Новини ▶ 6

Пазари ▶ 12-13

Найденов се примири
с цената на хляба и
подхвана супермаркетите
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Връзка на Цветанов
с ДС постави ГЕРБ
в патова ситуация

USD/BGN: 1.48180

-1.71%

EUR/USD: 1.31990

Sofix: 367.65

+1.74%

+0.81%

BG40: 118.57

+0.30%

цена 1.50 лева

Васил БожкоВ се
разделя с дясната
си ръка
Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

След като напусна управлението на две
от пътните компании на Божков, Орлин
Хаджиянков остава и без собствеността
си в “Железопътна инфраструктура-ХД”,
“Холдинг Пътища” и “Мостстрой” ▶ 11
Тема на деня ▶ 4-5

Завръщането
на шивашките
цехове

Свят ▶ 10

Международен
арбитраж уличи
Русия в незаконна
ликвидация на
„Юкос”

Уикенд ▶ 20-23

Спорт
според
детето
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Мнения

Печеливш
Стивън Спилбърг

Губещ
Яне Янев

Филмовият режисьор Стивън Спилбърг е най-влиятелната
знаменитост според последната класация на сп. Forbes.
Макар че той и досегашният “лидер” Опра Уинфри имат
еднакъв процент на рейтинг на влияние - 53%, той я
измества, като се направи допълнително сравнениe и по
критерии като разпознаваемост, одобрение и т. н.
▶ Повече на стр. 22

ДАНС обяви подписката на РЗС за свикване на референдум за Велико Народно събрание за фалшификат. Проверката е показала,
че от 659 само 12 са потвърдили, че са се подписали. 5 от лицата
в анкетата са били мъртви на датата, на която са участвали
в подписката. ДАНС ще сезира за случая и Комисията за защита
на личните данни, защото смята, че от РЗС са извършили длъжностно престъпление с настъпили особено тежки последици.

коментар

▶ По темата: Търговците на автомобили оставят големите
отстъпки от цената в
историята. Само на мен
ли ми мирише на поетапно и целенасочено убиване
на пазара за автомобили
втора ръка. За последната половин година се
приеха закони и регламенти, които вече накараха
някои от търговците на
секънд хенд возила да се
откажат от бизнеса, а
сега, след като се зарибиха, заради отстъпките,
доста хора и министерства им се ритва столът под краката. Не само
мобилните оператори са
картел, май?

А кои
бяха
добрите?

4oko-Boko

Тема на деня ▶ 4-5

Дим
без
огън

Новини ▶ 8-9

Подслушването на
Ваньо Танов може да
се окаже незаконно

иван бедров
Четвъртък

13 януари 2011, брой 9 (5068)

USD/BGN:1.50762

-0.19%

EUR/USD:1.29730

+0.19%

Sofix: 364.68

+0.01%

BG40: 118.21

+0.19%

цена 1.50 лева

Търговците на коли
ограничават отстъпките
Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

ivan.bedrov@pari.bg

Размразяването на кредитирането и слабото повишаване на потреблението карат дилърите
на автомобили да очакват през 2011 г. повече продажби и на по-високи цени ▶ 12-13
Новини ▶ 7

Шапът
струва на
България
близо един
милион лева

Компании ▶ 15

Airbus получи
рекордна
поръчка за
модернизираните
си самолети А320

Тенденции ▶ 18

България
изпревари
Румъния по
икономическа
свобода
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Търговците на автомобили оставят
големите отстъпки
от цената в историята. Размразяването на
кредитирането и лизинга
ще е достатъчно за растеж на пазара през 2011 г.,
прогнозират от бранша.

2

Спринтът на развиващите се. Ускореният растеж на
т.нар. развиващи
се държави е на път сериозно да размести класацията
на най-богатите икономики в света.

3

Размерът на ипотечните кредити
става все по-малък.
Половината от изтеглените заеми са между
10 и 30 хил. EUR.

НАциОНАлеН БиЗНеСВСеКиДНеВНиК
www.pari.Bg
Ул. КНяЗ БОРиС I №161
София 1202
e-mail: office@pari.bg
информация: 4395800
издава
Бизнес Медиа Груп EАД,
част от Bonnier Business Press

Попадането на
Борисов
и Цветанов в
тази ситуация
показва, че
тяхната игра е
сбъркана още в
самото начало

Атаката срещу министъра на
вътрешните работи Цветан Цветанов става все по-интензивна,
а изстрелите - все по-точни (стр.
6). Да си работил като шофьор в
Централното информационноорганизационно управление към
Държавна сигурност може би не е
чак толкова притеснително. Може
би не е и престижно. По силата на
закона такива хора не подлежат
на огласяване от Комисията по
досиетата, защото не са агенти
или офицери. Законодателят е
преценил, че останалите служители са незначителни и от тях
нищо не е зависело. Въпреки тези
детайли обаче засега никой не е
оспорил верността на изречението “Цветан Цветанов е работил в
Държавна сигурност”.

вечето служители
на ДС са достойни българи.
В единия случай
управляващата
партия продължава принципно
поведението си от
последния месец
и отстранява от управлението
всички, свързани с Държавна
сигурност. В другия - присвоява
си правото да оценява кой от
Държавна сигурност е добър и
кой е лош и така заприличва на
БСП. Точен изстрел, нали. Друг
е въпросът, че този случай не помага на атакуващите да изглеждат по-модерни и по-отдалечени
от ченгеджийско-интригантското минало. Напротив.

възбудилите се сенки от миналото, които организират тези
скандали. Грешно е Цветанов
да остане на фона на демонстрирания хаос със специалните
разузнавателни средства, на
избирателното им огласяване,
на медийния му щурм, който не
води до осъдителни присъди.
Т.е. най-малкият проблем на
Цветанов е, че е бил шофьор в
Държавна сигурност.

доверието на избирателите с обещания за ново начало и скъсване с
порочното минало, не назначаваш
хора от старата система. Дори и
шофьори. Когато продължаваш да
имаш доверието на гражданите
за борба срещу престъпността,
спазваш законите и не нарушаваш
правилата. Когато говориш за
бъдещето, се обграждаш с хора,
които принадлежат на бъдещето.
Ценностно.

С този изстрел БСП успешно
принуждава ГЕРБ да прегърне
тяхната теза - Дайте да видим
кой какво е правил, защото по-

Бойко Борисов сега е поставен
в ситуация, в която всеки ход
е грешен. Грешно е Цветанов
да бъде освободен на фона на

Попадането на Борисов и Цветанов в тази ситуация показва,
че тяхната игра е сбъркана още в
самото начало. Когато печелиш

Иначе зрителите стават все пообъркани и част от тях започват
да се питат: А всъщност кои бяха
добрите в тоя филм?
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България иска ли да прекъсне своите зависимости от
секретните служби на бившия тоталитарен режим, или не иска?

269

▶ са бензиностанциите, които за два дни са запечатани
от данъчните или въобще не са отворили врати заради
това, че нямат дистанционна връзка с информационната
система на НАП.

Моника Панайотова, депутат от ГЕРБ за предстоящите дебати в
парламента за отзоваване на посланиците агенти

Коментар

Урок по задаване на правилни въпроси
Как ще постъпите, ако
един кротък следобед,
тъй както потраквате с
леда в уискито на работното си място, някой ви
се обади по телефона и
каже, че къщата ви гори?
Вероятно ще скочите да
видите дали това е истина
и ако е истина, незабавно
ще организирате гасене
на пожара. Странно защо
обаче в публичното пространство от вас се очаква
съвсем друга логика на
поведение. Ако някой ви
се обади да ви каже, че
къщата ви гори, вие първо
трябва да разберете кой е
той, как се казва, на колко
години е, женен ли е и
откъде знае за пожара.
После да установите как
е получил телефонния ви
номер, кой му го е дал, как
се казва той, женен ли е и
дали е имал право да му
го дава. След това идва
ред да уточните откъде се
обажда сигнализиращият:
от улицата, от дома си или

В броя четете още

Новини ▶ 8

Ограниченията
върху фермерите
заради шапа
остават
Новини ▶ 9

Борисов е
изпълнил
6 от 97
обещания

Иван Стамболов

Въвлечени
в догадки,
ние забравяме за
горящата къща и
може би точно това
е целта

от някое заведение (как се
казва заведението и колко
струва там един малък
Лагавулин), в мрежата на
кой мобилен оператор е
регистриран човекът и
колко безплатни минути
са му дали в нея. Когато
научите всичко това,
ще затворите телефона
удовлетворени и съвсем
забравили за пожара.
Горе-долу в такава
посока тръгна общественият интерес по въпроса
за прихванатите разговори
на Ваньо Танов с министри и депутати. „Кой
и защо ни подслушва?”
- ето въпроса, който ни
вълнува през последните
дни. Безспорно изключително интересен въпрос,
но далеч не най-правилният въпрос. Оказваме се
преднамерено въвлечени
в догадки за това кой е
наредил подслушванията,
кой ги е разрешил, коя
служба ги е организи-

рала и провела, защо не
са унищожени записите
еди-кога си, след като с
тях в десетдневен срок
не се е случило еди-какво
си, кой после ги е изнесъл
от службите и кой ги е
дал на медиите, които
са ги публикували след
повече от половин година.
Въвлечени в тези догадки,
ние забравяме за горящата
къща и може би точно
това е целта. Ето как чрез
правилно насочване на
вниманието ни в желаната
посока се получава така,
че сами си задаваме неправилни въпроси. А кои
са правилните въпроси
ли? Добре, ще си налея
още капка върху поразтопения лед и ще ви кажа.
Правилните въпроси са
следните:
Наистина ли високопоставени партийни
функционери кадруват в
митниците? Вярно ли е,
че вътрешният министър

покровителства контрабандата? Има ли нещо
общо между кадруването
в митниците и покровителстването на контрабандата? Каква е материалната изгода от това?
Дали всеки, който
внася забранени стоки
или пък внася позволени стоки, но не иска да
плаща данъци и такси
за тях, не оставя част от
спестените данъци и такси на митничаря в лично
качество? Дали митничарят, който взема отчисленията, ги задържа всичките за себе си, или пък
ги дава повечето на шефа
на митницата? Дали
шефът задържа всичко
за себе си, или пък дава
голяма част на партийните функционери, които
са му осигурили поста?
Дали тези функционери
задържат всичко за себе
си, или пък дават голяма
част на партията, та да

стяга тя редиците и да
посреща разходите си?
Дали пък партията не получава стоки и услуги на
централно ниво, срещу
което върши вече споменатото покровителстване
по места? Ако всичко
това е вярно, възможно
ли е премиерът да не
знае за него? Какво да
мислим за него, ако не
знае? А какво да мислим,
ако знае?
Ето това, дами и господа, са правилните
въпроси, а не каква марка е бил магнетофонът, с
който са записани телефонните разговори. А че
незаконното подслушване е скандално - всички
го знаем и го осъждаме,
без да е нужно да ни подканят от малкия екран
със загрижено ококорени
очи. Наздраве!
* Авторът е рекламен
консултант

Трима българи
са отвлечени
в Судан
Тримата са
пилоти в
авиокомпанията
„Хели Ер САУ”
Трима български граждани
са били отвлечени в размирната суданска провинция Дарфур, съобщи Министерството на външните
работи. Те са пилоти на
авиокомпанията „Хели Ер
САУ”. Компанията работи
с ООН и от години изпълнява в Судан регулярни полети, отвлечените са нейни
дългогодишни служители. Кризисният център на
външното министерство
взаимодейства със Ситуационния център на ООН,
установен е и контакт с
посолства на чужди държави в столицата Хартум,
които са имали подобен
проблем.
Преговори

„Получихме информация,

че състоянието им е добро.
Това е някаква местна групировка”, обясни за „Дарик
радио” изпълнителният директор на авиокомпанията
Васил Вълков. „Веднага
се е задействала местната
полиция, тръгнали са да
ги гонят, армията се е задействала. В момента са
оградени и стоят в някакъв
регион, и текат преговори
там на място”, каза още
Вълков. По думите му тримата пилоти са добре.
Лош момент

Ситуацията в Судан е особено напрегната в момента, тъй като тази седмица
в страната се провежда
референдум за отделяне на
южната част на страната в
самостоятелна държава.
Според предварителните
данни избирателната активност вече надхвърля
60%, което е изискване,
за да бъдат задължителни
резултатите.

▶Жена отива да гласува на референдума в южния
град Ал Лайт
СНИМКА REUTERS
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Завръщането на шивашките
Фирмите от бранша вече работят със запълнен капацитет и дори им
поръчки. Увеличението на дейността с 20% ще доведе и до наемане

Шивашките фирми отказват
поръчки, защото капацитетът
им на работа е запълнен.
Секторът вече бавно, но сигурно върви към изход от
кризата, която го доведе до
сериозни загуби и затваряне
на повечето предприятия.
Банките и небанковите финансови институции отново
са готови да отпускат кредити на предприятията от
бранша, след като в последната година получаването
на кредит от такава фирма
беше почти невъзможно. В
същото време обаче фирмите
са лишени от възможност
да кандидатстват с проекти по Оперативна програма
„Конкурентоспособност” по
процедурата „Технологична
модернизация на малките
и средни предприятия”. От
Българската асоциация на
производителите и износителите на облекло и текстил
(БАПИОТ) обясниха, че това
ще доведе до сериозни затруднения в сектора, въпреки
че вече има повишено търсене на услугите им, а цените,
на които се правят поръчките, вървят нагоре.
Бавен, но сигурен
възход

Увеличението на поръчките
е с 20% спрямо предходната
година. Това коментира за
в. „Пари” Бертрам Ролман,
изпълнителен директор на
„Пирин-Текс” и заместник
изпълнителен директор на
БАПИОТ. По думите му обаче въпреки увеличението на
поръчките фирмите все още
усещат финансово напрежение и загубите от кризата
трудно може да бъдат преодолени. „Цените, на които
се приемат поръчките, все
още са по-ниски в сравнение
с годините преди кризата.
През кризата всички фирми
намалиха цените и увеличиха
услугите, които предлагат”,
обясни Ролман.
„Все още сме под натиск.
През 2009 и 2010 г., за да
поддържат производството,
фирмите бяха принудени

Радослава Димитрова
radoslava.dimitrova@pari.bg

да правят компромиси и да
приемат поръчки с много
малък процент на печалба.
Някои бяха почти на нула”,
коментира Валерия Жекова,
председател на БАПИОТ.
Компаниите сега се опитват да предоговарят цените,
като водят разговори с големите европейски марки,
които правят поръчките. По
думите на Валерия Жекова
обаче, за да не загубят клиентите си в кризата, много компании са сключили
дългосрочни договори на
изключително ниски цени и
сега се налага да продължат
да работят така. Въпреки
по-ниските цени в сравнение с предкризисната година представителите на
шивашки компании у нас
прогнозират, че 2011 г. ще
бъде добра, а цените на поръчките със сигурност ще
продължат да се увеличават
през цялата година.
Недостиг на кадри

В последните 1-2 години
много от шивашките фирми, които бяха буквално
във всеки град в страната,
затвориха врати, прекратиха
производството и освободиха персонала. Сега обаче
браншът е изправен пред
нов проблем - намиране
на работници. От това се
оплакаха повечето производители от шивашката индустрия. Валерия Жекова
обясни, че този проблем
е много сериозен в Русе и
Плевен, а Ролман добави и
Пловдив към проблемните
области. Изпълнителният
директор на „Крис Фешън”
Радина Банкова коментира,

че това е така, защото работниците, които отиват да работят, са неквалифицирани.
Причината според нея се
крие в малкото практически
часове за работа, които са
заложени в учебните програми на специализираните
училища.
По думите на Валерия Жекова пробивът в намирането
на кадри идва от това, че
секторът е с етикет „ниски
заплати” и „лоши условия
на труд”. Тя допълни, че
заплатите, които предлагат
фирмите, не са ниски, а просто работниците не могат да
работят по такъв начин, че да
изкарат необходимите им пари. „Заплащането е на реална
изработка и когато пет души
са напълно удовлетворени от
това, което получават, а един
едва достига минималната
работна заплата, това е липса
на желание от него и липса
на умения да си върши работата”, каза председателят на
браншовата организация.
Въпреки че няма подготвени кадри, както и желаещи, които да работят в тази
сфера, през тази година фирмите планират да увеличат
персонала. „През 2011 г. ще
има скок на заетостта с около
20%”, прогнозира Ролман.
Позитивните нагласи

„В момента секторът е в рехабилитация и процес на установяване. През следващите
5 до 7 години този бранш има
много добри възможности
да се развива”, обясни Ролман. По думите му големи
европейски марки търсят
партньорство с държави от
Балканите, защото те имат
добра култура и работят качествено. А по думите на Валерия Жекова вече има и нови компании, които искат да
направят поръчки. Тя обясни,
че те се появяват сега, когато
вече цените са по-високи и
съответно шивашките предприятия имат възможност
да избират и да си позволят
отказ на поръчки от тези,
които плащат по-малко.

Приключи периодът на ниските цени
Вече приключи
периодът на ниските
цени, защото европейските
компании разбраха, че това
е само в Далечния изток.
Цените за България са
ясни, те не може да станат
по-ниски, а само ще растат.
Тенденцията за повишаване
на цените е трайна и дългосрочна. Според мен ще има
ръст на поръчките през тази
година, защото браншът
в България е експортно
ориентиран към Германия
и Италия. Нещата там се
подобряват и съответно ще
има и ново увеличаване на
поръчките. Това обаче няма
да стане в рамките на първите три месеца, ще стане
по-късно през годината. Все
още е рано да се каже какъв

Радина Банкова,

изпълнителен директор
на „Крис Фешън”

Тенденцията
за повишаване на цените
е трайна и дългосрочна
процент ще бъде размерът
на повишението.
Фирмите, които имат
организация и клиенти,
си работят. В момента има
достатъчно поръчки. А
нашата фирма имаше 40%
ръст на поръчките през
2009, а през 2010 г. запази-

хме тези нива. Проблем за
фирмите сега са работниците, които са неквалифицирани. Дори и да дойдат от
други предприятия, пък не
работят добре. В дългосрочен аспект трябва да се
работи за повишаване на
практическите часове при
обучението.
Друг проблем е, че
фирмите от текстилната
индустрия не получават
одобрение по ОП „Конкурентоспособност”. Досега
се налагаше да се борим
само с фирмите, които дават
поръчки, а сега се налага да
се борим и с хората, които
биха дошли да работят при
нас. Няма политическа воля
за развитие на фирмите.

