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Интервю ▶ 8-9

“Делез груп”
ще придобие
собственика
на “Пикадили”
за 932.5 млн. EUR

Николай Младенов, министър на външните работи:
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Засега не се обсъжда
военна намеса в Либия,
но и това не е изключено

USD/BGN: 1.41634

EUR/USD: 1.38090

Българска народна банка

Българска народна банка

+0.12%

-0.12%

Sofix: 440.72

-0.70%

Българска фондова борса

BG40: 131.78

+0.40%

цена 1.50 лева

Българска фондова борса

Най-влиятелните жени

снимка боби тошев

снимка Добрин Кашавелов

снимка личен архив

Еврокомисар Кристалина Георгиева, бизнес дамата Цветелина Бориславова и кметът на
София Йорданка Фандъкова заеха първите три места в класацията на в. “Пари” “100-те
най-влиятелни жени на България”. Класацията е публикувана в отделно списание, което от
днес е на пазара ▶ 2, 4, 5
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2 редакционна
Печеливш
Алексей Милер

Губещ
Росен Йорданов

Алексей Милер ще ръководи “Газпром” още пет години.
Неговият договор изтича на 31 май, но още на 22 март
ще бъде удължен, съобщи “Ведомости” в статия, озаглавена “Третата петилетка на Милер”. Говорителят
на премиера Дмитрий Песков е потвърдил новината.
49-годишният петербургчанин Милер оглави “Газпром”
през 2001 г., като замени Рем Вяхирев.

Директорът на „Експлоатация на мрежата” в „ЧЕЗ
Електро” беше освободен от поста. Причината е, че
Йорданов се оказа в центъра на скандала между Волен
Сидеров и Мартин Димитров. Лидерът на „Атака”
обвини Йорданов в конфликт на интереси, тъй като
той е бил мажоритарен кандидат за депутат на СДС от
София-област.

Церемония

Мнения
▶ Белгийската “Делез
Груп” придобива собственика на “Пикадили”
за 932.5 млн. EUR . Хубаво
придобиват магазини, а
купувачи откъде ще придобият?
Остави

▶ Разговорът за пенсиите
трябва да започне отначало. Както е в нормалните държави, осигуряването
в частен пенсионен фонд
може да бъде само доброволно. Това е инвестиция
на отделния човек. Няма
нищо социално при инвестициите. И като всяка инвестиция отделният човек
трябва сам да си реши дали
ще я прави или не. Недопустимо е да се насилва.

Награждаване на
най-влиятелните жени

Alexander
Компании ▶ 14

КЗК
глобява
blizoo с
56 хил. лв.

Тема на деня ▶ 8-9

Как детайл в закона отлага
производството
на ток от биомаса

Сряда

2 март 2011, брой 43 (5102)

USD/BGN: 1.41471

EUR/USD: 1.38250

Българска народна банка

Българска народна банка

+0.07%

-0.07%

Sofix: 443.81

-1.35%

Българска фондова борса

Скъпото зърно
“позлати”
агрокомпаниите

цена 1.50 лева

BG40: 131.25

-0.63%

Българска фондова борса

Пазари ▶ 11

Данъчните
оценки на
имоти в
София стават
по-високи от
продажните
цени
Интервю ▶ 19

Ненко Ненков,
председател на съвета на
директорите на “БГ Агро” АД

Ше раздадем
по-голям
дивидент
Продължаваме
да изнасяме
зърно
Продължаваме
да купуваме
земи

▶ Тодор Ялъмов,
Център за изследване
на демокрацията

Действията
„на пожар”
с Търговския
регистър ще
имат лош
резултат
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В същото време
министърът на
земеделието
Мирослав Найденов
прогнозира, че
Комисията за защита
на конкуренцията ще
проверява за картелно
споразумение пазара
на зърно и се закани
правителството да
следи цените за
“отклонения”

N

▶ 12-13
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Очаквайте
на 7 март

Снимка Боби Тошев

▶Първите три - №1
Кристалина Георгиева (в
средата), №2 Цветелина
Бориславова (вдясно) и
№3 Йорданка Фандъкова,
непосредствено преди
старта на церемонията
по награждаването
на челната десетка в
класацията на в. “Пари”
“100-те най-влиятелни
жени в България”.
Стотици гости
присъстваха снощи
на събитието, което
се проведе в хотел
“Шератон”
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1

Белгийската “Делез
Груп” придобива
собственика на “Пикадили” за 932.5 млн.
EUR. Споразумението за
придобиване на сръбската
“Делта Макси Груп” включва половината й магазини в
Сърбия и седем от дистрибуторските центрове.

2

Разговорът за пенсиите трябва да
започне отначало.
Нужно е незабавно
реформиране, а не саниране
на социално-осигурителния
модел в България.

3

Храните ще останат скъпи още
години. Цените ще
са високи по-дълго,
отколкото при предишното поскъпване на храните
през 2007-2008 г.

