още
да няма официално оповестен нов
албум, всички са нетърпеливи да
видят новия освежен образ на носителката на няколко “Грамита”.
Gogol Bordello
Цигански пънк с украински корени
не откъде да е, а от сърцето на Ню
Йорк! Буйната мултиетническа
банда отдавна е надскочила тези ед-

нопластови жанрови класификации
и предлага трудносмилаема (ска,
пънк, цигански фолк, метъл, фламенко, рап, реге, дъб), но изключително зареждаща музика, подправена с театрално-артистично шарено
шоу. Последния си албум описват
като “оргазмоистерия”, а биографията им с турнета и фестивали
доказва, че са винаги желани.
http://www.npr.org/templates/
story/story.php?storyId=11907007

The Chemical Brothers
Тежката артилерия на електронната
денс бийт сцена, пионерите на “стадионния” саунд са едни от хедлайнерите тази година. Обещават ново

грандиозно шоу след последното
си участие на фестивала, оттогава
имат и един нов албум Further.
Британското дуо се слави със своите висококачествени DJ сетовe, с
необятните си приковаващи албуми
успяват да преведат интелигентната денсмузика дори на закоравели
рокфенове и не е изненадващо, че
са едни от малкото денсформации,
които се радват на едновременен
успех както на британската и американската мейнстрийм сцена, така
и сред критиците.
http://www.allmusic.com/artist/
the-chemical-brothers-p165318/
biography

Цени
Дневен билет - 45 EUR
За двата нулеви дни - 23 EUR
За всички дни без къмпинг 140 EUR до 30 април;
170 EUR от 1 май
Къмпинг билет 170 EUR до 30 април,
200 EUR от 1 май
Къмпинг билет за каравана 110 EUR до 30 април;
130 EUR от 1 май
ВИП къмпинг билет - 90 EUR

B’est Fest

▶ 1-3 юли, Букурещ, B’estfest parl, Pipera Tunari
http://www.bestfest.ro/editia2011/en

Един от младите фестивали на Балканите тази година ще се
проведе край езеро в северната част на града. Освен задължителните къмпинг, зелени поляни и множество различни
сцени съседите ни предлагат и неконвенционални изложби,
творчески уъркшопи, игри, пространства за релакс и изложения на ръчни изделия.

Акценти
House of Pain
Въпреки че са известни най-вече с единствения си хит Jump
Around от далечната 1992 г., това може би е най-прочутото
име на фестивала. Формацията, залагайки на ирландските
си корени, интерпретирани чрез американски хип-хоп, успя
да си създаде спорна слава. Сега след близо 20-годишно
отсъствие се събират за ново турне и албум.
Skunk Anansie
Едни от водещите имена на британския рок са отново заедно
след известно прекъсване и солови кариери. Често набеж-

давани като част от брит-рок движението, Skunk Anansie се
опитват да върнат стария си облик с нов албум.
Asian Dub Foundation
Отново британска електроника, която залага на политически
послания и социална ангажираност. Смесвайки етномотиви
и музикални стилове, формацията се стреми да разрушава
расови и етнически граници, текстовете им призовават към
политическа хармония и социална промяна. С прокараните
паралели между пънк и ембиънт до азиатски фолклорни
песни бандата си спечелва многобройни фенове от различни кръгове.

Цени
Дневен билет - 125 леи; 150 на място
Тридневен билет - 265 леи; 285 на място
Къмпинг ваучер само с тридневен билет - 15 леи
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EXIT Festival
▶ 7-10 юли, Нови Сад, Сърбия
http://eng.exitfest.org/

Освен музикално събитие фестивалът има
голямо политическо и социално значение.
Основан от студенти като начало на културното обновление на Сърбия, Exit бързо
набира международна популярност и е
избран за най-добър европейски фестивал
през 2007 г.

Акценти
Portishead
Едни от най-непредвидимите представители на плодородната бристолска сцена,
легендите на трип-хопа не загубиха популярността си въпреки големите празнини
в кариерата им. Дългоочакваният им трети
албум излезе през 2008 г. и оттогава “Портисхед” бавно се завръщат на музикалната
сцена и напомнят за своето неповторимо
съблазнително меланхолично звучене.