Европейските марки не искат
работят с партньори от сивия
Фирмите от сектор
текстил и облекло се
развиват много добре. Има
увеличение на поръчките
с около 20%. Повечето
фирми в момента работят с
пълен капацитет на заетост.
А в райони като Пловдив
и Русе дори имат недостиг
на работна ръка. През тази
година ще има скок на заетостта с около 20%.
Цените, на които се
приемат поръчките, все
още са по-ниски в сравнение с годините преди кризата. През кризата всички
фирми намалиха цените и
увеличиха услугите, които

Бертрам Ролман,

изпълнителен директор
на „Пирин-Текс”

Много е
важно обаче
предприятията да не работят в
сивия сектор
предлагат. Заради това все
още се усеща финансово
напрежение в този бранш.
Цените сега много зависят
от договарянето, но някои
фирми са подписали подългосрочни договори и
сега работят на много ниски
цени. Някои потенциални

купувачи приемат малки
увеличения на цените, но
въпреки това още не може
да се покрият загубите от
кризата.
В момента секторът е в
рехабилитация и процес
на установяване. През следващите 5 до 7 години този
бранш има много добри
възможности да се развива.
Европейските марки търсят
Балканите, защото държавите от този район имат
много добра култура. Ако
положат усилия и предлагат
високо ниво на качество, и
тази, и следващите години
ще бъдат много успешни.
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цехове

Teма на деня НовиНи 5
Блиц валерия Жекова, председател на Българската асоциация
на производителите и износителите на облекло и текстил

Управляващите поставиха сектора
групата на безперспективните
се налага да отказват вФирмите
имат желание
да
назначат
работници,
на повече хора
но няма желаещи за
▶ Сериозен проблем пред
шивашките предприятия
е намирането на персонал. в цеховете вече няма
достатъчно кадри, компаниите търсят работници, но няма желаещи,
коментираха от бранша
снимки емилия костадинова

Спирачка
Знак „Стоп”
на пътя за изход
от кризата

да
сектор
Много е важно обаче
предприятията да не
работят в сивия сектор,
защото за европейските
марки това е неприемливо.
Те държат на имидж и не
сключват договори със
случайни производители.
Апелирам към всички
фирми да излязат на светло,
защото само така секторът
ще има бъдеще.
Компаниите, които
излязоха на загуба, ще
имат разумен процент печалба през 2011 г., ако рационализират производството
си и въведат по-високо ниво
на ефективност.

▶ един от най-големите
проблеми пред шивашките фирми в момента е
фактът, че са лишени от
възможността да кандидатстват по процедурата „технологична модернизация на малки и средни
предприятия” по оперативна програма „конкурентоспособност”. от
БаПиот коментираха, че
това ще доведе до сериозни трудности при развитието на някои фирми, а
не е изключено след няколко години повечето предприятия да бъдат изхвърлени от пазара. „когато
се появи стратегията за
развитие на българската
икономика до 2020 г., установихме, че сме в групата
на слабаците и държавата не вижда перспективи
за развитие за нас”, каза
валерия Жекова.
▶ същия проблем имат
и фирмите от обувната и мебелната индустрия. Браншовите им
организации подготвят
становище, което ще
изпратят до европейския
парламент, а искането
им е това положение да
бъде променено, за да им
се даде възможност за
развитие. валерия Жекова коментира, че вече
имат и насрочена среща в
министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, за да преговарят със съответните
дирекции, които отговарят за новите схеми за
технологична модернизация на предприятията. тя
е убедена, че искането им
ще бъде чуто. Преди седмица обаче от изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни
предприятия коментираха, че промяната е с цел
да се фокусират схемите. „ако се окаже, че няма
достатъчно интерес от
страна на бенефициентите, ще бъде обявена нова
процедура с нови условия и
насочена към други сектори”, обясни марияна велкова, изпълнителен директор на агенцията.

работа в бранша

▶Госпожо Жекова, как
се развиват шивашките фирми сега? има ли
сигнали за излизане от
кризата?

- През 2008 г., октомври и
ноември, поръчките намаляха рязко. Впоследствие
шивашката индустрия беше
много сериозно засегната.
Спадът беше около 30%. От
юни 2010 г. се появи оживление на пазара. Доскоро не се
правеха нови поръчки, за да
се изчистят складовете. Обезценяването на стоки доведе
до повече покупки, неочаквано за нас някои поръчки се
повториха, а количествата за
сезон пролет - лято 2010-2011
се увеличиха. Това запълни
капацитетите на фирмите и
те се чудеха как да приемат
поръчки, защото предварително бяха продали капацитетите си.
▶Налага ли се фирмите
да отказват поръчки заради голямото търсене?

- Да, случва се. Ние сега до-

говаряме сезона есен - зима
2011-2012 г. и в предприятията в Русе и Плевен има недостиг на работна ръка, което
пречи на предприятията да
поемат поръчките.
▶Защо се е стигнало до
това, след като безработицата в страна не е
ниска?

- Фирмите имат желание да
назначават нови работници,
но няма желаещи. Заплащането е на реална изработка и
когато пет човека са напълно удовлетворени от това,
което получават, а един едва
достига минималната работна заплата, това е липса на
желание от него и липса на
умения да си върши работа.
Секторът от години е с
тъмното петно на челото,
че заплатите са ниски. Това
не е така.
▶На какви цени се правят
поръчките?

- Все още сме под натиск.
Работата на по-ниски цени беше по договорка на
фирмите с дългогодишните
европейски партньори, които
също намаляваха цени, за да
може да реализират продажби. Опитваме се да излизаме

от тази ситуации с преговори
на по-високо ниво. Фирмите
в България имат възможност
за това, защото европейските
компании имат повишен интерес към производството в
България.
▶Какъв е основният проблем пред сектора сега?

- Когато се появи Стратегията за развитие на българската
икономика до 2020 г., установихме, че сме в групата на слабаците и държавата не вижда
перспективи за развитие за
нас. Секторът беше поставен
в групата на изоставащите и
без перспектива, което беше
ясно показано и с отхвърлянето му от възможността да

може да прави проекти по
ОП „Конкурентоспособност”
за технологично обновяване
на малки и средни предприятия.
▶възможно ли е това да
доведе до затваряне на
шивашки фирми?

- Няма да доведе до затваряне, но ще ги лиши от
възможност да се развиват,
защото няма да може да инвестират в обновяване. Така
рано или късно пазарът ще
ги изхвърли. Сега проекти
се правят от добре развитите фирми, но след няколко
години и те ще попаднат в
групата на изоставащите.
Радослава Димитрова
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Връзка на Цветанов с ДС
постави ГЕРБ в патова ситуация

И вътрешният министър е работил в тайните служби също като
посланиците, за които ГЕРБ иска да бъдат отзовани
Вътрешният министър
Цветан Цветанов е работил
в структурите на бившата
Държавна сигурност като
специалист в изчислителния център към Централното информационно-организационно управлениe,
обяви вчера БСП. Според
Комисията по досиетата
Цветанов няма принадлежност към ДС, но от ведомството потвърдиха, че до
юли 1991 г. той е заемал
длъжността “специалист”.
Той обаче не е обявен, когато комисията го е проверявала за принадлежност
като кандидат-депутат.
Позицията, която е заемал
министър Цветанов, обаче
не подлежи на обявяване
по Закона за досиетата,
обясниха от Комисията по
досиетата. Затова и информацията досега не е била
публично обявена. Според
Костадинов съгласно закона трябва да бъдат обявени
само имената на лица, които са били нещатни сътрудници агенти, щатни
офицери или сержанти в
структурите на ДС.
в патова ситуация

От ГЕРБ отказаха да ком е н т и р ат и з н е с е н ат а
информация. До вечерта нямаше реакция и от
колегите на Цветанов в
правителството, както и
от премиера. Появата на
информацията се случва
в момент, в който управляващите демонстрират
воля за раздяла с остатъци
на репресивния апарат на

комунистическата власт.
Днес парламентът трябва
да гласува декларация, с
която да поиска отзоваване
на посланиците агенти. Заедно с това в сряда правителството прие регламент
с лустрационен елемент,
според който висшите служители на МВР ще бъдат
проверявани за принадлежност към Държавна
сигурност. Спорно е какъв
ефект ще има поредният
скандал с вътрешния министър, който е най-близкият на премиера член на
правителството. Борисов и
Цветанов работят плътно
заедно още от МВР, а Цветанов дълго време беше и
председател на ГЕРБ.
Кариерно развитие

Депутатът от БСП Кирил
Добрев обясни, че управлението за информация и
анализ в МВР, в което Цветанов започва кариерата си,
е обособено през втората
половина на 60-те години.
Впоследствие обаче преминава в структурата на ДС
като Седмо главно управление под името “Централно
информационно-организационно управление” и
остава там до закриването
на ДС в началото на 1990
г. Цветанов е постъпил на
работа в управлението през
1987 г. като “специалист”,
когато е едва на 22 години.
Двоен стандарт

БСП видяха в действията на
правителството прилагането
на двоен стандарт по отно-

снимки Емилия костадинова

шение на посланиците. По
предложение на ГЕРБ Народното събрание трябва да
гласува решение за отзоваване на посланиците, които
са сътрудничили на тайните
служби. Декларацията беше
гласувана в сряда от парламентарната външна комисия
и беше подкрепена от всички партии с изключение на
БСП. С нея дипломатите с
принадлежност към ДС се
призовават да се оттеглят
доброволно от постовете

си, а съответните органи да
предприемат действия за отзоваването им. Проверката,
която установи, че половината от настоящите посланици са свързани с тайните
служби, блокира работата
на дипломатическите служби, смятат вносителите на
декларацията. Те също така
обявиха, че нямат намерение
да се отказват от нея.
От БСП обаче поставят
въпроса защо срещу директора на митниците Ваньо

Танов, шефа на Гранична
полиция Захарин Пенов,
шефа на агенцията “Пътна
инфраструктура” Божидар
Йотов и министъра на вътрешните работи, които
по някакъв начин са били
свързани с ДС, не се прави
нищо, а се предприемат такива лустрационни мерки
срещу посланиците.
Някои вече си
тръгнаха

Министърът без портфейл

Божидар Димитров, зам. вътрешният министър Павлин
Димитров и зам. външният
министър Красимир Костов
вече бяха отстранени от
постовете си от премиера
Бойко Борисов заради принадлежността си към ДС.
Отстраняването на вътрешен министър или прилагането на двоен стандарт са
двата еднакво възможни, но
и еднакво грешни изхода от
ситуацията.
Мария веромирова

Синята коалиция търси основание
да поиска оставката на Цветанов
ДСБ и СДС поискаха
анкетна комисия
да разреши случая
с бебето от Горна
Оряховица

▶Поисканата от сините комисия трябва да установи
дали е спазен законът при изнасянето на СРС-тата

Синята коалиция внесе в деловодството на парламента
предложение за създаване
на анкетна комисия по случая с бебето от Горна Оряховица. Това обяви лидерът
на ДСБ Иван Костов.
“Желаем този скандал да
бъде приключен колкото
може по-бързо”, каза още
той. Според него случаят все още няма решение,
въпреки че стана известен
преди повече от два месеца.
Той беше категоричен, че
компетентните органи не са
си свършили работата, след
като ситуацията не е претърпяла развитие досега.

оставка

Комисията трябва да установи дали са спазени
законовите и подзаконовите актове при изнасянето
на информация от специалните разузнавателни
средства от прокурори и
от вътрешния министър
Цветан Цветанов. Тя също
така трябва да проучи експертизата от аутопсията на
бебето.
Според сините резултатите от работата на комисията ще им дадат основание
да поискат оставката на
Цветанов, ако се окаже, че
той несправедливо е обвинил лекарите от Горна
Оряховица в предумишлено
убийство.
“Редно е скандалът да
приключи в Народното събрание, защото той започна
тук”, коментира и лидерът

на СДС Мартин Димитров.
одитът

Предни няколко дни Изпълнителната агенция “Медицински одит” установи, че
болницата в Горна Оряховица е допуснала редица
документни нарушения по
случая с бебето на 17-годишната Боряна Георгиева.
Отразеното в документите се различава от думите
на лекаря Стефан Лазаров,
който е изродил младата
майка. В официалната документация липсват данни дали е извършена реанимация
на бебето, няма епикриза,
не са нанесени данните за
кръвната група на майката,
не са изследвани хепатитните й маркери, въпреки че
тези дейности са задължителни, обявиха от здравното министерство. Одитът

установи, че раждането не
е извършено според медицинските предписания.
Експертизата

По-рано петорна експертиза на независими лекари
пък установи, че бебето
е било родено мъртво и
лекарите нямат вина за
случилото се. Според
експертизата майката е
имала инфекция, защото
бременността й не е била
наблюдавана. Тя е криела
състоянието си дори от родителите си. Въпреки това
в експертизата има данни
за лекарска небрежност. От
съда във Велико Търново
пък заявиха, че ще поискат
повторна експертиза, преди
да повдигнат обвинение
срещу лекарите от болницата в Горна Оряховица.
Елена Петкова
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Подслушването на Танов все
още е в мъгла

И след първото
заседание на
парламентарната
подкомисия
за контрол на
използването на
СРС-та не стана
ясно кой е поръчал
използването на
разузнавателни
средства

Повече от седмица след началото на скандала продължава
да не е ясно кой е поръчал
специални разузнавателни
средства (СРС), с които да
бъде подслушван шефът на
митниците Ваньо Танов.
След като вече две седмици
скандалът с изтекли разговори между Танов, министър
Симеон Дянков и заместника
му Владислав Горанов се
върти в общественото и политическото пространство, в
сряда председателят на парламентарната подкомисия за
контрол на използването на
СРС-та Явор Нотев съобщи,
че подкомисията ще изиска писмен отговор от МВР,
ДАНС и прокуратурата кой

е поръчал използването на
СРС-та. „Съобщих, че ще
изпратим писма със запитвания до отделните институции. Не се ангажирахме само
с писмена кореспонденция,
изпратихме и нашите експерти, които да бъдат на място и
да настояват за спешна проверка и отговори”, обясни
Явор Нотев. Той увери, че
всяка от трите институции
ще даде подробен отговор.
Вчера се състоя първото заседание на подкомисията по
този случай, но след близо
двучасово заседание тя все
още нямаше отговор.

▶Председателят на
подкомисията за СРС
Явор Нотев очаква
да има резултат от
днешното заседание

в мъгла

„Заседанието беше дълго,
защото изслушахме всички
експерти и бяха изнесени
интересни факти”, каза след
официалната среща Явор
Нотев. Той обаче не каза
нищо повече, като обясни,
че не иска да се ангажира с
твърдение, преди институциите да са дали писмените си отговори по въпроса.
„Темата е деликатна и не
бихме се ангажирали без
конкретика по дати като
видове мероприятия. Не
мога да взема отговорно

снимка БоБи тошЕв

становище. Уверявам ви,
че проверката е детайлна
и обстойна”, каза Нотев.
Той очаква днес писмените
отговори да бъдат готови и
подкомисията да може да
направи всичко необходимо за изясняване на всички

факти.
Какво пита
подкомисията

Явор Нотев обясни, че въпросите, които са отправени
към трите институции, не
са ограничени само до това

дали са използвани СРС-та,
а дали е имало основание за
използването им. „Обемът
на проверката е по-голям и
няма как да очакваме да се
случи за един ден”, каза още
той. Обещанието му беше,
че ще изнесе информацията,

която според закона може да
бъде обявена в публичното
пространство. „Ще имаме
отговори за обобщаване.
Ще ги изнесем в публичното пространство, но не
всичко.”
Радослава Димитрова

Главният прокурор
Дончева: Прокуратурата
поиска законово
нарочно се бави
ограничаване на СРС-тата
Борис Велчев обяви,
че „знае много” по
скандала с подслушването, но не може
всичко да каже

Главният прокурор Борис
Велчев се обяви за ограничаване на ползването на
специални разузнавателни
средства по законов път.
Той разкритикува широкото използване на СРС-та
при разследванията, както и
липсата на резултат. Предния ден градският прокурор
Николай Кокинов оповести
данни, че употребата им се
е увеличила двойно,
а в същото време
едва 20% от тях
влизат като доказателства
в съда. Изказване-

Според бившия
червен депутат
разработката срещу
то на главния прокурор е необходимата информация,
опозиция на мнението на смята Борис Велчев. „Това Ваньо Танов е в
премиера, че когато има е най-мързеливият способ провинцията
съмнения, трябва и да се
подслушва.
Само в краен случай

Използването на специални разузнавателни средства трябва да става само в
краен случай, когато няма
друг начин да се събере

за разследване. СРС-тата
демотивират разследването
и аз съм категорично за това
да има законово ограничение за ползването им”,
коментира главният прокурор. Освен това според него
те не са ефективни. „Извинете, какъв е смисълът от
ползването на СРС-та, ако
резултатите от тях не се
получават своевременно?
Мен ми се иска да се получават своевременно, за да
може да се взимат верните
решения, а не няколко месеца след като фактът вече се
е случил”, каза Велчев.

Въпросът за това има ли
разработка и поръчвано ли
е подслушване на шефа на
митниците, е работа за един
час, обяви на пресконференция бившият депутат от БСП
Татяна Дончева. Според нея
прокуратурата умишлено
се бави с резултатите от
проверката, която започна
в понеделник. По повод
информацията, че Софийската градска прокуратура
не е поръчвала СРС-та за
Танов, Дончева обяви, че
разработката срещу него е в

провинцията - най-вероятно
на някое от местата, където
е съсредоточена контрабандата.

престиж и умение да формират обществено мнение в
друга посока - нежелана от
властта”, заяви Дончева.

Кой кого

20 години напразно

Според Дончева управлението на страната на
практика се извършва от
МВР и службите. „Днес
властта се упражнява чрез
два лоста - чрез МВР и
специални служби и чрез
медии и се използва, за да
се краде. Механизмът за
упражняване на властта,
който съществува днес и
се провежда, е един безогледен натиск чрез инструментите на МВР и
специалните служби върху
всички ключови фигури
в държавата, които имат

Председателят на вътрешната комисия в предишния
парламент Минчо Спасов
обяви, че управляващите в
момента разрушават това,
което е градено в държавата
20 години. Той предложи
да бъде върнато бюрото за
контрол на СРС и в него да
бъдат назначени независими хора. Също така според
Спасов трябва да бъдат отменени последните промени
в Закона за електронните
съобщения и за специалните
разузнавателни средства.
Филипа Радионова

Без коментар

Главният прокурор не поиска да коментира случая с
подслушването на шефа на
митниците Ваньо Танов,
въпреки че знае „много неща”. Велчев каза, че ще
говори, когато това може
да бъде направено и няма
да наруши нито един закон, няма да навреди на
разследването, защото има
и следствена тайна. След
като излязат резултатите от
техническата експертиза и
ако те показват, че записите
са от специални разузнавателни средства и не са
монтаж, тогава фактите в
разговорите също ще бъдат
разследвани.
Филипа Радионова

▶МвР и службите упражняват контрол върху ключови фигури, които имат
различно от властта мнение, смята Дончева
снимка Емилия костадинова
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Ограниченията за фермерите
заради шапа остават

Бяха облекчени само преработвателите на месо и мляко, които вече
могат да търгуват с продуктите и извън собствените си региони
Недоволството на фирмите
от млеко- и месопреработвателния бранш доведе до
премахване на ограниченията за търговия с хранителни
продукти, наложени безпрецедентно в седем области на
България заради откритите
случаи на шап в странджанското село Кости. ЕК реши
ограниченията за търговия
на месни и млечни продукти
да бъдат вдигнати от всички
области с изключение на
Бургас, където карантината
остава, съобщават от земеделското министерство.
Остава обаче забраната за
фермерите да продават суровини извън регионите си.
Под пълна карантина остава
Бургас, където положението
е сложно и за преработвателите, и за фермерите, но
особено за млекопроизводителите, които нямат къде да
пласират продукцията си и
изхвърлят тонове мляко.
Търговията
невъзможна

“Над 3.5 т прясно мляко
има в момента във фермата
и след ден ще го изхвърля,
защото просто не мога да
го продам”, разказа за в.
“Пари” Георги Иванов, млекопроизводител от Бургаска
област. Той произвежда по
около 1500 литра на ден, поголямата част от които в момента не може да пласира.
Проблемът е, че в областта
има достатъчно производители, но не и преработватели. Обикновено млякото му
изкупуват големи клиенти
от други области - Стара Загора, Пловдив, Сливен. Сега
обаче това не може да стане
заради забраната. “Тук има
само малки фирми, които
не разполагат с финансов
ресурс. Просто не може да
плащат”, разказва той. Затова той и негови колеги в
Бургас просто изливат тонове мляко дневно.
възможни фалити

“Ако ограниченията останат
до края на февруари, както

се предвижда, със сигурност
ще има фалити. Мои колеги
очакват това да им се случи
дори до дни. Все пак имаме
работници, на които трябва
да плащаме”, разказва Георги Иванов и допълва, че
е готов да продава продукцията си дори със забавено
плащане, но и това почти не
се случва.
Неговото производство е
около 45-50 тона месечно, а
загубите му, ако карантината
продължи до края на февруари, ще бъдат над 50 хил. лв.
Производителят от Бургас
споделя обаче, че не таи надежди за обезщетения. Все
пак той и колегите му проявяват разбиране към мерките срещу опасната болест.
“Просто имахме много лош
късмет с този шап, и то точно
когато нещата започнаха да
се нормализират - последната година изкупните цени се
повишиха и бизнесът сякаш
се стабилизира”, каза Георги
Иванов.
Спасителна глътка
въздух за останалите

Ограниченията в другите
шест региона бяха частично отменени по решение
на Европейската комисия,
тъй като нови случаи на
болестта не са открити, а
безпрецедентната забрана за
търговия с месни и млечни
продукти в четвърт България стана причина за масово недоволство на бизнеса.
Месопреработвателите дори
обмисляха да заведат колективен иск към Националната ветеринарно-медицинска служба (НВМС) за
пропуснати ползи. Именно
на НВМС беше решението
регионите под карантина да
се увеличат от пет на седем
и да се затегнат допълнително мерките за сигурност
в тях. В регионите с карантина обаче се оказа, че се
намират цели 92, или около
една четвърт от всички български месопреработвателни фирми.
Ани Коджаиванова

!

!

!

!

отпада забраната за търговия с месни и млечни продукти
извън региона в Шумен, варна, Сливен, Ямбол, Хасково и
Кърджали.
Фермерите могат да търгуват със суровини само в
рамките на регионите си.
Движението на животни се разрешава между шестте
области с карантина, но не и извън тях.
Под пълна карантина остава област Бургас.
Разрешава се само клане на свине от ферми с въведени
мерки за биосигурност извън 10-километровата зона
около с. Кости.

снимка емилия кОстаДинОва

Поне 50 000 лв. ще е загубата
ми до края на февруари
Шапът направи голяма
беля, и то точно когато се
бяха подобрили нещата
за нас.
Моето производство е
около 1500-1600 литра
дневно, или около 50 т
месечно, които просто не
мога да продам в региона,
защото тук няма големи
изкупвачи. Клиентите ни
са в Пловдив, Сливен,
Стара Загора.
Имам на съхранение над
3.5 тона, а това не е траен
продукт и ще се наложи
да го изхвърля. Малките
преработватели от региона
не могат да поемат количествата, а големи няма.
Друг проблем е, че те не
са и платежоспособни.

Георги иванов,

млекопрозиводител, фирма
“Гец-Ги-агро” ООД, Бургас

Чудим се
какво да
измислим, за да
не изхвърляме
мляко. Един
преработвател
ми предложи
дори да работим
на ишлеме - да
направи от млякото сирене и да
ми го върне

Макар че съм склонен да
изчакам и да работя със
закъснели плащания, но и
това почти не става.
В момента с колегите се
чудим какво да измислим, за да не изхвърляме
млякото. Един преработвател ми предложи дори да
работим на ишлеме - да
направи от млякото сирене
и да ми го върне, тъй като
няма финансови средства
да го закупи. Но аз пък
какво да го правя? Май ще
се храним всички със сирене едно известно време.
Мои колеги производители, чийто бизнес е
единствено млекопроизводството, ми казват, че до

седмица ще са фалирали,
а какво остава до края
на февруари. Аз лично
изчислявам загубите си до
края на февруари поне на
50 хил. лв.
Не се надявам на компенсации, честно казано.
Чувам, че ще платят на
животновъдите, ще искат
пари и за преработвателите, но за нас нищо не се
говори. Преработвателите
също са в лоша позиция,
разбирам ги, но не трябва
да ни пренебрегват.
От друга страна, разбирам
и мерките, защото съм съгласен, че шапът е много
лоша и опасна болест и
трябва да бъде ограничен.
Просто много лош късмет.

България продължава да настоява за “.бг” домейна
Транспортното
министерство ще
направи втори опит
за регистрация на
име на кирилица
Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
(МТИТС) и организациите,
които представят интернет общността в България,
ще подновят преговорите с
Корпорацията за интернет
имена и адреси (ICANN)

във връзка с желанието за
регистриране на домейн
“.бг” на кирилица. Това е
решила работна група от
представители на МТИТС,
ICANN, “Регистър.БГ”,
“Суперхостинг.бг”, УНИНЕТ, “Баском”, Българската
уебасоциация, БАИТ. Обсъждането е било по инициатива на министерството,
за да бъдат обсъдени общи
действия за интернет името
на България на кирилица.
Домейнът “.бг” беше отказан от ICANN на България

през май миналата година,
защото прилича на този, определен за Бразилия - “.br”
Помощ от ооН

Експертите са решили след
отказа българската страна
да изчака втора възможност
да кандидатства с желаното
име. МТИТС ще се обърне
към Съвета по стандартизация на географските имена,
който да предприеме действия за вписване на стринга
“бг” в официалните списъци
на ООН с кодове на държави.

Това ще бъде допълнителен
аргумент в полза на желанието на България да регистрира тези символи и в интернет
пространството на кирилица
според участници в работната група. Представителите на интернет общността
са отхвърлили сценариите
България да кандидатства за
трибуквен домейн или изобщо да се откаже от интернет
име на кирилица.
Пътят дотук

През ноември 2009 г.

МТИТС изготви план за
подготовка на участието на
България в бързия процес
на регистрация на домейни на майчин език. През
декември 2009 г. стартира
онлайн допитване за името
на кирилица и за това какви
са очакванията от регистрирането на този нов домейн.
Заявката за символите беше
подадена в ICANN на 19
февруари 2010 г., а на 18 май
2010 г. получихме отказа
на организацията. Бързата
процедура не предвижда

възможност за подаване на
възражение и преразглеждане. В периода юли - август
2010 г. МТИТС проведе ново обществено допитване с
цел да се проучи нагласата
на българските интернет
потребители за ново име
на домейна на България на
кирилица. Резултатите от
анкетата потвърдиха отново,
че “бг” е фаворит в интернет
общността, изпреварвайки
други варианти като “.бгр”,
“.българия”, “.бъл” и “.бя”.
Пламен Димитров
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Много обещания, малко изпълнение
От 97 публични
обещания премиерът Бойко Борисов е
изпълнил едва 6, сочи
проучване на сайта
politikat.net
През изминалата година
правителството масово е
обещавало и много малко
е изпълнявало. Всъщност
съотношението между неизпълнени и изпълнени
обещания е две към едно.
Премиерът Бойко Борисов
е рекордьор с едва 6 реализирани обещания при
направени 97. Министрите му обаче балансират
положението. Най-голям
брой реализирани обещания имат двама министри
- Росен Плевнелиев и Нона
Караджова.
Всичко това се вижда от
обобщените данни на сайта
politikat.net, чиято цел е да
събира и да следи обещанията на управляващите.
Откакто той стартира в края
на септември 2010 г., са записани 213 обещания.
Най-активен е...

Очаквано най-активен генератор е министър-председателят Бойко Борисов с
97 поети ангажимента пред
обществото. Неизпълнените са два пъти повече от
изпълнените - както на министрите, така и на премиера, заявиха Асен Генов и
Константин Павлов от фондация „14 януари”, която
реализира проекта. Според
статистиката на интернет
страницата са изпълнени
17 значими обещания, а
32 не са.
Само на премиера изпълнените ангажименти са 6,
неизпълнените - 11, без
движение по тях - 49, а в
изпълнение - 30.
изпълнени обещания
на премиера

Първите изпълнени обещания на премиера, които politikat.net отчита след

Администрация

ангажименти на Борисов
по темите „Магистрали и
пътища” (15), „ЕС, общо
състояние на България и
администрация” и „Финанси и икономика” - по 13
обещания и за двете, „АЕЦ,
енергетика” и „Здравеопазване” (11).

13

Енергетика

11

Магистрали
и пътища

15

обещания
за 2 мандата

Финанси
и икономика

Здравеопазване

13

11

Понижаване
на критериите

Друга тенденция, която
създателите на politikat.net
открояват, са обещанията
на премиера за успешното
усвояване на средствата по
европейските фондове. От
98% усвояемост през септември 2009 г. те падат на
50-60% през август 2010 г.
и достигат в диапазона от
скромните 7% до 40% през

Кадрова
политика

9

Строителство

Като трайна тенденция от
фондацията отбелязват, че
сроковете на изпълнение
на всяко обещание преминават към един евентуален следващ мандат на
правителството. Обхватът
на публично обявените
цели все повече се стеснява и през последните
месеци се е концентрирал
в областта на инфраструктурата.

7

Правосъдие и закони

7
Обещания
на премиера
Бойко Борисов
структурата на записаните
обещания към 3 януари 2011 г.
според сайта politikat.net. Посочените данни са резултат от
информацията, до която имат
публичен достъп потребителите на сайта, и е възможно да
има разминаване с реалните
числа и факти

стартирането си, са оповестяването на стенограмите на разговорите между
Бойко Борисов и руския
премиер Владимир Путин,
увеличаването на пенсион-

Някои от ангажиментите
на
Приоритети
на Министерството
Министерството
културата
на
земеделието ина
храните
Приемане нанаЗакон
1.1. Увеличаване
темпазаисценичните
гарантиранеизкуства
2.максималното
Изменение и допълнение
Закона запо
усвояване нана
средствата
културното
Програматанаследство
за развитие на селските райони
3. Подкрепа на издателската и библиотечната
2.дейност,
музейното
дело, театралното,
Провеждане
на по-ефективен
контрол върху
музикалното
танцовото изкуство
качеството иибезопасността
на земеделските
4.продукти
Начало на
процедура по създаване на фонд
и храни
"Българско кино"
Започване
работа по създаване
на Единен
3.5.Цялостно
преструктуриране
на системата
за
регистър
за
управление
на
музейните
фондове
управление на горите
6. Стартиране на проектите "Подземен музей на
4.антична
София"
и "Подземен
музей "Света
Реформа
в сектор
"Хидромелиорации"
София"
Стартиране
на проект
"Музей на
в областта
на селскостопанската
наука
5.7. Реформа
черноморската цивилизация с археологически
на остров визията
Св. Кирик
Юлита" в Созопол
6.парк
Формулиране
наиОбщата
8.селскостопанска
Mодернизиранеполитика
на учебната
следбаза
2013 г.на
училищата по изкуствата и по културата

ните вноски да е под 3%
(те бяха увеличени с 1.8%
- бел. ред.) и стъпването на
„изключителен инвеститор
в България” (няколко дни
по-късно е подписан ме-

морандум за създаването
на стратегическия център
на Hewlett-Packard). Към
трети януари 2011 г. „Бойкометър”-ът в сайта е отчел най-много обществени

Приоритети на Министерството
на земеделието и храните
1. Увеличаване на темпа и гарантиране
максималното усвояване на средствата по
Програмата за развитие на селските райони
2. Провеждане на по-ефективен контрол върху
качеството и безопасността на земеделските
продукти и храни
3. Цялостно преструктуриране на системата за
управление на горите
4. Реформа в сектор "Хидромелиорации"
5. Реформа в областта на селскостопанската наука
6. Формулиране визията на Общата
селскостопанска политика след 2013 г.

Общо ��
Изпълнени �
Неизпълнени ��
Без движение ��
В изпълнение ��
Частично изпълнени �

декември миналата година.
Какво направихме и
какво ще правим

За да провери какви цели са
си поставили за постигане
през 2011 г., фондация „14
януари” е изпратила въпроси към всички министерства
кои са десетте основни приоритета в тяхната работа
за настоящата година. Отделно създателите на сайта
са попитали ведомствата
какви мерки са предприели
за изпълнение на вече дадени обещания. Отличник се
оказва регионалното министерство, което изпраща подробни отговори и по двете
теми. Първата посочена цел
на строителното ведомство
за 2011 г. е пускането на
автомагистрала „Люлин”.
Още две министерства са
изброили основните си цели
за тази година - културното ведомство и Министерството на земеделието и
храните.
Отговори за това как са
постигнали определени
обещания са дадени освен от Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството и от Министерството на околната
среда и водите.
Елина Пулчева

Съдебен спор
Правосъдното
министерство
отказва
съдействие

▶ Пълен отказ за съдействие на фондацията
„14 януари” за събиране
на приоритетите през
2011 г. са направили от
Министерството на
правосъдието.
▶ Ведомството е отказало да впише фондацията в регистъра на
юридическите лица
с нестопанска цел за
общественополезна
дейност.

Приоритетите на Министерството
на регионалното развитие и
благоустройството
Да бъде пусната АМ "Люлин"
1. Д
2. Д
Да стартират търговете за лот 1 и 4 на АМ "Струма"
Да стартира строителството на лот 1 и 2 на АМ
"Марица"
3. "М
Д
Да стартира строителството на отсечки от АМ
"Хемус" и пътя Кърджали - Подкова
4. "Х
Д
Да бъдат премахнати незаконните постройки, за
5. ккоито има влезли в сила заповеди за премахване
Да бъдат разплатени 1 млрд. лв. по ОП "Регионално
р
6. развитие"
Д
Да стартира схемата за жилищна политика по ОП
"Регионално развитие"
Да бъдат договорени 2.5 млрд. лв. по ОП
"Регионално развитие"
8. "Р
Да стартира държавната компания за проджект
Д
9. м
мениджмънт на стратегически инфраструктурни
проекти
Да се работи по проекти от републиканската пътна
мрежа
10.м
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Международен арбитраж уличи Русия
в незаконна ликвидация на “Юкос”
Решението на съда
към Стокхолмската
търговска палата
е по жалба на
миноритарния
акционер RosinvestCo
Арбитражният съд към
Стокхолмската търговска
палата е определил действията на руските власти при
ликвидацията на “Юкос”
като “незаконно отчуждаване”. Решението е по иск
на британската RosinvestCo
UK Ltd., която е миноритарен акционер в руската
петролна компания. На 12
септември 2010 г. съдът е
постановил Русия да заплати 3.5 млн. USD щети на
британската фирма, съобщи
в. “Ведомости”.
Поверително

Решенията на арбитражния
съд са поверителни и не
се огласяват. Информация
за решението по случая
“Юкос” за първи път се е
появила в проспекта за еврооблигациите на руското
финансово министерство
миналия ноември. Месец
по-късно Москва го е обжалвала в шведски съд, в
резултат на което ежедневникът е получил информацията си.
Три доказателства

Арбитражният съд е открил
три доказателства, че руското правителство незаконно
е отчуждило компанията на
Михаил Ходорковски, който
в момента излежава присъда за укриване на данъци.
За избирателно преследване
и дискриминация спрямо
“Юкос” говори фактът, че
схемата за отклоняване на

данъци от заплатите, която
е установена в дружеството,
е прилагана и в много други
петролни компании, но на
тях не са им налагани такива жестоки санкции.
Друго доказателство е начинът, по който са проведени данъчните проверки.
Инспекцията, която съвпада
с началото на кампанията
срещу “Юкос”, е установила множество нарушения,
които обаче не са били открити при проверките осем
месеца по-рано.
Третата причина да бъде уважена жалбата на
RosinvestCo е резултатът
от продажбата на дъщерното дружество на “Юкос”
“Юганскнефтегаз”. Търгът
е спечелен от никому неизвестната дотогава “Байкалфинансгруп”, която дори не
е имала офис. Въпреки това
фирмата е намерила 1.7
млрд. USD, за да участва в
процедурата. Затова арбитражният съд е заключил,
че “Байкалфинансгруп”
е действала в интерес на
държавната компания “Роснефт”.
Двустранно
споразумение

RosinvestCo е потърсила
компенсация за загубените
си инвестиции в “Юкос” на
базата на споразумението
за защита на капиталовложенията между Русия и Великобритания. Документът
предвижда изплащането на
компенсация в случай на
незаконно отчуждаване, т.
е. когато експроприацията
не се прави в интерес на
обществото. Арбитражните съдии са решили, че
случаят с “Юкос” е точно
такъв. Според тях целта
на отчуждаването е била

▶ Президентът на бившата петролна компания “Юкос” Михаил Ходорковски наскоро беше осъден на още шест
сниМКа REUtERS
години затвор, този път за кражба на петрол за близо 30 млрд. USD

правителството отново да
поеме активите на компанията и да окаже натиск
върху свой политически
опонент.
Разделяй
и владей

Атаката срещу “Юкос”
започна през 2003 г. по
времето на президента
Владимир Путин, когато
данъчните предявиха искове за 30 млрд. USD. Скоро след това компанията
беше обявена във фалит и
разпродадена на части. Повечето от активите отидоха
в държавната “Роснефт”.