Цени

Underworld
Други пионери на електронната музика
пък ще забавляват публиката на Exit. Сдобили се със световна слава със саундтрака
на “Трейнспотинг”, те са сред най-важните
електронни формации на 90-те. Уникалният им стил е микс от техно, транс, ембиънт,
денс и дръм енд бейс, а запазената им
марка са вокалните части под формата на
поток от думи.
Pulp
Нека всички се срещнем през... 2011-а! В
един от най-големите си хитове британците гледаха само към 2000-ата, но приблизително оттогава не са се събирали в оригиналния си състав. Сега ще припомнят на
феновете си светлите години на брит-поп
движението с големи хитове като Common
People и Disco 2000.

Четиридневен билет - 89 GBP до изчерпване, след това 105 GBP
Къмпинг пропуск - 25 GBP

Roger Waters
The Wall Live Tour
▶ 15 април - Прага
▶ 22 юни - Будапеща

След големия успех на
по следното му турне
Dark Side of The Moon

Роджър Уотърс отново
поема една от основните
теми на “Пинк Флойд” и
ще включи в концертите
си пълното изпълнение

на “Стената”. Критиците
го оценяват като едно
от най-амбициозните и
сложни рок шоута, поставяни някога на сцена.
Самият Уотърс признава пред “Асошиейтед
Прес”, че това може да
е последното му турне:
“Не съм вече толкова
млад и не съм като Би Би
Кинг или Мъди Уотърс,
това е възможно да е
моята лебедова песен.”
Легендарният музикант
изпълнява “Стената” на
живо за последен път в
Америка преди 30 години. Сега един от определящите шедьоври на
рокисторията ще бъде
съпроводен с внушителни видеопрожекции и
специално съградена 73метрова стена, която ще
бъде разрушена по време
на концерта. С възможностите на новите технологии Уотърс иска да
възроди и да направи поуниверсални политическите и социалните теми
в произведението.

Цени
Будапеща
ВИП 390 EUR
Категория 1 - 340 EUR
Категория 2 - 250 EUR
Прага
Терен - 150 EUR
Лилия Тамамджиева

pari.bg Петък 8 април 2011

22 weekend

Божествена гъба
Дори лек
полъх от
трюфели
ще запрати цената
на омлета
ви в небесата

В корените на
дърветата
„Уимбълдън”
- традиции по
английски
▶ Намирането на трюфели
е трудоемък и несигурен
процес. Тъй като те растат под земята, в корените на дървета, може да
бъдат намерени само от
специални кучета или прасета. А знанието къде да
се търсят се предава като
важна семейна тайна. След
Втората световна война
обаче цяло поколение

Трюфелите може да имат
остър, необичаен вкус, но са
се превърнали в гастрономически критерий за лукс.
Те вдъхновяват готвачите
- някои дори са платили с
живота си в преследване на
перфектния трюфел.
През декември миналата
година земеделски производител на трюфели във Франция е арестуван за стрелба по
човек, навлязъл в неговата
територия, съобщава The
Economist. Собственикът
смята, че нарушителят е бил
въоръжен, но той е имал
само нож за рязане на трюфели. Крадецът на трюфели
починал малко след това и
бдителният производител
бил дълго лишен от свобода.
Подобни инциденти не са
толкова изненадващи в тази
търговска ниша, изтъкана
от кражби, мошеничества и
шпионаж.
Много варианти на трюфела растат по света, но
европейските са най-търсени. В района на Перигор
във Франция се произвежда черният трюфел (Tuber
melanosporum), а в Пиемонт,
Италия, се произвежда царят на трюфелите - белият
трюфел (Tuber magnatum).
Въпреки че повечето потре-

ловци на трюфели заедно
с тяхното знание е било
изгубено. А и миграцията
към градовете е оставила много трюфелни петна
диви и неоползотворени.
Променящите се климатични условия също имат
вина за по-ниските добиви. В началото на 1900 г. са
били произвеждани около
1000 т трюфели "Перигор" годишно, а през 2007
г. те са едва 40-150 т. В
сухи години се води люта
борба и за достигането
на десет тона.
▶ Този тенденциозен
спад не може да бъде
променен дори от най-

ревностните усилия. Тайната за изкуственото
отглеждане на трюфели
остава забравено знание
и мистерия. Французите са засадили около 400
хил. заразени с трюфели
посадки в продължение
на 20 години, но техните усилия остават безплодни. Много се знае за
почвата, климата и дърветата, които трюфелите предпочитат, но
дори и тези условия да са
изключително благоприятни, успехът никога не
е гарантиран и производството е почти невъзможно за предвиждане.