Президентът на “Юкос”
Михаил Ходорковски беше
арестуван и две години покъсно получи осемгодишна
присъда за укриване на
данъци заедно с бизнес
партньора си Платон Лебедев. Точно преди Нова
година московският съд
обяви двамата за виновни
и по обвинение в кражба
на петрол за близо 30 млрд.
USD и ги осъди на още
шест години затвор до 2017
г. Бившият петролен магнат
неколкократно е подчертавал, че очаква да остане
зад решетките до края на
живота си.

Компенсации
Загубите на
инвеститорите са
10 млрд. USD
▶ сумата от 3.5 млн. USD,
която Русия трябва да
изплати на RosinvestCo,
е само 1.5% от исканите
от компанията 200 млн.
USD. Към нея ще бъдат
прибавени и лихвите от
март 2007 г. насам. въпреки това само съдебните
си разходи британската
фирма оценява на 14.3 млн.
USD.

▶ Разходите на Русия по
делото са 4.1 млн. USD
плюс 370.5 хил. EUR.
▶ това обаче може да не е
всичко, което Москва ще
трябва да плати във връзка с “Юкос”, пише в. “ведомости”.
▶ По оценка на юридическата компания
Covington&Burling загубите на миноритарните
акционери на “Юкос” от
държави, с които Русия
има двустранни споразумения за защита на инвестициите, са повече от 10
млрд. USD.

Конституционният съд премахна
частично имунитета на Силвио Берлускони
Магистратите
ще решават
дали да отложат
разглеждането на
двете висящи дела
срещу италианския
премиер
Конституционният съд на
Италия частично отмени
закона, който дава имунитет срещу наказателно
преследване на министърпредседателя Силвио Берлускони, докато е на този
пост. Решението на съда
може да доведе до възбуждане на висящи дела
за корупция срещу премиера, съобщи Bloomberg.
Съдиите
решават
▶ италианският премиер Силвио Берлускони твърди,
че решението на съда не застрашава стабилността
на правителството, което има повече от две години
до края на мандата си
сниМКа BloomBERg

Съгласно вчерашното решение съдиите сами ще
трябва да преценят дали
да уважат исканията на
министър-председателя
и на министрите да не се

явяват на дела заради конфликт с официалните им
задължения. Отхвърленият вчера закон задължаваше съдиите да приемат
исканията за отлагане на
процеса заради т. нар.
юридически пречки.
Според депутата Освалдо Наполи от партията на
Берлускони решението
на съда само усложнява
нещата. То на практика
оставя на субективната
преценка на съдиите въпроси, които трябва да
бъдат изяснени обективно, твърди Наполи.
Трети опит

Сегашният закон е третият пореден опит на правителството да защити
Берлускони от обвинения
за корупция. Той беше
одобрен от парламента
миналия март и предвижда съдебните заседания
по наказателни обвинения да може да се отлагат три пъти за по шест

месеца. Месец по-късно
конституционният съд беше сезиран по въпроса.
Предните два закона за
имунитета бяха отхвърлени през 2004 и 2009 г. Магистратите цитираха член
от конституцията, според
който всички граждани
трябва да бъдат третирани еднакво.
висящи
дела

Най-голямата опасност за
Берлускони идва от миланския съд, където той е
обвинен, че е платил 600
хил. USD на британския
адвокат Дейвид Милс,
за да излъже под клетва.
През февруари 2009 г.
Милс беше осъден на 4.5
години затвор за това, че
е взел подкуп от Берлускони. Година по-късно
наказателното обвинение
беше отхвърлено от повисш съд, като остана
Милс да плати само 250
хил. EUR щети.

Силвио Берлускони е обвиняем и по дело за данъчна измама във връзка
с покупката на филмови
права за телевизионната си компания Mediaset.
Премиерът отрича да е
виновен и по двата случая.
Най-преследваният
човек

Самият Берлускони твърди, че е “най-преследваният човек в цялата история на света”. По думите
му срещу него е имало
106 разследвания и процеса, 2500 съдебни заседания, а разходите му за
консултации и адвокатски
такси са надминали 200
млн. EUR.
За последните 15 години, откакто е в политиката, той е бил оправдан по
осем дела за корупция.
Два пъти е печелил избори, докато срещу него
е имало наказателни обвинения.

Петък 14 януари 2011 pari.bg

11
Число

8.201

Компании
и пазари

▶ млн. лв. достигна оборотът на извънрегулирания пазар
на БФБ главно благодарение на сделките с трите инфраструктурни компании от групата на Васил Божков

Орлин Хаджиянков излиза от
пътните холдинги на Божков
През борсата се изтъргуваха акции на “Железопътна
инфраструктура-ХД”, “Холдинг Пътища” и “Мостстрой”, които
съответстват напълно на дела, който има дясната ръка на Божков
Големи пакети от акции в
трите публични компании,
които са под контрола на
Васил Божков, “Железопътна инфраструктура-холдингово дружество” АД,
“Холдинг Пътища” АД и
“Мостстрой” АД бяха изтъргувани на БФБ вчера.
Делът и в трите дружества
е равен на притежаваното
от дясната ръка на Васил
Божков в инфраструктурния бизнес - Орлин Хаджиянков. Това е достатъчно
основание за голяма част от
анализаторите да оценяват
продажбите като поредния
етап от излизането на Хаджиянков от бизнеса.
Преди по-малко от месец той беше освободен
от управителните органи на “Железопътна инфраструктура-холдингово
дружество” и “Холдинг
Пътища” и беше заменен
от Мирослав Илиев, който
е част от мениджмънта на
“Нове холдинг”. В края на
миналата година на Хаджиянков беше наложено
наказание от Комисията за
финансов надзор, защото
е укрил информация за
увеличението на капитала
в три дъщерни компании

Отчети
Само “Холдинг
Пътища”
успява да свие
загубата си

▶ Загубата на “Железопътна инфраструктурахолдингово дружество”
АД и “Мостстрой” АД
се е повишила в периода януари - септември
2010 г., докато “Холдинг
Пътища” АД успява да
свие отрицателния си
финансов резултат. Това
показва справка в консолидираните отчети
на трите компании за
деветмесечието на миналата година. Загубата
на “Мостстрой” достига 11.8 млн. лв., което е
повишение от 227% на
годишна база, а отрица-

на “Холдинг Пътища” и с
това според надзора е ощетил малките акционери.
До редакционното приключване на броя от компаниите не дадоха повече
информация за сделките
и свързани ли са те с преструктуриране на бизнеса
в групата, като заявиха, че
нямат официална позиция.
Орлин Хаджиянков не беше открит за коментар.
Сделките:
къде и колко

Най-много книжа бяха прехвърлени по позицията на
“Железопътна инфраструктура-ХД”, където в една
сделка минаха 11 167 318
лота, които представляват
19.13% от капитала. Според
допълнителните материали
към отчета на дружеството
за деветмесечието на миналата година Орлин Хаджиянков има точно 19.13%
от книжата на железопътния
холдинг. Той е собственик
на 11 166 822 акции, или
с 496 по-малко от прехвърлените днес книжа.
Другият голям акционер
в “Железопътна инфраструктура-ХД”, който мотелният резултат на
“ЖП инфраструктураХД” се повишава с 56% до
6.9 млн. лв. Загубата на
“Холдинг Пътища” в края
на септември 2010 г. е 5.3
млн. лв., като се понижава с 28%.
▶ От трите компании
само “ЖП инфраструктура-ХД” успява да увеличи
приходите си. В края на
септември 2010 г. оборотът на дружеството се е
повишил с 24% до 21.6 млн.
лв. Общите приходи на
“Мостстрой” за деветмесечието на миналата
година са 4 млн. лв., като
намаляват с 52% на годишна база. “Холдинг Пътища” отчете 57.2 млн. лв.
оборот за деветмесечието на 2010 г., което е 22%
понижение спрямо година
по-рано.

же да продаде такъв дял, е
Васил Божков, който има
76.53% от капитала. Едва
ли обаче Божков би се
разделил точно с толкова
акции, колкото са книжата
на Хаджиянков.
При “Холдинг Пътища”
също в една сделка бяха
прехвърлени 1 540 487 лота, или 5.02% от капитала на дружеството. Точно
толкова акции притежава
Орлин Хаджиянков в края
на септември миналата
година. Другите големи
акционери в компанията
са “АБВ Инженеринг”
ООД с 37.96% от книжата, “Евробилдинг 2000”
ООД с 13.03% от капитала
и Васил Божков, който е
собственик на 10.57% от
акциите на “Холдинг Пътища”.
По позицията на третата публична компания,
където Орлин Хаджиянков е сред основните акционери - “Мостстрой”,
също беше прехвърлен
голям пакет акции. В една
сделка минаха 378 800
книжа на дружеството,
които отново съвпадат с
притежаваните от Орлин
Хаджиянков дялове към
30 септември 2010 г. Както
и при “Холдинг Пътища”,
така и при “Мостстрой”
останалите големи акционери са “АБВ Инженеринг” ООД, “Евробилдинг
2000” ООД и Васил Божков. Те са собственици
съответно на 24.51, 26.49
и 21.07% от капитала на
дружеството, което през
октомври миналата година
поиска да бъде обявено в
несъстоятелност заради
невъзможност да плаща
задълженията си - кредити
и лизинги. Съдът обаче отхвърли искането. Пазарни
участници коментираха,
че съвпадението едва ли
ще се окаже случайно и
най-вероятно продавач ще
се окаже именно Орлин
Хаджиянков.
отстъпка

Книжата и на трите дружества бяха изтъргувани
на цени, много по-ниски

▶ орлин Хаджиянков вече не участва в оперативното управление на трите
компании
СниМкА еМилия кОСТАДинОВА

от стойността за акция на
всяко от тях на регулирания пазар. С най-голяма
отстъпка бяха изтъргувани
лотовете на “Холдинг Пътища”, които бяха прехвърлени на цена 5 ст. за акция,
което е с 93.35% по-ниска
стойност от цената на затваряне на регулирания
пазар. Книжата на “Мостстрой” бяха изтъргувани

по 4 ст. за акция, което е с
87.06% под стойността в
редовната търговия. Наймалка е отстъпка при “Железопътна инфраструктура-ХД”. Сделката за книжата на дружеството беше
за 0.68 лв. за акция. Това е
със 74.34% под последната
цена на регулирания пазар.
Големите отстъпки може и
да означават, че книжата

на Хаджиянков са били
заложени като обезпечение по репо сделка, тъй
като при подобни сделки
се прехвърлят акции с цена под пазарната. Според
нормативната уредба страните по подобни големи
сделки трябва да се обявят публично. Тогава ще
станат ясни купувачи и
продавачи.
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Найденов се примири с увелич
цената на хляба и подхвана су
Хлебопроизводителите изместиха
темата, обвинявайки хипермаркетите
в ценово изнудване, а министърът
обеща да се заеме с проблема
Поскъпването на хляба и на
други основни продукти е
неизбежно и ще бъде постепенна тенденция в идните
месеци и дори години. Това обявиха представители
на хлебопроизводителите
и земеделският министър
Мирослав Найденов след
извънредна среща на Консултативния съвет по зърното.
Двете страни са се разбрали,
че поскъпване ще има, но
проценти вече няма да се
коментират, тъй като не било
коректно.
Производителите на хляб
обаче са се оплакали на министъра от прекалено голям
натиск от страна на големите вериги супермаркети, които ги принуждавали с различни способи да продават
на прекалено ниски цени,
както и от сивата икономика. Мирослав Найденов
заяви, че това е поредният
сигнал от поредния бранш
срещу хипермаркетите и
ще потърси възможности за
разрешаване на проблема.
примирие

Ръстът на цените е световна
тенденция и ние не можем
да избягаме от нея, нито пък
можем да се бъркаме в ценообразуването на свободния
пазар, заяви Найденов. Това
обаче трябва да е постепенно
и няма фактори, които да
обуславят рязко поскъпване
с проценти от рода на 20 и

Нова институция
НС гласува
създаването
на агенция по
храните
▶ Законопроектът за Агенцията по безопасност на
храните бе приет днес на
второ четене в парламента и се очаква тя да стартира работата си в началото на февруари. Новата

нагоре, добави земеделският
министър.
Председателят на асоциацията на хлебопроизводителите Георги Попов обясни, че
поскъпването е в резултат от
натрупвания заради постоянния ръст на цената на зърното
и брашното в последните месеци. “Нашите членове са изпратили писма до търговските вериги, в които обявяват
между 15 и 20% увеличение
на производствената цена”,
каза Попов. Сега обаче предстои предоговарянето между
тях и в крайна сметка не се
знае какъв ще бъде крайният
резултат в ценово измерение,
затова и хлебарите повече не
желаят да говорят с цифри.
Лошите
хипермаркети

Хлебопроизводителите обаче обвиниха големите хипер-

мегаагенция ще обедини
четири дирекции на здравното и земеделското
министерство.
▶ Тя трябва да отговаря за
контрола и безопасността на храните по цялата
верига - от животинските
и растителните суровини
до продуктите в хипермаркетите и тяхното
коректно етикетиране.
Така реално агенцията
трябва да контролира
близо 140 хил. обекта.

маркети в диктат на цени и
условия. “Те дори определят
пазарната цена, преди още да
са чули каква е производствената. И ако не се съгласиш, не
купуват от теб”, каза Попов.
Други практики били да бавят плащанията, да връщат
непродадената стока и т.н
По думите на Найденов пък
подобни оплаквания имали месопреработвателите и
други браншове. “Чух дори,
че една от веригите поискала от месопреработвател
да направи колбас на цена
от 1.80 лв. Това е абсурд”,
разказа Найденов и добави,
че още следващата седмица
ще инициира широка среща
между участниците в пазара и отговорните държавни
институции, за да се изяснят
проблемите и да се потърсят
възможните им решения.
ани коджаиванова

Дефицит на
зърно може и
да се появи

Липсва ка
на зърното
количеств

Истерията с цената
на зърното дойде заради поскъпването на
хляба в първите дни от
новата година. Зърно
има - както хлебно, така и фуражно. Според
официалните данни
около 20% от произведената пшеница у
нас е годна за производство на хляб, което
означава, че добивът за
хляб и други тестени
изделия е около 800
хил. т. Обемът може
да достигне и до 1.1
млн.т, защото с някои
подобрители част от
другата пшеница също
става за производство
на брашно.

Проблемът не е в липсата на зърно. Дори и
в световен мащаб няма
недостиг на пшеница.
Има логистични проблеми при търговията със
зърно, които дойдоха и от
определени райони като
Русия. Цената се повишава заради нарасналото
потребление в световен
мащаб заради производството на биогорива. Тези
процеси бяха очаквани.
Цените са такива, каквито
каже пазарът. На международните борси цената
на зърното расте и това
много лесно може да се
провери.

Това, с което се оправдават колегите от
хлебопроизводителния
бранш, е, че поскъпването при тях се случва с няколко месеца
по-късно, отколкото
е при зърното. Да, в
последните месеци на
миналата година имаше малко поскъпване.
Цените сега се движат
около 400-420 лв./т
спрямо 380-400 лв./т
преди. Да, има износ.
Данните сочат, че от
общо 3.9 млн. т произведено зърно в наличност има 2.3 млн. т, а

радослав Христов,

председател на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите

Близо 20%
от произведената пшеница е
хлебна

1.6 млн. т са изнесени.
Така че дефицит може
и да се появи, защото
все пак до прибирането
на следващата реколта
през лятото на 2011
г. има шест месеца.
И с тези темпове на
потребление може да
се наложи довнасяне.
До момента обаче са
внесени само около 3
хил. т пшеница и тя е
за специални изделия,
които се правят от нея.
А цената навън е
доста по-висока. В
Турция българската
пшеница пристига на
600 лв./т. Страната ни е
свободен пазар и ако не
беше такъв, търговците
можеха да наложат и
още по-ниски цени. Те
се бяха подготвили по
20 ст. за килограм в
началото на миналата
година.

В България балансът е
осигурен. Проблемът у
нас е свързан с качеството на зърното, тъй като
в последните години все
по-малко площи се засяват с хлебна пшеница.
Все още има количества,
които може да се изнесат,
без да се наруши балансът. Ако се търси обаче
качествено зърно, може
да се наложи и минимален внос.
Няма как твърденията за
спекулативно повишаване
на цените да са верни. В
България сме свикнали
винаги да се говори за
спекулации.
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Новата година започва
с нови тревоги
за липсата
на достатъчно
зърно
��.��.��

Пшеница

���.��

��.��.��

���.��
USD/т.

чението на
упермаркетите

СнимкА bloomberg

ачество
о, не
во

ненко ненков,

председател на СД и мажоритарен собственик на “БГ Агро” АД

Цената се
повишава
заради нарасналото
потребление в световен мащаб заради
производството на
биогорива
Ако искам да продам на
някого по-скъпо и той няма възможност да го плати,
няма да успея да продам.
Спекула може да има само
при картелно споразумение. Не виждам обаче
сигнали за подобно нещо.
Цената на хляба расте с побавни темпове от цената на
зърното, което означава, че
производителите са имали
повече резерви.
Повишаването на цените се отрази много положително и на приходите
на компаниите в сектора.
Ще отчетем сериозен
ръст за миналата година.
През 2011 г. едва ли повишението на оборота ще е
толкова драстично, както
през 2010 г. Очакванията
са пазарът да се стабилизира и да видим лек тренд
нагоре.

Няма нужда да
драматизираме
нормалните
пазарни процеси
В страната има
достатъчно брашно
и не може да става
дума за спекулации,
че повишаването
на цените е заради
липса на ресурс.
Поскъпването е
резултат основно
от движението на
борсите, но има и
други фактори.
Безспорно е, че
цената на хляба
ще расте плавно в
близките поне две
години и в това
няма съмнения.
Няма нужда обаче
да правим от това
трагедия и драма,
това са нормални
процеси на пазарната
икономика. Все пак
заедно с цените
растат и доходите, а и
говорим за стотинки
все пак.
От една страна,
поскъпването на
храните е световна
тенденция. От друга
обаче, в България
цената на хляба е найниската в Европа и ще
върви нагоре, докато
не се изравни.
Надяваме се
държавата да е

Савина Влахова,

председател на Съюза
на мелничарите

Поскъпването
е резултат
основно от
движението на
борсите, но има и
други фактори

активна, но не за да
регулира цените, а
за да извади сивия
сектор на светло и да
работи за подобряване
на бизнес средата.
Сивият сектор в
хлебопроизводството
има много голям дял
и е един от факторите,
които влияят много.
В момента
производителите
се договарят с
търговците, а
анонсираното
увеличение с 15-20%
е за производствената
цена. Ефектът върху
крайния потребител
може да е много
различен. Всичко
зависи от договорките
и пазара.

Според
анализаторите,
ако климатичната
ситуация от миналата
година се повтори,
при сегашните запаси
от соя и царевица ще
станем свидетели на
нови исторически
рекордни цени
Краят на 2010 г. няма да
бъде край на скъпото зърно,
смятат анализаторите. Вчера
правителството на САЩ излезе с новината, че запасите
от някои ключови зърнени култури ще достигнат
критично ниски нива през
2011 г. От Организацията на
обединените нации също не
закъсняха с предупреждението си, че повторение на
кризата с храните от 2008 г.
е напълно възможно заради
покачването на цените.
В резултат на това царевицата поскъпна с 1.47%
в рамките на вчерашната
сесия, достигайки 30-месечен рекорд. За четирите дни
поскъпването премина 7%.
Фючърсите на соята също
не останаха безразлични
към предупреждението и се
покачиха с 0.42%, или с над
5% за седмицата.
Според анализаторите,
ако климатичната ситуация от миналата година се
повтори, при сегашните
запаси от соя и царевица
ще станем свидетели на
нови исторически рекорди
при тези две култури, като
не е изключен и рязък скок

Слънчоглед

��.��.��

���.��
USD/т.

при пшеницата. Реколтата
в Аржентина и Бразилия,
която скоро трябва да бъде
прибрана, изглежда крехка
поради сушата през последните месеци.
Тенденцията
продължава

Зърното продължава да поскъпва на световните пазари,
а през 2010 г. бяха отчетени
най-високите стойности за
последните 2 години. Пшеницата поскъпна с 30%, а
през август цената достигна
невижданите от 2008 г. 300
USD/т. При царевицата покачването достигна 40%, а
положителното изменение
в стойността на соята беше
35%.
За пшеницата резкият скок
в цената се случи в рамките
само на един месец - юли. С
приближаването на лятото
стана ясно, че Русия, третата
по големина страна производител на пшеница през
2009 г., ще преживее едно от
най-горещите си лета в историята на метеорологичните
измервания. И сбъдването
на тези прогнози не закъсня.
За няколко седмици страната
беше ударена от три кризи
едновременно. Измерени
бяха най-високите температури през последните 130
години, най-страшната суша
за повече от три десетилетия
порази страната, а освен
това масивни горски пожари
засегнаха седем региона,
включително Москва. Бедственото положение постави
под въпрос вътрешното под-

сигуряване на търсенето.
Действията на правителството не закъсняха и на 5
август премиерът Владимир Путин обяви забрана
за износ на пшеница. Новината подейства моментално на борсовата търговия и фючърсите скочиха
със 7% само в рамките на
един ден. Месечното изменение на цената пък достигна 59% и от 190 USD/т в
началото на юли тя вече се
търгуваше за 301 USD/т.
За да оправдае максимата, че нищо лошо не
идва само, през октомври
Пакистан беше засегнат
от опустошителни наводнения. Унищожени бяха
над половин милион тона
пшеница, след като близо
700 хил. ха насаждения
останаха под вода. И така
цената, която за два месеца
успя да свали 16% от найвисокото си ниво през август, отново се качи близо
до зоната от 300 USD/т.
Борсова търговия

На борсата в Чикаго вчера
цената на пшеницата се
покачи до 285.36 USD/т,
което е ръст от 0.81% . Поскъпването при царевицата
достигна 1.47% и фючърсите за март се търгуваха
за 252.06 USD/т. Соята с
доставка също през март
отчете покачване от 0.42%
до 522 USD/т.
Георги Георгиев

��.��.��

���.��
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Синдикатите в БДЖ ще участват
в инвестиционната програма

Министър Цветков обяви, че компанията реално е в неплатежоспособност

▶ плановете за оздравяване на финансовото състояние на БДЖ преминават през поредица преструктурирания и непопулярни мерки

Синдикатите ще са част от
групата, която ще участва
в изготвянето на инвестиционната програма на
„Холдинг Български държавни железници” (БДЖ)
и ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). Това
стана ясно след среща по
проблемите на железопътния транспорт, в която са
участвали изпълнителните директори на БДЖ и
НКЖИ Пенчо Попов и
Милчо Ламбрев, министрите на транспорта и труда
Александър Цветков и Тотю Младенов и представители на синдикатите.
В групата ще участват
зам.-министрите на труда
и транспорта, синдикатите
и ръководствата на двете
дружества. Целта е да се
изготви инвестиционната програма до 2013 г. на
двете компании, като според синдикатите това може
да стане до 15 февруари.

Участниците в работната група трябва да решат
какви средства ще трябват
за двете дружества, как да
се харчат през годините
и какъв ще е ефектът от
инвестициите.
министърът призна

След срещата транспортният министър най-накрая
призна, че БДЖ реално е в
неплатежоспособност. По
думите му единственият
шанс за държавния превозвач е заемът за преструктуриране на компанията,
който ще бъде отпуснат от
Световната банка.
В края на миналата година беше подписан меморандум със Световната банка,
който предвижда финансовата институция да отпусне
до 600 млн. лв. целеви заем
на двете предприятия за оздравяване на железопътния
сектор в България. Планът
на железниците предвижда
те отново да излязат на

печалба и изплащането на
заема изобщо да не ги притеснява. Важният детайл
е, че този заем ще бъде
гарантиран от българската
държава. Т. е., ако БДЖ в
един момент се окаже в
невъзможност да изплаща
заема, той ще бъде плащан
от данъкоплатците. А това
вече се е случвало. Много
повече пари от въпросния
заем ще получи БДЖ - 460
млн. лв. за стабилизиране
на дружеството. НКЖИ ще
получи максимум 140 млн.
лв. от заема, като компанията ще ги инвестира в нови
машини.
БДЖ има над 200 млн.
лв. загуба, над 500 млн. лв.
кредити, а освен това имуществото на дружеството
е ипотекирано, коментира
Александър Цветков.
Стачки

При подписването на меморандума за заемите от
Световната банка стана яс-

но, че в инвестиционната
програма на компаниите се
предвижда и съкращаване
на персонал. Според плана
на двете дружества трябва
да бъдат съкратени 2800
служители на БДЖ и близо
4000 в НКЖИ. Синдикатите скочиха срещу тази
мярка, като на вчерашната
среща и. д. президент на
КНСБ Пламен Димитров
заяви, че може да се намери решение, което да
не налага драматичното
съкращаване на персонал.
Синдикалистът е категоричен, че въпреки съкратените 5000 души през последните три години двете
компании са в незавидно
финансово състояние. В
същото време социалният
министър Тотю Младенов
успокои, че съкратеният
персонал няма да остане
на улицата. Въпреки това
синдикатите са в готовност за ефективни стачни
действия.

Резултати
И двете
дружества
свиват
приходите си

▶ в публикуваните
на сайта на
министерството на
финансите отчети
на „Холдинг Български
държавни железници”
(БдЖ) и дП национална
компания „Железопътна
инфраструктура”
се вижда, че и двете
компании са намалили
приходите си през
деветмесечието на 2010 г.
▶ нкЖи е намалило
продажбите до 83.2 млн.
лв., което е спад от 15.7%
спрямо деветмесечието
на миналата година.
Благодарение на поголямото финансиране от
държавата дружеството
успява да постигне

снимка емилия костадинова

минимален ръст 0.1%
на годишна база на
общите приходи, които
в края на септември
2010 г. са 198.1 млн. лв. За
деветмесечието нкЖи е
получила финансиране от
държавата в размер на
почти 96 млн. лв., което
е със 17.2% повече от
деветмесечието на 2009 г.
така дружеството успява
да свие загубата си с 54.2%
до 25.5 млн. лв.
▶ За януари - септември
2010 г. държавата е
намалила субсидията за
БдЖ с 225.5% до 105 млн.
лв. За деветмесечието на
2010 г. общите приходи на
националния жп превозвач
са 285.6 млн. лв., което е
спад от 14% на годишна
база. в края на септември
тази година загубата на
компанията достигна 62.2
млн. лв., което е с 40.35%
повече спрямо същия
период на 2009 г.

„Септона България” слиза от борсата
„Кариерата” на дружеството като публична
компания беше изключително кратка
„Септона България” слиза
от борсата, след като с решение на зам.-председателя
на КФН дружеството беше
отписано от регистъра на
публичните компании.

Компанията има една от
най-кратките „кариери” на
публично дружество, тъй
като се листва на борсата
след вторично предлагане
през декември 2008 г. На
борсата никога не е имало
сделки с акции на „Септона
България”.
Преди да слезе от борсата, в дружеството имаше
формално търгово пред-

ложение. При цена от 6.53
лв. за ценна книга нито
едно юридическо лице не
е приело предложението. Две физически лица с
49 350 броя акции, представляващи 1.88% от капитала
на „Септона България” АД,
обаче са го приели.
„Септона България” АД
има за предмет на дейност
производство на фармацев-

тични и сходни продукти,
козметика, ветеринарни и
химиотерапевтични продукти, диетични и бебeшки
храни, средства за обслужване на бебета и болни,
пластмасови стоки за домакинска употреба, превързочни материали и най-общо хигиенни материали за
медицината и болничното
обслужване.

„Септона България” АД е
дъщерно дружество на „Септона” АД Гърция. „Септона
България” АД е наследила
„Балкански памук” АД-София, което е учредено през
май 2004 г. в София. „Балкански памук” АД-София
променя наименованието
си на „Септона България”
АД-Русе и се пререгистрира
през 2005 г.

6.53
▶ лв. е цената,
при която от
компанията беше
отправено търгово
предложение към
миноритарните
акционери
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Германската Commerzbank вдига
капитала си чрез замяна на дълг
Държавният фонд
за спасително
финансиране Soffin
ще запази дела си от
25% плюс една акция
Втората по големина банка
в Германия Commerzbank
ще вдигне капитала си
чрез замяна на дълг срещу собственост. Трезорът
ще издаде 118 млн. нови
акции, с които ще увеличи капиталовата си база
почти с 10%. С приходите
ще бъдат изкупени обратно хибридни инструменти на цена под номинала,
съобщи франкфуртският
трезор.
Операцията ще подобри
съотношението между основния капитал и рисковите
активи на банката от 9.9
на 10.25%. Посредници по
пласирането на емисията
са Credit Suisse, Citigroup,
Goldman Sachs и UBS.
Държавно участие

Преди две години
Commerzbank получи финансова помощ от държавата в размер на 18.2 млрд.
EUR, с които осъществи
придобиването на Dresdner
Bank точно в разгара на
кризата. Оттогава насам
трезорът отчита загуби,
като за 2010 г. се очаква
да излезе на печалба по
международните финансови стандарти.
Повечето от помощта беше предоставена под формата на дългово финансиране. Част от този дълг
ще бъде заменен за нови
акции, което ще позволи на
държавния фонд за спасително финансиране Soffin
да запази дела си от 25%

плюс една акция.
Еднократна печалба

Макар че с тази операция
Commerzbank не прави
значителна стъпка за изплащане на държавната
помощ, тя се възползва от
ниската цена на хибридните си инструменти, обясниха анализатори. Сделката
ще позволи на банката да
отчете еднократна печалба
от 340 млн. EUR през тази
година. Освен това трезорът ще намали бъдещите
си лихвени плащания и
ще подобри качеството на
капитала си.
Commerzbank не планира
допълнително набиране
на капитал през първото
тримесечие на годината,
но може да предприеме
такива мерки по-нататък,
се казва в съобщение на
банката.
Все още евтини

Акциите на Commerzbank
все още са прекалено евтини, което не й позволява да
предприеме по-значително
увеличаване на капитала,
за да си върне дълговете към правителството,
коментират наблюдатели.
Миналата година най-голямата банка в страната
Deutsche Bank вдигна капитала си с повече от 10
млрд. EUR. Средствата й
помогнаха да придобие
Postbank и да изпълни
по-строгите капиталови
изисквания по Базел III.
Редица европейски банки
в момента предприемат
мерки за подобряване на
капиталовите си нива, след
като новите критерии бяха
съгласувани от лидерите на
Г-20 миналия ноември.

118
▶ млн. нови акции ще
издаде германската
Commerzbank, с което ще
увеличи капиталовата си
база почти с 10%

10.25
▶ процента ще достигне
съотношението между
основния капитал и рисковите активи на банката
след операцията

18.2
▶ млрд. eUr държавна помощ получи
Commerzbank преди две
години, с които осъществи придобиването на
Dresdner bank

▶ Втората по големина
банка в Германия отчита
загуби от 2008 г. насам,
но за 2010 г. се очаква да
излезе на зелено
снимки bloomberg

Испания и Италия успешно пласираха облигациите си
Европейската
централна банка
предупреди за
инфлационен натиск в
еврозоната
Успешните емисии облигации на Испания и Италия
успокоиха страховете, че
дълговата криза в Европа
може да се разрасне. Въпреки че доходността по
книжата се увеличи, ръстът
не беше шокиращ. Ден порано основният кандидат
за спасяване след Гърция
и Ирландия - Португалия,
също привлече инвеститорски интерес с дълговите
си книжа.
испания

Испания пласира максималния предвиден обем
от 3 млрд. EUR 5-годишни
облигации. Средната доходност на книжата достигна 4.542% в сравнение с
3.576% на предишния аукцион в началото на ноември. Поръчките надвишиха
предлаганото количество

2.1 пъти. При предишната
процедура емисията беше презаписана 1.6 пъти.
Според запознати източници, цитирани от Wall
Street Journal, около 60%
от книжата са били купени
от чуждестранни инвеститори.
италия

Италианското правителство намери инвеститори
за цялата си емисия в размер на 6 млрд. EUR, която
включва 5- и 11-годишни
облигации. Средносрочните книжа постигнаха
доходност 3.67% спрямо
3.24% на предишния аукцион през ноември. Лихвата по дългосрочните облигации нарасна до 5.06%
от 4.81% при предната
процедура.
предпазливо

Успешното представяне
на португалските книжа в
сряда оказа положително
влияние на аукционите на
Испания и Италия, коментират анализатори. Други

обаче посочват постигнатата по-висока доходност.
Според тях малкото добри
резултати само прикриват,
а не решават проблемите
на Европа.
инфлационен
натиск

Междувременно председателят на Европейската
централна банка (ЕЦБ)
Жан-Клод Трише предупреди, че инфлационният натиск в еврозоната се
засилва заради цените на
енергоносителите. През
декември инфлацията в
еврозоната достигна 2.2%,
като за първи път от две
години насам надмина заложеното от ЕЦБ ниво от
2%. “Инфлацията може
временно да продължи да
нараства и да се задържи
над 2%, преди да намалее
към края на годината”, каза
Трише.
За момента обаче ЕЦБ
не предвижда вдигане на
лихвите. Вчера основният
лихвен процент беше оставен без промяна на 1%.
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▶ Цени на петрол и петролни
продукти
Вид
Суров петрол
Брент
Газьол
Природен газ
Бензин 95
Нафта

Борса
NYMEX
ICE
ICE
NYMEX
NYMEX
NYMEX

▶Фючърси
Вид
Пшеница
Царевица
Ечемик
Памук
Какао
Кафе
Соя
Захар

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

Януари
91,69
98,35
809,5
4,47
879
854

Февруари
91,69
98,35
809,5
4,47
-

Arabica
No.2
White

Борса
CBT
CBT
ASX
NYBOT
NYBOT
NYBOT
ICE
NYSE LIFFE

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

Олово
Цинк
Алуминий
Никел
Алуминиева сплав

▶ Цени

на агрокултури

Разновидност
Soft Red
Yellow
Feed
No.2

▶ Спот цени на цветни метали ▶ Курсове за
митнически
Вид
Борса
Единица
Цена
3м.
Мед
LME
USD/т
9622
9625,25
оценки
Калай
LME
USD/т
26925
26901

Януари
285,41
251,91
201,22
3297,62
2953,00
5274,47
522,12
789,00

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

LME
LME
LME
LME
LME

USD/т
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т

2699
2448,5
2479,5
25725
2282

2675
2464
2495,5
25835
2270

на благородни метали

Вид
Злато
Сребро
Платина
Паладий
Родий

Борса
LME
LME
LME
LME
LME

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

Купува
1392,8
29,72
1827
819
2420

Продава
1393,2
29,76
1829,5
822,45
2420

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

до 15.00 ч. на 12.01.2011 г.

12.01.2011 г.

157,65
11,85
84,91
104,34
828,39
194,81
88,05
176,07
357,98
219,81
273,55
103,93
241,28

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

156,88
11,79
84,50
103,83
824,37
193,88
87,62
175,23
356,27
218,76
272,24
103,43
240,13

156,11
11,73
84,09
103,33
820,35
192,95
87,20
174,38
354,57
217,71
270,94
102,94
238,98

155,72
11,70
83,68
102,82
816,32
192,02
86,78
173,53
352,86
216,67
269,64
102,44
237,83

153,80
11,56
82,44
101,30
804,26
185,53
84,66
169,30
340,93
209,34
260,52
98,98
229,79

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

5.1024
7.6371
10.1835

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.2581
2.6619

за поръчки
от 2000 до 20000

5.0375
7.6753
10.3363

за поръчки
под 2000 лв

след края
на 2-та год.

5.2129
7.9426
10.5908

5.1024
7.6371
0.0000

153,80
11,56
82,44
101,30
804,26
185,53
84,66
169,30
340,93
209,34
260,52
98,98
229,79

преди края
на 2-та год.

4.9122
7.4844
0.0000

2.2581
2.6619

Фонд на паричен пазар 11.5030
Смесен - балансиран 10.9220
фонд в акции
10.2487

11.4973
10.8677
10.1977

11.4801
10.7590
10.0447

11.4916
10.8134
10.0957

11.4916

11.4973
0.0000
0.0000

Валута
Currency
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
КАНАДСКИ ДОЛАР
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН
ЧЕШКА КРОНА
ДАТСКА КРОНА
ЕСТОНСКА КРОНА
БРИТАНСКА ЛИРА
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
ХЪРВАТСКА КУНА
УНГАРСКИ ФОРИНТ
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
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

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

▶ Kурсове на чуждестранни валути
За Стойност
For
Rate
1
1,48812
10 8,79183
1
1,46812
1
1,56441
10 2,24437
100 7,73667
10 2,62454
10 1,25000
1
2,30314
10 1,91786
10 2,64609
1000 7,08121
10000 1,64960
100 3,30759
100 1,78321
1000 1,29502
10 5,66448
1
2,75547
10 1,20780
10 4,77206
10 2,48470
1
1,10812
100 3,37456
10 4,89839
10 4,56404
100 4,85528
10 2,17769
1
1,13923
100 4,94496
10 9,60860
1
1,49163
10 2,19236

Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
месеца и публикуван този или на следващия ден,
който се използва през следващия календарен
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. Курсовете сa
валидни до 24.00 часа на 31.01.2011 г.