бители едва ли ще забележат
разликата, миризмата и вкусът на други видове се смятат като по нисшестоящи,
което ги прави по-евтини.
Сезонът за отглеждането им
е кратък, с продължителност
само няколко месеца през
зимата, както за италианския, така и за френския
бял трюфел. Методите за
тяхното намиране са се видоизменяли в продължение
на стотици години.

гове, казва Джейсън Филипс,
собственик на лондонския
Franco's, пред The Economist.
Лондонският ресторант приюти търга на "Белият трюфел" тази година, който се
проведе едновременно в Рим
и Макао. По-големите по
размер трюфели са най-примамливи за ресторантьорите
и готвачите, които не могат
да получат такива
неща от обичайните
си

Цената има
значение

Както за всяка хубава
и скъпа вещ се провеждат търгове, има
такива и за трюфели.
Най-скъпият трюфел
беше продаден миналата година по време на
годишния международен
италиански търг "Белият
трюфел". Тогава е бил продаден трюфел с тегло 1.3 кг,
отгледан през 2007-а. След
изключителна конкуренция
в наддаването търга е спечелил Стенли Хо, милиардер
от Макао, който е платил за
гъбата 330 хил. USD.
Kои са купувачите

Ресторантьорите, ентусиасти
и частни лица с дълбоки
джобове посещават тези тър-

канали и доставчици. Някои
купуват в консорциуми, а
други просто за да се изтъкнат или защото е необичаен
метод за благотворителност.
Но едно нещо е сигурно:
когато става дума за трюфели, търсенето определя
предлагането. В действителност трюфелните реколти в
Европа са намалели от края
на миналия век, казва Ян
Хол, експерт по трюфелите
и съавтор на "Укротяването на трюфела", пред The
Economist. И индустрията
изглежда безсилна да промени тенденцията.
Науката помага

Пробиви в областта на науката обнадеждават любителите
на трюфели. Химическите
съединения в дадени трюфели са изолирани, така че
ароматът да може да бъде
пресъздаден чрез изкуствено ароматизиране. ДНК
картографирането помага да
се разбулят дадени аспекти
от трюфела като например
определянето на из-

точниците на вкуса и различаването на подобните
видове - например китайски
от черен трюфел. Най-важното е, че трюфелният ген
е показал наличие на двата
пола в спората, което може
да се окаже разковничето
към изкуственото отглеждане.
Усилията за отглеждането
им на места като Америка,
Австралия и Нова Зеландия бавно дават резултати.
Учените вече имат бегло
понятие защо някои нови
насаждения са по-успешни
от други. Ако добивите в
Южното полукълбо продължават да растат, трюфелите
ще се сервират целогодишно.
Пекин също е
в
играта

Китай е

друг източник за драгоценните гъби. Въпреки че китайците предпочитат да хранят
своите прасета с тях, отколкото да ги консумират, те все
повече осъзнават стойността
на трюфела като реколта за
износ. Някои безскрупулни търговци бяха хванати в
крачка при опит да продадат
китайските си трюфели за
"Черен Перигор".
Чарът на трюфела е образуван от неговата рядкост
и сезонност. Ако естествените реколти продължават
да спадат и изкуственото
отглеждане продължава да
е предизвикателство, играта
между ловците на трюфели,
търговците и ресторантите
ще загрубее. Но, разбира се,
това засилва тяхната привлекателност: колкото и трюфели да се открият, няма да са
достатъчно, така че човек
трябва да е благодарен и за
малкото, до което се е
докопал!
Теодора Мусева
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От трюфел до
трюфел...
▶ Както всяко изкуство
шоколадовият трюфел
трудно се поддава на
определение, но засечете ли някой, няма как да
не го познаете. Ако един
трюфел е с характерната си кръгла форма и мек
център, това е истински трюфел без значение от рецептата, по
която ще бъде приготвен.
▶ Това не означава, че те
са лесни за приготвяне
- повечето шоколатиери се охарчват доста
за техните вариации.
Докато Hershey's Kisses