Доходност и Риск
Стандартно
отклонение

За последните
12 мес.

От началото
на публ. предл.
(анюализирана)

Начало на публ.
предлагане

1.18%
1.02%
0.02%

15.66%
14.43%
0.09%

-3.52%
6.25%
1.21%

-20.68%
-8.66%
1.40%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

1.72%
2.25%

29.25%
25.80%

-11.00%
-11.59%

-53.05%
-46.46%

12.11.2007
12.11.2007

0.22%
0.70%
1.49%

0.10%
10.72%
12.68%

6.78%
1.18%
-1.00%

6.35%
3.78%
0.88%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

1.62%
2.32%
-2.13%
2.89%
4.71%
0.21%

5.90%
10.95%
13.14%
11.90%
12.95%
0.22%

2.09%
-3.35%
-28.18%
-0.09%
8.19%
8.00%

6.49%
-3.62%
-17.17%
-7.51%
4.73%
8.67%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

0.09%
-0.08%
0.08%

1.17%
2.07%
5.06%

-1.16%
-7.71%
-13.08%

-4.15%
-12.35%
-10.78%

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

13.9077
8.2488
4.2837
8.2715
11.8014
12.2944

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

82.7731
48.7735
64.6526

13.7700
8.1671
4.2413
8.0306
11.4577
12.2944
до 2 г.
82.4834
48.5296
64.3293

фонд в акции
Смесен - балансиран

100.2373
80.4833

98.7449
79.2851

2.02%
1.50%

3.18%
2.37%

-2.80%
-3.44%

-0.13%
-6.30%

04.01.2007
25.06.2007

фонд в облигаци
1.32926
Смесен - балансиран 1.10260
фонд в акции
0.77645
Смесен - консервативен 0.75943
Смесен - консервативен 1.05785

1.32660
1.09600
0.76492
0.75489
1.05468

0.33%
0.44%
0.62%
0.57%
0.11%

0.70%
3.75%
7.82%
2.75%
0.34%

6.06%
1.87%
-0.84%
3.26%
2.95%

5.69%
1.87%
-5.25%
-9.28%
3.26%

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

Смесен - балансиран
100.3717
Смесен - балансиран
104.6189
фонд в акции
85.3617
Фонд на паричен пазар 125.1135
Смесен - консервативен 94.3888
Смесен - консервативен 108.3910
фонд в акции
102.3018

99.3729
103.5779
84.0909
125.1135
94.0116
107.9579
0.0000

0.51%
0.42%
0.86%
0.32%
-0.47%
0.28%
N/A

6.17%
5.31%
8.86%
0.36%
2.00%
0.36%
N/A

-4.19%
-6.14%
-7.14%
8.35%
3.61%
5.45%
N/A

-0.03%
0.83%
-1.62%
7.23%
-1.97%
5.30%
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

108.2827
0.0000

4.9227

1.80%

7.51%

-0.11%***

5.04%

08.07.1999

0.9605

2.68%

12.80%

-8.41%***

-2.31%

01.06.2009

Фонд на паричен пазар 10.0244
Смесен - балансиран 18.0566
фонд в акции
11.2102

0.0000
17.9306
11.0544

N/A
2.38%
3.53%

N/A
7.15%
9.35%

N/A
-4.09%
-8.54%

N/A
9.88%
2.17%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.1242
0.8747
1.0996

0.28%
5.61%
2.78%

11.00%
17.87%
10.18%

-13.36%
26.33%
23.19%

1.03%
-3.08%
3.07%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

132.2659
14.3720
0.7808

0.47%
1.36%
3.50%

3.17%
8.10%
15.11%

4.53%
-4.03%
4.57%

6.13%
2.16%
-5.13%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

фонд в акции

4.9523
до 100 000 лв
0.9725

108.2827
101.2889

над 2 г.
82.7731
48.7735
64.6526

0.9677

0.9653

над 100 000 лв.
132.5304
14.5157
0.7886

Смесен - балансиран
фонд в акции

820.4284
734.6334

814.2905
729.1374

-0.03%
-0.22%

3.75%
4.26%

4.38%
2.84%

-6.77%
-9.96%

09.05.2008
09.05.2008

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

11.5656
126.3583
7.4050
10.5421

11.5656
126.3583
7.4050
10.5421

0.21%
1.36%
2.51%
1.32%

0.96%
5.04%
10.10%
2.59%

5.81%
5.54%
5.71%
4.63%

2.98%
2.97%
-5.88%
2.74%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.5837
Смесен - балансиран
0.7781
Смесен - консервативен 1.0137
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.2874
фонд в облигаци
1.3085
Смесен - балансиран
0.8725
фонд в акции
0.6398
Смесен - балансиран
0.7266
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0492

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

за поръчки над 100 000 лв
0.5808
0.7754
1.0122
над 50 000 лв / 40000 USD
1.2855
1.3046
0.8690
0.6366
0.7237
0.0000
1.0492

1.1939
1.0494

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

7.7526
6.6827
3.0854
10.5828
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000
фонд в акции
0.7877
0.7839
0.7819
фонд в акции
0.4362
0.4341
0.7819
за поръчки до 250 000 евро
за поръчки над 250 000 евро
фонд в акции
118.7535
117.2947

фонд в облигаци

Код

За

Стойност

Разлика

Currency

Code

For

Rate

Difference

ЕВРо

EUR

1

1,96

0

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,48135

-0,01188

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

8,86837

-0,09839

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,49849

-0,03141

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,52525

-0,02429
-0,03936

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,24359

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

8,02556

0,00658

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62528

-0,00014

ЕСТОНСКА КРОНА

EEK

1

2,34021

-0,01182

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

10

1,90603

-0,03316

ХОНКОНГСКИ ДОЛАР

HKD

10

2,64355

0,00107

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

1000

7,12221

0,02481

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

10000

1,63429

-0,03510

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10

4,15816

-0,09660

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

3,28099

-0,06202

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,78615

KRW

1000

1,33127

-0,02141

LTL

10

5,66448

0,00000

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАC
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ

0,00000
-0,02196

LVL

1

2,78926

-0,00120

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

10

1,22783

-0,01926

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,84957

-0,07274

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

2,50844

-0,02962

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,14023

-0,00266

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,35621

-0,07405

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

5,05958

-0,03041

НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,59298

-0,00627
-0,03988

РУСКА РУБЛА

RUB

100

4,92901

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

2,19744

-0,01416

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,15144

-0,01594

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

4,86961

-0,09443

НОВА ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

9,56162

-0,03660

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,48180

-0,02582

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

2,16564

-0,03650

ЗЛАТО (1 ТРОЙ УНЦИЯ)

XAU

1

2054,09000

-21,61000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 14.01.2011 година.
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и референтните курсове на ЕЦБ
за съответния ден, и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.

▶ Валути спрямо евро
ВАЛУТА

Код

Купува

Продава

Hай-висока

Hай-ниска

Currency

Code

Buy

Sell

High

Low

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1,33

1,33

1,33

1,31

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,84

0,84

0,84

0,83

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

110,5

110,52

110,53

108,69

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1,29

1,29

1,29

1,27

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,8

7,8

7,82

7,75

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

8,91

8,91

8,92

8,85

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,32

1,32

1,32

1,29

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,33

1,34

1,34

1,32

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

274,75

274,92

275,71

274,4

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,41

24,42

24,42

24,31

РУСКА РУБЛА

RUB

39,97

40

40,01

39,38

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

3,87

3,87

3,87

3,84

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 13.01.2011 г.

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

1.1411
0.8878
1.1161
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
132.7288
Смесен - балансиран
14.5157
фонд в акции
0.7964

фонд в акции

Валута

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5779
0.7727
1.0107

3.21%
2.08%
0.49%

8.53%
3.68%
0.94%

10.35%
3.93%
4.66%

-15.85%
-7.76%
0.38%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.2836
1.3007
0.8655
0.6334
0.7208

0.22%
0.22%
0.21%
0.20%
0.74%

0.12%
0.67%
2.76%
4.88%
3.69%

6.05%
6.27%
0.74%
-4.79%
-5.46%

5.34%
5.66%
-2.87%
-8.93%
-10.48%

0.0000
0.9967

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

1.1939
до 90 дни
1.0338

0.23%
0.49%

0.14%
3.11%

4.04%
3.42%

3.75%
0.73%

15.11.2005
12.09.2005

0.24%
1.39%
2.97%
0.24%

8.63%
8.46%
14.09%
2.06%

-6.79%
-5.36%
6.99%
1.72%

-5.09%
-7.94%
-26.75%
2.75%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

над 90 дни
1.0442

7.7526
6.6827
3.0854
10.5828
клас В

Клас А

0.7761
0.4298

0.7761
0.4298

Клас В при изпълнена
инв. схема
0.7800
0.4319
Цена
116.4193

Клас В при прекратена
инв. схема
0.7606
0.4212

2.43%
2.97%

11.39%
13.78%

4.09%
0.82%

-5.31%
-20.39%

22.05.2006
02.05.2007

2.29%

N/A

N/A

N/A

03.05.2010

Смесен - балансиран
фонд в акции
Смесен - балансиран

314.5705
13.2559
12.0882
8.9130
21.0912

313.6283
12.9947
11.7327
8.6508
21.0912

0.21%
0.11%
0.34%
1.34%
1.13%

3.52%
3.38%
6.06%
11.36%
4.45%

0.46%
0.61%
-1.59%
1.00%
3.85%

6.45%
5.43%
3.42%
-2.53%
1.64%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
фонд в облигаци

6.8961
8.3196
11.8691

6.8616
8.2780
11.8395

-0.76%
-1.18%
0.03%

5.94%
6.06%
1.44%

2.32%
2.59%
9.45%

-9.75%
-4.95%
5.15%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран

1.2466
1.1008

1.2216
1.0898

1.94%
1.11%

5.42%
5.01%

1.22%
4.01%

5.23%
18.09.2006
3.77%
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 14/01/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,292778
€ 1,318634
€ 1,286314
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,970114
€ 0,989516
€ 0,965263
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,955613
€ 0,974725
€ 0,950835
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 11/01/2011 г. Включените в цените разходи са както
следва: при придобиване - 2.00% от НСАД, но не по-малко от 10 евро (левовата им равностойност)
по една поръчка; при обратно изкипиване - 0.50% от НСАД.
Цени за 1 дял за 14/01/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,151210 лв.
1,151210 лв.
1,151210 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 14/01/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 13.01.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0494 лв.

Сентинел - Рапид

1,1939 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0338 лв.

1.0442 лв.

1,1939 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
0,49 %

3,42 %

0,23 %

4,04 %

За ДФ „Сентинел – Принсипал” разходите по емитирането в размер на 0,5 % и по обратното изкупуване в размер на
1 % от НСА на един дял са включени в емисионната стойност, респективно в цената на обратно изкупуване за дялове,
държани по-малко от 90 дни. За ДФ „Сентинел – Рапид” емисионната стойност и цената на обратно изкупуване са
равни на НСА на един дял.
Цените са валидни за поръчки, подадени на 12 януари 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 14.01.2011 г.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ:

Ти Би Ай Евробонд
(Емисионна
ст-ст)

ПРЕХВЪРЛЯНЕ В:
Ти Би Ай Комфорт
Ти Би Ай Хармония
(Емисионна
(Емисионна
ст-ст)
ст-ст)

Ти Би Ай Динамик
(Емисионна
ст-ст)

Ти Би Ай Евробонд
N/A
13.2363
12.0704
8.8999
315.1987
N/A
12.0290
8.8693
Ти Би Ай Комфорт
316.7692
13.1253
N/A
8.8256
Ти Би Ай Хармония
316.7692
13.1253
11.9697
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.

Петък 14 януари 2011 pari.bg

пазари 17
индекс на деня

0.75
▶ процента се повиши френският индекс CAC 40 и достигна 3974.83 пункта

По време на
борсовата
сесия в четвъртък измерителят
добави 30 пункта
към стойността си.
Спекулациите около
евентуално спасяване на Португалия
оказаха положително влияние и на
пазарите в Европа

Сребро
USD/тр.у.
��,��
��.���
��.��%

��,��
��,��
��,��
��,��
��.��.��

��.��.��

��.��.��

Цената на
среброто
отчете
понижение и по
време на вчерашната сесия в Лондон
достигна 29.37
USD/тр.у. Апетитът
на инвеститорите
към риск се върна и
те загърбиха благородните метали

Стока на деня

2.61
▶ процента спечели
царевицата на борсата в Чикаго и достигна
254.9 USD/т

На последната борсова
сесия суровината поскъпна с 6.5
USD заради силния
интерес на инвеститорите. Прогнозите
на земеделското министерство на САЩ
за срив на запасите
свалиха цената на
зърното

Златната треска ще продължи и през 2011 г.
Цената на златото ще
достигне 1600 USD/т
през 2011 г. Това показват
изчисленията на GFMS
Ltd. В доклада на изследователската компания
се посочва, че основен
принос за успешното достигане на тази стойност
ще имат отново ниските
лихвени нива, поставени
от централните банки, и
нестихващите притеснения от разпространение на
дълговата криза в Европа.
Анализаторите на компанията твърдят, че “златният балон” неизбежно ще
се спука, но това ще стане
едва при достигането на
тези стойности и най-рано
след края на годината. За
първите шест месеца на
тази година инвестициите
в златни кюлчета и монети
ще се увеличи с 15% в
сравнение със същия период на миналата година,
твърдят оттам.
През изминалата година
златото поскъпна с 30%
до рекордните 1432.5
USD/тр.у., след като правителствата се превърнаха
в нетен купувач на злато за

Георги Георгиев
georgi.georgiev@pari.bg

На борсата
в Лондон
цената на златото с
незабавна доставка
се понижи с 0.4% до
1382.3 USD/тр.у.

първи път от 1988 г. насам.
Те бяха водени от Русия,
която закупи 135 т злато
през миналата година.
Увеличено търсене на злато имаше и от страна на
бижутерийната индустрия,
като там ръстът достигна
16%.
В Европа и САЩ инвеститорите купуват злато,
за да хеджират риска от
евентуална девалвация

на водещите валути, след
като Федералният резерв
на САЩ повече от две
години държи основната
си лихва на безпрецедентно ниското ниво от
0.25%. Предварителните
прогнози на GFMS са,
че търсенето на злато е
нараснало с 0.5% до 4306
т през 2010 г. Инвестиционното търсене от своя
страна е паднало с 15%
до 1616 т, водено от спада в западните държави.
През 2010 г. Индия е
доминирала на пазара
на бижута, като купувачите оттам са извършили
87% от сделките. Търсенето на бижута може
да падне със 7% през
първата половина на 2011
г., след като цената на
златото прехвърли 1400
USD/т и отблъсна част от
купувачите. На борсата в
Лондон цената на златото
с незабавна доставка се
понижи с 0.4% до 1382.3
USD/тр.у. и сложи край
на тридневното рали. При
среброто поевтиняването
достигна 1.19% до 29.325
USD/т.

▶ Търсенето на злато през 2010 г. е било с 0.5% повече в сравнение с година по-рано

Пазарите в Азия подобриха
двегодишен рекорд
Георги Георгиев
georgi.georgiev@pari.bg

В Япония
Nikkei 225 се
повиши с 0.73% до
10 589.80 пункта,
воден от акциите
на местните
износители
Борсовите индекси в Азия
и региона се повишиха до
най-високите си нива от
юли 2008 г. Сред компаниите, които оказаха най-силно
влияние, бяха добивните
и финансовите компании.
Допълнително оптимизъм
внесоха и спекулациите, че
европейските лидери работят над нова стратегия за
справяне с дълговата криза.
Акциите на най-голямата
европейска банка HSBC
скочиха с 1.35% на борсата
в Хонконг, след като Германия загатна, че е готова
да подкрепи предложения
за по-широки правомощия
на Европейския фонд за
финансова стабилност.

▶ Увеличението в цената на металите и петрола продължава да движи акциите на
добивните компании нагоре
Снимки bloomberg

Регионалният индекс
MSCI Asia Pacific се повиши с 0.8% до 139.39 и това
е най-високата му стойност
от юни 2008 г. През 2010
г. индексът отчете ръст от
14.3%, след като през 2009
нарасна с 34.
В Япония Nikkei 225
се повиши с 0.73% до
10 589.80 пункта, воден
от акциите на местните
износители, а в Хонконг

Hang Seng добави 0.5%
до 24 239 пункта. На
борсата в Сеул Kospi се
понижи с 0.3% до 2089.48
пункта, след като централната банка на Южна
Корея ненадейно повиши основния си лихвен
процент.
Акциите на най-голямата минна компания
в света BHP Billiton се
повишиха с 1.88% на

борсата в Сидни до 46.05
AUD. Голямо влияние
върху акциите на компаниите оказа поскъпването на
шестте основни индустриални метала. На борсата в
Австралия S&P/ASX 200
скочи с 1.5% до 4795.20
пункта, отбелязвайки найсилното си повишение,
откакто тежките наводнения в австралийския щат
Куинсланд започнаха през
декември.