Truffle струва около
един долар (ако въобще
можете да го откриете - успех с тази мисия),
цените стават абсурдни, особено ако търсите
някой определен вид.
▶ Ако имате лош ден и
искате да го оправите на
всяка цена (по-точно 250
USD), то тогава позволете си вкусовата благословия на La Madeline. С
тегло от 1.9 грама, той
всъщност се състои от
черен шоколад, напоен с
масло от трюфел, обгръщащ истинския френски
Перигор. Трюфел в трюфел - това се казва деликатес, но дали си струва
цената?

Най-скъпият
бонбон
в света
▶ La Madeline au Truffe.
▶ произвежда се от
сладкаря Фриц Нипшилд.
▶ 250 USD е цената за
един бонбон от 55 г.

Гъба, ама
шоколадова
Кога гъбата престава да
бъде просто гъба?
Когато става дума за
шоколадовите трюфели
- е, поне в повечето случаи. Докато шоколадовият бранш си е позволил да
експериментира с потопени в шоколад гъби (на
този въпрос ще се върнем
скоро), тази комбинация
не се нрави на повечето
хора, включително и на
заклетите шокоманиаци.
Шоколадовите трюфели
са кръстени така поради
приликата си с
истин-

Какви ги предпочитате швейцарски или
белгийски
▶ Има 4 основни вида
трюфели - швейцарски,
европейски, американски
и белгийски. Швейцарските трюфели се правят
от смесването на шоколад с разтопено в сметана масло. Получената
шоколадова смес се слага
във формички и се оставя
да изстине и се поръсва с

ските трюфели - това име
далеч не произхожда от
състава му. Бонбонените
по форма наподобяват
кръгли буци, но дори и
непривлекателни за окото, техните вкусови качества са неоспорими.
Какво съдържа един
шоколадов трюфел?

Един класически представител на вида съдържа
ганаш
- бо-

жествена смес от шоколад
и сметана, чието създаване
бива ту приписвано на
швейцарците, ту на французите в периода на 1850
г. - и е залят с шоколад
или какаова пудра. През
следващите век и половина трюфелите са изминали траекторията на
своята ево-

люция и са се подразделили на различни регионални видове.
П о н я ко г а г а н а ш ъ т
бива заменен с крем,
ка р а м е л , н у г а , ф ъ д ж ,
мента, карамел, локум,
ликьор и други такива.
Американските трюфели например може да
съдържат високо ниво
на млечни мазнини и
кокосово масло, докато
канадските т рюфели
са приготвени с фъстъчено масло и
крокан.
Теодора
Мусева

какао. Този вид трюфели
трябва да се консумират
няколко дни след приготвянето, защото имат
кратък срок на годност.
Американските трюфели
са с формата на половин
яйце и са покрити с шоколад. Представляват смес
от мляко, тъмен или млечен шоколад, втвърдено
кокосово масло и масло.
Има канадски вариант
на американските трюфели, включващ фъстъчено масло и галета.
Европейските трюфели

се правят от какао на
прах, сухо мляко, масло и
сироп, т.е. шоколадът се
получава при смесване на
продуктите. Белгийските трюфели се приготвят с белгийски шоколад
и ганаш. В ганаша може
да са добавени различни
ликьори и есенции. Формата на трюфелите може
да е продълговата или
сферична и се овалват
най-често в какао на прах.
Този вид трюфели са найлесни за приготвяне у
дома.