Доларът с
поредна победа
срещу еврото
Стойността на
американската
валута се покачи рязко
спрямо еврото след
неочаквания спад на
търговския дефицит
на САЩ през ноември.
Отрицателният
търговски баланс на
страната е намалял
с 0.3% до 38.3 млрд.
USD, което е найниската стойност за
последните десет
месеца. Основна
роля за това има
увеличеният
износ, чиито нива
са невиждани за
последните две
години, по данни
на търговското
министерство на САЩ.
За изминалите две
години доларът
поевтиня с 10%
спрямо еврото и това
направи американските
стоки поконкурентоспособни
на международния
пазар. По този начин
увеличението на
износа успя да задмине

Георги Георгиев
georgi.georgiev@pari.bg

На последната
борсова
сесия
американската
валута напредна
с 1.73% спрямо
еврото, а кросът
на двете валути
достигна
1.3358 EUR/USD
ръста при вноса. На
последната борсова
сесия американската
валута напредна с
1.73% спрямо еврото, а
кросът на двете валути
достигна 1.3358 EUR/
USD.
Положителното
изменение,
регистрирано за
седмицата, достигна
3.5% и напълно
компенсира черната
серия от предходната
седмица.
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Беден
богат носи
Икономическият ръст
при по-слабо развитите държави успя
донякъде да неутрализира влиянието на
финансовите проблеми в Европа и САЩ

Развиващите се държави са
били двигателят на глобалната икономика през 2010 г.
и те ще запазят тази си роля
и през тази година. Това се
казва в доклада на Световната
банка за Глобалните икономически перспективи за 2011 г.
Една от най-влиятелните финансови институции в целия
свят посочва, че темпът на
възстановяване на глобалната
икономика през следващата
година ще бъде малко понисък, но все пак ще остане
достатъчно стабилен.
Увеличаването на световния брутен вътрешен продукт
през 2010 г. е било 3.9%, а в
края на тази година се очаква
той да се понижи леко до
3.3%, посочват икономисти
на банката. От доклада става
ясно, че икономическият ръст
при развиващите се държави
е двойно по-голям от този
при богатите държави. При
тях положителното изменение остана повече от скромно през последните години
независимо от агресивните
финансови стимули и улеснената монетарна политика.
Като допълнителна спирачка
на подема на тези държави
действа и голямата безрабо-

тица и не на последно място
застаряващото население в
Европа.
Така през 2010 г. икономическият ръст на развиващите се страни е достигнал 7%
и перспективата за други
6% през 2011 г. Много от
по-бедните държави успяха да отчетат положителен
търговски баланс в края на
фискалната 2010 г., който
се дължи най-вече на ръста при цените на суровините и в по-малка степен
на чуждите инвестиции и
туризма.
добра подготовка

За разлика от богатите държави развиващите се икономики
влязоха в кризата значително
по-подготвени. Това беше и
причината, поради която те
успяха и да излязат в по-добро състояние, се посочва в
доклада на СБ. Основният
проблем, който срещнаха европейските страни, е огромната задлъжнялост, която
за нововъзникващите пазари
от години е непозната. И така
само година след обявяването
на края на рецесията повечето
от тези икономики вече се намират на предкризисно ниво
или много близо до него за
разлика от богатите, които
все още не може да намерят
верния път за изход от ситуацията.
Според главния икономист
на Световната банка Джъстин
Лин, за да се движи светът нагоре, в момента изцяло „вина”

Основният
проблем, който
срещнаха европейските страни, е
огромната задлъжнялост, която за нововъзникващите пазари
от години е непозната
имат развиващите се държави. За него основен фактор е
потреблението, което в страните с развиваща се икономика е голямо, а при другите
точно обратното. Именно това елиминира отрицателния
ефект на продължаващите
финансови проблеми на някои от развитите държави.
Ръстът на тези държави е все
още под заплаха и те се нуждаят от спешни политически
действия, посочва Лин.
наличие на риск

Естествено рискове за икономическия ръст има не само
при развитите държави. В
краткосрочен план пред развиващите се икономики стоят
три основни риска, смятат
анализаторите на Световната
банка. Това са напрежението
при европейските финансови
пазари, волатилният капиталов поток и повишаването
на цените на хранителните

продукти.
В процеса на засилена
глобализация финансовите
сътресения при богатите
държави няма как да не
влияят и на новите икономики. Паричният поток също
зависи в голяма степен от
настроенията на инвеститорите. През 2010 г. обемът на
инвестициите към Бразилия,
Китай, Индия, Индонезия,
Малайзия, Мексико, Южна
Африка, Тайланд и Турция
се повиши рязко. В голяма
степен това се случи заради
рекордно ниските лихвени
нива, които си определиха
богатите държави за дълъг
период от време. Така инвеститорите насочиха вниманието си към развиващите
се пазари в търсене на повисока доходност. Притокът на инвестиции - преки
и капиталови, се увеличи
съответно с 42 и 30% през
2010 г. По-голямата част от

тези средства бяха насочени именно към тези девет
държави. През 2010 г. преките чужди инвестиции към
развиващите се държави са
се увеличили с 16%, достигайки 410 млрд. USD. Не
бива обаче да се забравя, че
през 2009 г. техният обем се
срина рязко с 40% именно
заради финансовата криза в
Европа и САЩ.
Още по-голям риск

Не на последно място по важност се нареждат и цените на
хранителните продукти. През
последната година станахме
свидетели на множество климатични бедствия в различни
точки на света. Наводнения,
земетресения, студ и суша
засегнаха голяма част от посевите, а цените на някои
суровини се повишиха със
100% в рамките на годината.
Опасенията на анализаторите
са, че ако всичко това се пов-

тори и през 2011 г., ефектът
ще е пагубен за по-бедните
държави. Ако цените на енергията също ескалират, това
ще доведе до рязък скок в
цената на храната и ще ореже
и без това оскъдния бюджет
на семействата в страните с
ниски доходи.
Препоръки

За да се загърби окончателно
кризата, от Световната банка препоръчват фокусът на
действията да се измести от
краткосрочните мерки и да се
насочи към планиране в дългосрочен план. Сред мерките,
които банката препоръчва,
са допълнително регулиране
на финансовия сектор, намаляване на волатилността на
основните резервни валути
- долара и еврото, както и
либерализирането на курса
на някои от валутите, които в
момента са строго регулирани.

РЕН

Л
ТНА БЪ

ГА

Я

КУ

РИ

Я

КУ

РИ

РИ

ГА

Н

Л
ТНА БЪ

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013
Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни
позиции на българската икономика”

КО

РЕН

Н

Н

КУ

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013
Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни
позиции на българската икономика”

КО

КО

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни
позиции на българската икономика”

Я

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции

РЕН

Л
ТНА БЪ

ГА

PROJECT BG161рО003 – 4.2.01-0001, “PROMOTION OF THE
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този проект е получил финансиране от европейския фонд за регионално
развитие чрез Оперативна програма „развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013

този проект е получил финансиране от европейския фонд за регионално
развитие чрез Оперативна програма „развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013

ИАнМСп организира българско национално участие в Международното изложение
за козметика и парфюмерия BEAUTYWORLD MIDDLE EAST, което ще се проведе в
периода 24 – 26.05.2011 г., в дубай, ОАе.
Краен срок за заявка за участие – 21 януари 2011 г.
За допълнителна информация посетете интернет страницата на ИАНМСП –
www.sme.government. bg.

ИАнМСп организира българско национално участие в Mеждународното изложение
за информационни и комуникационни технологии BITS South America 2011, което
ще се проведе в периода 10 – 12.05.2011 г., в Изложбения и конгресен център FIERGS
в гр. порто Алегре, Бразилия.
Краен срок за заявка за участие – 21 януари 2011 г.
За допълнителна информация посетете интернет страницата на ИАНМСП –
www.sme.government. bg.

ИАнМСп организира българско национално участие в Mеждународното изложение зa хранително-вкусова промишленост TuttoFood 2011, което ще се проведе в
периода 8 – 11.05.2011 г., в Милано, Италия
Краен срок за заявка за участие – 21 януари 2011 г.
За допълнителна информация посетете интернет страницата на ИАНМСП –
www.sme.government. bg.

този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от европейския съюз чрез европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от европейския съюз чрез европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от европейския съюз чрез европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

ОБЯВА

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

Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”,
гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7, тел. 02/935-89-25, 02/935-89-26,
основание чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 19 от Закона за държавната собственост, чл. 13 и чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на
недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ “Кафе
– клуб”, с отдаваема площ 268.30 кв. м., находящ се в гр. София, бул. “Цар
Освободител” № 9.
Предназначение на имота – кафе - клуб.
Срок на наемното отношение – 5 (пет) години.
Начална тръжна месечна наемна цена – 7000 (седем хиляди) лева. Съгласно
ЗДДС, върху договорената месечна цена се начислява 20% ДДС.
Начин на плащане – по банков път по сметка на Изпълнителна агенция
“Военни клубове и военно-почивно дело”: IBAN – BG18 UNCR 9660 3120 1717 11,
BIC код – UNCRBGSF в Уникредит Булбанк.
Други специфични условия (изисквания към кандидата):
• да бъде търговец по смисъла на Търговския закон с основна дейност
ресторантьорство;
• да представи инвестиционна програма за обекта за не по-малко от 50
000 (петдесет хиляди) лева, от които поне 20 000 (двадесет хиляди)лева
– извършени през първата година;
Цена на тръжната документация – 48 (четиридесет и осем) лева с ДДС.

проект № BG161рО003 – 4.2.01-0001, „нАСърЧАВАне нА ИнтернАЦИОнАЛИЗАЦИЯтА
нА БъЛГАрСКИте предпрИЯтИЯ”
This project is financed by the European fund for regional development through an
Operational programme “Development of the competitiveness
of the Bulgarian economy” 2007 – 2013
този проект е получил финансиране от европейския фонд за регионално
развитие чрез Оперативна програма „развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013

Тръжната документация се заплаща по банков път по сметка на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”: IBAN – BG18 UNCR
9660 3120 1717 11, BIC код – UNCRBGSF в Уникредит Булбанк и се получава в
сградата на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”,
гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7, от 17.01.2011 г. до 28.01.2011 г. всеки
работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 17.00 часа, тел. за контакти
02/922-17-46, 02/922-17-34.
Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 31.01.2011 г. до 11.02.2011 г.
от 10.00 до 17.00 часа, след закупуване на тръжна документация и подадена
заявка за оглед. Огледът се извършва не по-рано от 2 дни след подаване на
заявката. Тел. за контакти: 02/922-17-46, 02/922-17-34.
Депозит за участие – 10 000 (десет хиляди) лева с ДДС, платими по банков
път – по сметка на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно
дело”: IBAN – BG84 UNCR 9660 3320 1717 19, BIC код – UNCRBGSF в Уникредит
Булбанк.
Стъпка на наддаване – 200 (двеста) лева.
Търгът ще се проведе на 15.02.2011 г. от 10.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”, гр. София, бул.
“Цар Освободител” № 7.
Заявления за участие в търга се подават и приемат в сградата на
Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”, гр. София,
бул. “Цар Освободител” № 7 от 07.02.2011 г. до 14.02.2011 г., всеки работен
ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа, тел. за контакти: 02/922-17-46,
02/922-17-34.
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АвтоПАРИ

Козметичната хирургия винаги ще предизвиква спорове.
При автомобилите и техните обновени версии, по-известни като “фейслифт”, ситуацията не е много по-различна.
Трудно се намират двама, които да се съгласят дали “преди” или “след” резултатът е по-добър. Често хората не
си дават сметка защо компаниите залагат на козметични
промени, вместо да изчакат още две години и да предложат на клиентите изцяло нова концепция с нови решения,
външен вид и възможности. Фейслифтът се превърна в
традиция при автомобилните производители, особено при
европейските. Така те успяват да спечелят време пред конкуренцията, която вече е лансирала на пазара нов модел,
да изчистят някои от дребните инженерни и дизайнерски
недомислици, както и да внедрят технологии, които са били разработени след първоначалното излизане на модела.
Какво включва един стандартен фейслифт? Нови фарове и
стопове, дребни промени по външния вид, избор на нови
джанти, по-ефективни двигатели и по-богато оборудване.
Търсеният резултат е един - да се стимулира интересът на
клиентите, които държат на всяка цена да имат последната
версия от даден модел, за която, разбира се, ще трябва да
доплатят.
Муза

Този момент дойде и за Renault Laguna. Освежената версия
се появи в дилърската мрежа в България, предизвиквайки
противоречиви нагласи. Първата ми среща с фейслифта на
Laguna прерасна почти в еуфория при вида на тъмносиньото
металиково комби с големи графитени джанти, тъмни LED
стопове и излъчване ала “качвай детето и да тръгваме, че
наистина ми втръсна този подземен паркинг”. Комбитата са
силен коз в ръцете на модерния човек, защото са практични и
ненатрапчиви, но масивната им конструкция вдъхва респект,
особено когато те изпревари едно такова на магистралата и
шофьорът непоколебимо пусне чистачката на вертикалното
задно стъкло.

Двигател редови 4-цилиндров
Работен обем 1995 куб. см
Мощност 150 к.с./110 кВ
Въртящ момент 340 Нм при 2000 об./мин
Трансмисия шестстепенна механична
Тегло 1555 кг
Ускорение 0-100 км/ч 9.5 сек
Максимална скорост 210 км/ч
Среден разход 5.2 л/100 км
Емисии CO2 на км 136 г
Цена на тестовия автомобил 45 800 лв.

Вътре в обновената Laguna Grandtour изпитваш друг вид
емоция, породена от изключително живия 2.0-литров турбомотор със 170 к. с. Той ускорява френската машина до
ситуации, които поощряват хормоналната атака и изострят
възприятията. Заедно със сензитивното си окачване и стабилната платформа Laguna Grandtour няма нищо против да
се разкърши по завоите, при това повече от адекватно за
фигурата си. Тя дори няма да се обиди, ако чуе неуместната нападка, че е просто едно пенсионерско комби.
Стъписване

Случвало ли ви се е да харесате чифт дизайнерски обувки
в интернет, да се зарадвате, истински да ги поискате, на
следващия ден да отидете до вносителя във вашия град и да
установите, че той никога не ги е предлагал заради пазарни
съображения? Случаят с “Laguna фейслифт” е точно такъв.
В България автомобилът не се предлага като комби, свежият
двигател също не е достъпен на местния пазар, а оборудването
е само едно. Ще можем ли да го преживеем? Бихме могли, но
със сигурност сме малко разочаровани. Сега по същество. Ако
наистина харесвате Laguna, ще трябва да се съобразявате.
Ако емоцията отстъпи на разума, случаят “Laguna фейслифт” не звучи така тъжно. Българският клиент има на разположение хечбек изпълнението, оборудвано с dCi 150 дизелов
двигател, безпроблемна шестстепенна механична трансмисия
и наистина богато вътрешно оборудване с цветна GPS навигация, автопилот, автоматичен климатик и 17-инчови джанти. За
крайната цена от 45 800 лв. получавате и седалки, тапицирани
с комбинация от кожа и плат.
Допълнително се предлага стъклен панорамен покрив и системата 4Control, която се появи за пръв път на борда на Laguna
Coupe. С помощта на електронно управление тя позволява на
задните колела да завиват до ъгъл от 3.5 градуса в зависимост
от ситуацията, осигурявайки допълнителна сигурност в бързите завои и подобрена маневреност в града.
Драгомир Попов

Безопасност

Renault Laguna спечели 36 от 37 възможни точки в тестовете за безопасност на EuroNCAP. Двойни сензори в предните врати и средните колони осигуряват допълнителна
защита при страничен удар.

Дизайн

Промените в дизайна включват черна решетка, нов контур на фаровете, затъмнени LED задни светлини, хромирани акценти и по-спортен интериор.
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Спорт
според детето
Съобразете се с
индивидуалните психически и
физически заложби на детето,
препоръчват лекарите

Всеки родител знае, че изборът на детски спорт може
да бъде истинско приключение. То може да бъде
забавно, но може и да се
превърне в кошмар, ако
спортът не е подходящ за
детето или то просто загуби
интерес към него.
“Спортът преди всичко
е добре да се тренира с
мярка, радост и желание”,
твърди психотерапевтът
Орлин Баев. Според него
в никакъв случай детето не
бива да се принуждава насила да се занимава с даден
спорт. Според телесното
и психичното състояние,
желанията и интересите на
детето можете да прецените
кой спорт е подходящ за
него.
“Целта е родителите леко
да насочат вече наличните
у детето предпоставки за
занимание с дадена дисциплина, а не да проектират
собствените си незадоволени желания за практикуване
на даден спорт”, допълва
д-р Баев.
Едно е сигурно: изграждането на трайно отношение
към спорта може да има само позитиви за детето. След
тази констатация веднага заставаме на кръстопът: ама-

Годините имат
значение
Коя е
подходящата
възраст за
започване
▶ Вероятно ще останете
изненадани, че можете да
запишете дори кърмачето си на плуване. Още от
2-годишна възраст децата са готови за активности като ритане на
топка, удряне с подходяща хилка за тенис. От 5ата година децата могат
да започнат със ски, кънки
или художествена гимнастика. На седем години са
готови за тенис на маса

Теодора Мусева

teodora.mousseva@pari.bg

тьорски или професионален
спорт? Учените отдавна се
мъчат да открият магическия тест, който позволява
с научна достоверност да
се определи спортният талант на детето. В случая е
най-добре да се доверите
на треньора, който умее
да разпознава знаците и
способностите на малкия
играч. “Всеки спорт, ако е
добре развиван от треньора,
може да бъде полезен за
физическото състояние на
детето”, обяснява д-р Венелин Алексиев, детски ортопед и травматолог. Според
него проблеми се появяват,
когато натоварването не е
съобразено с развитието
на костната и мускулната
система. “Много е важно
спортът да е съобразен с
индивидуалното физическо
развитие на детето, дори се
и корт, а след
осмата си годи-на могат да
пристъпят към
футбол, ски и
баскетбол, а покъсно - към хандбал, волейбол и
лека атлетика.
Десетгодишна-та възраст вече
позволява прак-тикуването на
конен спорт, скално катерене, гребане, бокс и фехтовка,
а също и всякакви
бойни изкуства. Все
пак за момичетата не се препоръчва
тежка атлетика,
поне до тринадесетата им година.

препоръчва спортовете да
се сменят в хода на растеж”,
допълва детският ортопед.
Следващият кръстопът,
пред който се изправяме, е:
индивидуален или колективен спорт. “Ако детето
е интровертно, по-добрият
избор би бил груповият
спорт, който би му помогнал да развие способността
за пълноценно
участие в колектив”, твърди д-р
Орлин Баев.
“Ако детето
пък е контактно,
общително, лесно завързва и поддържа запознанства, спокойно можем да го запишем
на индивидуален
спорт, развиващ
волята, дисциплината и издръжливостта
му”, пояснява д-р Баев.
При едно екстравертно дете
груповият спорт
също би бил чудесен избор, защото
би го учил на лидерство и здрава
амбиция.
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Тенис

Плуване

Езда

Зимни спортове

Бойни изкуства

Йога

Балет

Футбол, волейбол
и баскетбол

Тенисът развива множество качества като ловкост,
издръжливост, бързина и
инициатива. Динамичността на играта гарантира, че
вниманието на детето няма да се разпилява, и я
прави интересна и предизвикателна. Освен концентрацията тенисът развива
способността за взимане
на решения. Установено
е, че контузиите при него
са значително по-малко,
отколкото в другите популярни детски спортове.
Ако детето ви обаче има
плоскостъпие, страда от
късогледство или има проблеми с коленните стави,
тенисът не е подходящ за
него, категорични са специалистите.

Освен ползите за мускулно-опорния апарат бойните
изкуства имат и друга съществена страна - подобряват самочувствието и
психическото състояние
на детето, въоръжават го
с увереност, толерантност
и самоконтрол. “Когато са
практикувани в контекста на
ненасилие и едновременно
се работи върху развиването
на концентрацията и спокойната сила на духа, както
се тренират на Изток, тези
спортове са едни от найподходящите за подрастващите”, категоричен е д-р
Орлин Баев. Твърдите бойни спортове като контактно
карате, кик бокс, муай тай,
смесени бойни спортове са
подходящи преди всичко за
момчетата. По-меките бойни изкуства пък са добро поле за психично развитие за
момичетата - айкидо, джудо,
безконтактно карате.
Имайте предвид обаче, че
контактните спортове крият
риск от контузии. “Родителите може да очакват доста
травми при този спорт не само на скелета, но и на мускулите”, отбелязва детският
ортопед Райчо Кехайов.