Американските трюфели съдържат
високо ниво на
млечни мазнини
и кокосово масло, докато канадските трюфели
са приготвени с
фъстъчено масло
и крокан
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В 							 всичко е лично
Снимкa shutterstock

Смесването на професионални и лични “туитове” кара авторът
да изглежда по-компетентен, смятат медийни експерти
Много хора, които използват Twitter както за лични цели, така и за работа, често се питат дали не навреждат
на професионалния си имидж, като споделят забавни
случки или социални коментари.
Отговорът е категорично “не”. Това е показало проучване сред американски студенти, публикувано в образователния журнал Learning, Media and Technology.
Студентите е трябвало да оценят коментарите, които
преподавателите им туитват. За учудване на всички
студентите са посочили, че преподавателите им, които смесват лични съобщения с професионални, са
по-надеждни от тези, които пускат строго лична или
служебна информация.
Същата е и тезата на медийните експерти. Според
тях чрез Twitter не само се информираме какво става
по света, но и можем да градим имидж и да привличаме по-голяма аудитория (за справка Чарли Шийн).
Оказва се, че американските студенти, които са
участвали в проучването, оценяват преподавателите, които смесват професионалните с личните съобщения, като по-надеждни от професорите, които
запазват строго професионален тон в платформата
за микроблогинг. Знанието, че зад потока от съобщения до 140 знака стои истински човек, помага на
читателите да се чувстват по-уверени в уменията на
пишещия.

разкрива лична информация, за да създаде по-добра
връзка със своите студенти. Има тънка линия между
приемливото ниво на саморазкриване и разгласяването на прекалено много информация, така че Джонсън
се е заела да установи дали саморазкриването онлайн
се разглежда по същия начин, както когато се случва
в академична среда.

значително оценката за компетентност при групата,
чела само академичните постинги. Това може да е индикация, че заинтересоваността, а не компетентността
е най-важното измерение, що се отнася до оценка
на предполагаемата благонадеждност в социалните
мрежи”, пишат авторите на проучването.

Участниците

Критерии

Групата, която е видяла само социални постинги, в
крайна сметка е оценила измисления преподавател повисоко, отколкото групата, чела единствено академичните такива. Авторите на проучването казват, че има
сериозна разлика в оценките, когато учениците е трябвало да определят дали пишещият “се интересува” или
не. В изследването се казва, че резултатите подкрепят
предишни проучвания, показващи, че разкриването
на лична информация може да увеличи оценката за
благонадеждност на даден професор. “Интересно е
да се отбележи, че учебните съобщения не увеличават

Все пак не всички студенти са харесвали личните съобщения. Учените са открили, че по-старите студенти
оценяват по-ниско надеждността на своите преподаватели, след като видят техните профили в Twitter.
Същите студенти са и по-склонни да мислят, че е лоша
идея професор изобщо да има такъв профил поради
възможността за споделяне на прекалено много информация и създаване на неловки взаимоотношения
студент - преподавател. Авторите на изследването
отбелязват още, че измислените преподаватели са
били само жени и вероятно има необходимост да бъде
извършен нов анализ, който да покаже дали се появяват разлики, ако бъдат използвани мъже.
Така че, ако “туитвате” от позицията на професионалист и се чудите дали е окей тук-там да сложите
по някоя забавна снимка на котка или да пуснете
съобщение за семейството си, не се притеснявайте:
тези постинги вероятно ще повишат вашата “персоналност” и като следствие - вашата благонадеждност.
Поне сред младите, във всеки случай.

Проучването, което е направено от професора по
комуникации Кирстен Джонсън и студента Джейми
Бартолино от колежа “Елизабеттаун”, разглежда как
учащите се разглеждат своите преподаватели, когато
следят техните съобщения в Twitter. Текстът се позовава на пет “фактора на благонадеждност”, идентифицирани при изследване от 1974 г.: компетентност,
характер, социалност, присъствие на духа и екстравертност. Авторите наблягат и на важното значение на
“саморазкриването” в класната стая - когато професор

В изследването са участвали 120 студенти между 18 и
23 години, като една трета от тях са заявили, че имат
профил в Twitter. Участниците са били разделени на
три групи - една, която чете само университетски
съобщения; втора, четяща само социални; и трета,
следяща и двата вида. Всички съобщения са били
пускани от специално създадени за целта профили в
Twitter, а съдържанието им е съставяно от изследователите въз основа на техния опит в използването на
социалната мрежа. Всеки профил в микроблогинг услугата е направил 22 съобщения, включващи еднакъв
брой хиперлинкове. След това участващите студенти
са били инструктирани да оценят благонадеждността
на автора, като се основават единствено на наблюдаваните съобщения. Те са разбрали, че авторите са
фиктивни чак след края на експеримента.
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