Кое дете не обича да стои
с часове във водата? Любимият спорт не само на
децата, но и на лекарите е
плуването. “Освен че развива мускулатурата и дишането, то учи детето на
търпеливост, на постоянни
и целенасочени усилия”,
отбелязва д-р Орлин Баев.
Плуването закалява организма и укрепва нервната
система, а хидромасажът
се отразява благотворно на
кръвообращението. Помага
в борбата със сколиозата,
диабета и затлъстяването.
“Когато лекуваме деца с
гръбначни изкривявания,
винаги препоръчваме плуване”, пояснява детският
ортопед Венелин Алексиев.
Според д-р Райчо Кехайов
този спорт развива идеално
опорно-двигателния апарат
без излишно натоварване.
Плуването не се препоръчва при деца с кожни и очни
проблеми.

Малко по-необичаен избор,
който набира все повече
привърженици в България,
е йогата. Плюсовете на тази
практика са, че подпомага
не само физическото, но и
духовното и емоционално
развитие. Под формата на
игра децата свободно изследват своите усещания и
ги обогатяват, освобождават
се от натрупания стрес и
увеличават способността
на ума да възприема информация. Целта на всички
йога практики е хармонията
между тяло, ум и емоции, а
децата имат особена нужда
от баланс и канализиране на
излишната енергия. „Йога
е далеч повече от западните представи за нея като
стречинг. Тя има особено
силен психотерапевтичен
потенциал да промени трайно детето и да го направи
по-спокойно и щастливо”,
коментира психотерапевтът
Орлин Баев.

Друг полезен, макар и не
евтин спорт е ездата. Въпреки че не изразходва голямо количество енергия,
язденето предлага отличен масаж на мускулите
на бедрата, подбедриците
и гърба, който не може да
бъде постигнат по друг начин. “Детето се научава на
обич към природата, към
животните, на съюз с тях”,
пояснява доктор Орлин Баев и допълва, че за да бъде
добър ездач, то се научава
да резонира с животното.
“Чрез хармонично общуване с външната природа
детето влиза във връзка
с вътрешнопсихичната си
природа”, отбелязва психотерапевтът. Баев.

Кое момиченце не иска да
стане балерина? Но подходящо ли е това занимание за малки деца и какви
ползи или вреди може да
донесе то? “Ако балетът се
практикува в границите на
нормалното и не причинява
дискомфорт на детето, това
е едно красиво занимание,
което развива баланса и
гъвкавостта”, пояснява
детският ортопед Райчо
Кехайов. Но той предупреждава, че ако децата се
ориентират към професионална кариера в балета, те
трябва да са готови за физически болежки, които ще
ги съпътстват цял живот.
“Понякога балетът изисква една прекомерна прецизност в изпълнението
си, което може да развие
перфекционизъм. А добър
перфекционизъм няма зад него, някъде дълбоко
в подсъзнанието, винаги
стои малоценност, страх
от провал”, коментира психотерапевтът Орлин Баев.
Но той потвърждава, че
когато балетът се тренира
за удоволствие, той залага у
детето усещане за красота,
координация и изящна воля
за движение и постигане.

Зимните спортове като ски,
хокей или фигурно пързаляне са едни от най-любимите
на децата. Те също действат
благотворно на сколиозата
и подобряват обмяната на
веществата. Освен това развиват сила, издръжливост
и координация. “Спортуването в студа и леда залага
в детската психика охота и
готовност за преодоляване
на нормалните житейски
трудности, за спокойно “газене” в снега”, отбелязва
психотерапевтът Орлин Баев. Ако детето ви страда от
проблеми с белите дробове
или късогледство, зимните
спортове не се препоръчват.
Детският ортопед Райчо Кехайов също предупреждава, че едни от най-тежките
травми се срещат именно
при тях, защото скоростта
на движение е висока и
често паданията завършват
с фрактури.

Измежду отборните спортове най-разпространени
са футболът, волейболът
и баскетболът. Те може да
бъдат от полза дори за деца,
страдащи от захарен диабет
или сърдечносъдови заболявания, при условие, че не
се упражняват при пълно
натоварване. Детският ортопед Райчо Кехайов предупреждава, че тези спортове
са с най-висок процент на
травми сред децата. Не се
препоръчват и на деца с
астма и проблеми с шийните прешлени.
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Стивън Спилбърг е
най-влиятелната знаменитост
Хората с мнение
и последователна
позиция стават все
по-влиятелни, коментират експерти

Стивън Спилбърг
Рейтинг на влияние: 53%

1

▶ Личното състояние на Спилбърг е 3 млрд. USD, но не парите го правят влиятелен.
▶ Филмовият режисьор е вдъхновил цяло поколение във филмовата индустрия,
а и не само, с филми като „Челюсти”, „Извънземното” и „Списъкът на Шиндлер”.
▶ Той е движещата сила във фондацията Shoah Foundation, която е много влиятелна в еврейските среди.

Опра
Уинфри
Рейтинг на
влияние:53%

2

▶ Влиянието е ключът в медийната империя
на Опра Уинфри. Нейното
телевизионно шоу, списание
и новият кабелен телевизионен канал OWN Network - всички те се развиват, тъй като
хората смятат мнението
на Уинфри за изключително
важно. Само една нейна дума
за книга, продукт или услуга
може да се окаже решаваща за
продажбите им.

3

СНИМКИ BLOOmBerg

Д-р Мехмед
Оз
Рейтинг на
влияние: 45%

▶ Протежето на Опра
Уинфри д-р Мехмед Оз прави
темите, свързани със здравеопазването - от свински грип до
високо кръвно налягане, изключително забавни. Оз е хирург
кардиолог и един от най-добре
продаваните автори на книги.
В момента той се изявява
като един от експертите в
новото шоу на Опра Уинфри
по OWN Network „Попитайте
всички звезди на Опра”.

4

Ръш
Лимбау
Рейтинг на
влияние:
41%

▶ Десният радиоводещ се
оказва по-популярен отвсякога, тъй като в тазгодишната класация се премества с четири позиции нагоре.
▶ Той е най-слушаният радиоводещ в САЩ и има 8-годишен договор, който се оценява на 400 млн. USD. Ангажиментите му като гостлектор и уебсайт му носят
дори още повече приходи.

5

Барбара
Уолтърс
Рейтинг на
влияние:
40%

▶ Ток шоу водещата Барбара Уолтърс е една от
емблематичните фигури
в жанра не само в САЩ, а
и в световен мащаб. Благодарение на професионализма си тя може да се
справи с всякакви ситуации, казват експертите
за нея.

6

Боно
Рейтинг на
влияние:
40%

7

Фил
Джаксън
Рейтинг на
влияние:
40%

▶ През 2010 г. U2 успя да спечели 130 млн. USD, но дори и
мащабното световно турне
не възпря Боно да продължи
да се занимава със социални
дейности и каузи. Той е една
от водещите световни
фигури, които се включват в
инициативи, свързани с борбата с бедността, повишаването на информираността за проблемите в Африка и
борбата срещу СПИН.

▶ Треньорът на „Лейкърс”
(Lakers) е известен и като
„дзен учителят” в баскетбола.
▶ Той е най-успешният
баскетболен треньор в
момента.
▶ Освен това е и автор на
редица книги, свързани с
източната философия.

Филмовият режисьор Стивън Спилбърг е най-влиятелната знаменитост според
последната класация на списание Forbes. В проучването,
което е направено със съдействието на социологическата компания E-Poll Market
Research, са включени 6000
известни личности, като те
са класирани на базата на 46
личностни качества.
Спилбърг
срещу Уинфри

Оказва се, че Спилбърг и
телевизионната водеща Опра Уинфри имат еднакъв
рейтинг на влияние - 53%,
т. е. това е делът на хората,

които ги смятат за влиятелни. Въпреки това обаче режисьорът я изпреварва при
сравняването и по допълнителни критерии от т. нар.
категория „маркетингова
ефективност”, сред които
попадат разпознаваемост,
одобрение и т. н.
Влиянието е силата да
привличаш последователи
и да създаваш събития. При
подобна дефиниция може и
да изглежда малко странно,
че начело на класацията на
Forbes застава Спилбърг.
Той нито успява да изстреля книги нагоре в класацията по продажби, което е
способна да направи класираната след него Уинфри,
нито пък е оказал влияние
в политическите среди като Глен Бек. Въпреки това
той е харесван и уважаван
навсякъде, така че първото
място е повече от заслуже-

8

Д-р Санджай Гупта
Рейтинг на
влияние:
40%

▶ Когато не се появява по
CNN, Гупта се занимава с
хирургия в Атланта.
▶ През 2007 г. той влезе
в обществен дебат за
здравната реформа в САЩ
с Майкъл Мур, който оказа
влияние за бъдещето на
здравната система в
страната.

9

Глен Бек
Рейтинг на
влияние:
40%

▶ Със своите радио- и
телевизионно шоу, уебсайт, книги и университетски лекции Бек
упражнява силно влияние сред последователите си.
▶ Състоянието му се
оценява на 35 млн. USD.

10

Бил
Крозби
Рейтинг на
влияние: 39%
▶ Минаха 20 години, откакто „Шоуто на Крозби” вече
не е в ефир, но 73-годишният
комедиен актьор все още е
смятан за влиятелен. Крозби продължава да се появява
като стенд-ъп комик. Има 1.5
млн. последователи в Twitter.

но, коментират от Forbes.
С филмите си, сред които
„Челюсти”, „Извънземното”,
„Списъкът на Шиндлер”
и др., той повлия не само
филмовата индустрия, но
и милиони хора по света,
коментират експертите.
Кой има влияние

В Топ 10 на влиятелните знаменитости попадат предимно хора, които се появяват
често по телевизията (Опра
Уинфри, Барбара Уолтърс,
д-р Мехмед Оз, д-р Санджай
Гупта), занимават се с някакви социални каузи (Боно) и
имат ясно изразена позиция
(Ръш Лимбау, Глен Бек).
„Вижда се, че влиянието на
хора, които са уникални със
своето мнение и позиция,
се увеличава доста бързо”,
коментира Гери Филпот, главен изпълнителен директор
на E-Poll.
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Кои ще са най-горещите
туристически дестинации за 2011 г.
Перу

Пътят към инките

Друго горещо предложение през 2011 г. ще е Перу. Това не е
изненада, тъй като много туристи се отправят към тази страна, за да се докоснат до историята на инките и видят Мачу
Пикчу. Очаква се напливът на туристи да е двойно по-голям,
тъй като именно тази година през юли ще се отпразнува
100-годишнината от преоткриването му. Мачу Пикчу, което
означава „Стар връх”, е част от списъка на ЮНЕСКО за
световното и културно наследство.
Алтернатива на пътуването до Мачу Пикчу е да посетите
северната част на Перу.

▶ Езеро в Йордания

Перу, Шри Ланка и
Йордания са само част
от екзотичните
предложения
2010 г. е вече зад гърба ни.
Началото на януари е много подходящо време да отворите календара си и да
отбележите кога и къде ще
пътувате. Колкото по-рано
планирате пътуването си,
толкова по-изгодна ще бъде
екскурзията. Според някои
анализатори дори вече сте
закъснели. Подредените и
организирани хора още през
последните месеци на миналата година дори вече са
си харесали дестинация и
са си букнали вече хотели и
самолетни билети.
Все повече тревъл агенции
са на мнение, че след застоя
в пътуванията през 2009 и
2010 г. се очаква тази година

хората да предприемат поекзотични и нестандартни
пътувания. Обяснението е
простичко - кризата е вече
зад гърба ни, писна ни да
сме предпазили и пестеливи. Сега е моментът да се
отправим към далечни и
непознати дестинации.
Йордания вместо
Египет

Кои ще са най-интерeсните
дестинации за 2011 г. Според
Financial Times все повече
туристи ще се насочват към
развиващите се пазари. Едно от местата, което ще се
радва на засилен интерес,
ще е Йордания. Луксозните хотели, курортите, които
са разположени на Червено
море, екотуризмът и нискотарифните авиопревозвачи, които летят директно от
Лондон, са само малка част
от факторите, които работят

в полза на Йордания. Според
FT страната ще е един от
основните конкуренти на
Египет и Дубай по привличането на чужди туристи.
Въпреки че кризата си е
отишла, все още джобовете
на европейците не са така
пълни, както бяха. Това може
би ще е и причината много
голяма част от тях да се насочат към държави, където е
по-евтино. Едно от най-интригуващите пътувания ще
е това до Албания. От една
страна, тя предлага тихи и
евтини почивки на средиземноморските плажове, а от
друга - каменисти пейзажи с
възможности за планински
туризъм. За активните хора
предложението е да се изкачат до най-високия връх
Голям Кораб в планината
Кораб, който се извисява на
2764 м надморска височина.
Интересен факт, е че бли-

зо 70% от територията на
страната е заета от планини
и хълмове, като много от тях
са труднопроходими.
В Африка

Ентусиастите, които обичат
природата, трябва да стегнат
багажа си за Зимбабве. Само
преди две години страната
беше на ръба на колапса - холерата се беше разпространила мълниеносно и беше
отнела живота на стотици
хора. А хиперинфлацията
стопи спестяванията на хората. Коалиционното правителство, което дойде на
власт, успя да стабилизира
доларовата икономика, както
и да подобри значително
системата на здравеопазването.
В Зимбабве задължително
трябва да посетите впечатляващия водопад „Виктория”,
хълмовете Матопо и наци-

Зимбабве

Шри Ланка

▶ Водопадът "Виктория"

▶ Снежнобели плажове

▶ Мачу Пикчу

оналния парк „Хванге”, в
който живеят близо 40 хил.
слонове.
На остров

И последната гореща туристическа оферта е за Шри
Ланка. Вечнозеленият тропически остров е разположен на Индийския океан.
Можете както да се разходите из загадъчните планини, така и да си починете
на снежнобелите плажове.

SPA и уелнес туризмът е
широко застъпен. За любителите на културните
забележителности ключовото място е Анурадхапура
- най-старият исторически
град в страната, който е бил
столица в продължение на
1200 години. Впечатляващи
за туристите са и скалните
храмове в Дамбула, планинската крепост Сигирия
и множеството свещени будистки храмове.
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Бутик за шокохолици
Chocol’Art не е място за любители на
шоколада със слаба воля
▶ Порто

▶ мед и орехи

Шоколадови бонбони с анасон, джинджифил, жасмин,
коантро, лавандула, лайка, мащерка, мед и орехи,
мента, черен пипер и киви
са само част от идеите на
смелото въображение на
майстора шоколатиер Павел
Тафраджийски, собственик
на бутик Chocol’Art в столицата.
В кафенето преобладава
шоколадовият цвят не само заради бонбоните, но
и заради меката светлина
на старинните мебели. Атмосферата е класическа,
но въпреки това семпла.
По време на интервюто с
Павел вкусвам от бонбона
с бял шоколад и лавандула
и се чудя как е възможно
човек да се задоволи само
с един-два, а не с еднадве кутии. Бонбоните не са
евтини - 10 лв. за 100 г, но
удоволствието си струва
всяка стотинка.
вкусови
експерименти

Павел обича да експериментира и създава бонбони
в най-неочаквани комбинации като бял шоколад с пълнеж от моркови и кашкавал,

черен шоколад с пълнеж от
чипс и царевица или кисели
ябълки. „Създадохме тези комбинации по времето
на един проект в Казанлък
за работа с малцинствата.
Трябваше да направим бонбони, обхващащи всички
вкусове - солено, сладко,
кисело и т.н.”
За изработката на бонбоните Павел използва шоколад на Barry Callebaut,
най-големия производител
на шоколад в света, който
специално доставя на занаятчии. „За пълнежа се
старая да избирам качествени български продукти
- мед, различни подправки
като мащерка, лайка, лавандула”, допълва той. С
разочарование разбирам,
че ракията в трюфелите с
ракия не е българска. „Използвам алзаска черешова
ракия. Французите имат
чудесни ракии, които не се
правят, за да се напие човек,
а заради удоволствието от
самия алкохол”, пояснява
Павел.
Клиентите

Работилницата работи с
най-различни фирми - рес-

торанти, кетъринг организатори, агенции за събития.
Най-големите й приходи
идват от фирмени партита,
тийм билдинги и сватби. „В
София са малко хората, които са специализирани в ръчната изработка на подобни
некласически бонбони, така
че нямаме голяма конкуренция”, споделя Павел.
„Първата година беше
слаба. А и първоначалната
инвестиция не беше малка.
Машините, нужни за работилницата, са специфични,
защото това не е обикновено сладкарство. За коледните празници имаше повече
поръчки и се надявам тази
година нещата да потръгнат”, споделя собственикът на Chocol’Art.
на ръка
и с въображение

Той смята, че у българите все още има известно
съмнение относно ръчния труд. „Определено е
трудно. Хората си мислят,
че бонбоните са скъпи,
защото още не разбират,
че ръчно изработените
изделия от качествени материали си струват”, отбе-

Визитка
Кой е Павел
Тафраджийски
Павел живее дълги години
във Франция и се занимава с кулинария. Съквартирантите му често му
носят ръчно направени
белгийски бонбони, които
го вдъхновяват да специализира сладкарство
и шоколад във Франция,
Белгия и Англия. През 2007
г. създава работилница за
ръчно изработени шоколадови изделия в София, а
през 2009 г. отваря бутиковото кафене Chocol’Art.

лязва с тъга той. Според
него на Запад се забелязва
тенденция хората да избягват моловете и големите търговски вериги и
предпочитат бутиковите
и малките квартални магазинчета.
„Вярвам, че и в България
все повече хора ще започнат
да ценят това, че майсторът
е вложил в изделието не
само труда си, но и своите знания, въображение и
любов.”

▶ банан

▶ Анасон

Теодора мусева

Как се правят бонбони

▶ Трюфел с ракия

Има три вида пълнеж - на основата на
захар, на основата на ядки и на сметана. Има два главни начина на правене на
бонбони. Методът на старите майстори е пълнежът да се излее в тава, да се нареже, оформи и
да се потопи в шоколад. Другият начин е в специални форми да се излее първо шоколадът, после
пълнежът и отново да се покрие. Най-важният
процес е кристализирането на шоколада - от
твърдо състояние да стане течен и после отново да се втвърди, но да остане лъскав и хрупкав.
Една тава с бонбони става готова за 12-24 часа.”
Павел Тафраджийски,
собственик на Chocol’Art

▶ Лавандула

СНИМкИ МАрИНА АНгЕловА