национален БИЗНЕСВСЕКИДНЕВНИК
www.pari.bg
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София 1202
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▶Бившата
топтенисистка
Магделена Малеева
(вляво, №8) и майка й
Юлия Берберян (№90)
са едни от малкото
представители на едно и
също семейство, влезли
в класацията
Снимка марина ангелова

▶ Подробности на стр. 4, 5

Изпълнителен директор и
главен редактор
Лилия Апостолова
4395802
lilia.apostolova@pari.bg
Мениджър Реклама
Станислава АТАНАСОВА
4395851
stanislava.atanasova@pari.bg
редакционен екип
Зам. главен редактор
Иван БЕДРОВ - 4395838
ivan.bedrov@pari.bg

Визуален редактор
Албена Пино - 4395845
albena.pino@pari.bg
Държавно управление
Филипа Радионова - 4395866
philippa.radionova@pari.bg
Дарина Черкезова- 4395877
darina.cherkezova@pari.bg
Красимира Янева - 4395876
krasimira.yaneva@pari.bg
Ани Коджаиванова - 4395845
ani.kodzhaivanova@pari.bg
Компании и пазари
Мирослав ИВАНОВ - 4395894
miroslav.ivanov@pari.bg

Атанас Христов - 4395818
atanas.hristov@pari.bg
Георги Георгиев - 4395868
georgi.georgiev@pari.bg
Георги Панайотов - 4395871
georgi.panayotov@pari.bg
Пламен Димитров - 4395857
plamen.dimitrov@pari.bg
Тенденции
Биляна Вачева - 4395866
biliana.vacheva@pari.bg
Радостина Маркова - 4395860
radostina.markova@pari.bg

Елена Петкова - 4395857
elena.petkova@pari.bg
Радослава Димитрова - 4395823
radoslava.dimitrova@pari.bg
Теодора Мусева - 4395876
teodora.mousseva@pari.bg

фоторедактор
марина ангелова - 4395879
marina.angelova@pari.bg
Документация - 4395884
Реклама - 4395872, 4395891
факс 4395826
абонамент и разпространение

4395835, 43 95 836
pari.bg
Мария Веромирова - 4395865
maria.veromirova@pari.bg
Иглика Филипова - 4395867
iglika.philipova@pari.bg
Елина Пулчева - 4395877
elina.pulcheva@pari.bg

Счетоводство - 4395815
Печат: Печатница София ЕООД
ISSN 0861-5608

Понеделник 7 март 2011 pari.bg

редакционна 3
Цитат

Число на деня

24.8

Имаме идея за създаване на
интернет портал, който да улеснява
връзките между всички български
общности по света. Той ще спомогне за
своеобразното им електронно преброяване

▶ млн. лв. е бюджетът на спортните федерации за 2011 г.
С 22.1 млн. лв. Министерството на физическото възпитани ще финансира 38 федерации по олимпийските спортове, а с 2.7 млн. лв. - 37-те неолимпийски организации

Симеон Дянков, министър на финансите, който отскоро отговаря за българите в чужбина

Коментар

Неуспешните си отиват
Тоталният разгром на
управляващите партии
в Ирландия на изборите
миналата седмица вероятно е нещо, което българските управляващи са
пропуснали. А не бива.
Защото той е показателен
за най-сигурното нещо
при демокрацията - неуспешните правителства
си отиват на първите
възможни избори. И
никакъв популизъм не
може да ги спаси.
В Ирландия управляваше коалиция между
партията Фиана Фейл и
зелената партия. Исторически Фиана Фейл е
най-голямата партия в
Ирландия още от създа-

Георги Ангелов,

старши икономист в Институт
„Отворено общество”

Между
другото Фина
Фойл е нещо като
ГЕРБ - уж дясна
партия, но много
често не се държи
като дясна партия

ването на ирландската
република. Вече не - сега
вече е едва трета по големина партия, с малка
разлика от четвъртата.
Зелената партия пострада
дори по-тежко, тя не успя
да вкара нито един депутат в новия парламент и
спечели само 1.8% от гласовете на избирателите.
Въпреки че, докато беше
на власт, прокара доста
„зелени” политики.
Между другото Фиана
Фейл е нещо като ГЕРБ уж дясна партия, но много често не се държи като
дясна партия. Особено в
последните 5-6 години.
Тя раздаваше щедро пари
и данъчни привилегии

от държавния бюджет
(често на лобистки групи
като строителния бизнес).
Купуваше синдикатите
с щедри увеличения на
заплатите в държавния
сектор и щедри социални придобивки, които
влошиха бюджетната
дисциплина. Избягваше
реформите с цел да се
поддържа висок рейтинг.
Дори един премиер от
Фиана Фейл беше заявил,
че е последният социалист в Европа. Както
казах, доста прилича на
ГЕРБ.
Обаче тези неща
работят за кратко, а
после създават големи
проблеми. А като дойдат

Защита

Омбудсманът иска по-ясни
правила за лихвите по кредитите
Според Константин
Пенчев банките
може без контрол да
променят лихвите и
да ощетяват
клиентите си
Правата на гражданите не
са защитени в достатъчна
степен и често са нарушавани от кредитните институции. Това пише омбудсманът Константин Пенчев
в писмо с препоръки до
министъра на финансите
Симеон Дянков и управителя на БНБ Иван Искров.
Повод за това са подадени
до него жалби.
Необективните
промени

Според Пенчев най-големият проблем е възможността
банките едностранно да
променят лихвения процент
по вече отпуснати заеми.
Законът за кредитните институции дава възможност
на банките да определят условията, при които може да

се променя лихвата по кредити, без да спазват някакви
установени критерии. „По
този начин няма възможност за контрол от страна
на БНБ доколко условията,
определени от банката, при
които може да се променя
лихвата, са обективни и оправдани или са средство за
необосновано прехвърляне
на определени рискове от
кредитната институция на
кредитополучателите”, категоричен е омбудсманът.
Той напомня и че според
Закона за защита на потребителите кредитните институции може без предизвестие да променят лихвен
процент, дължим от или на
потребителя.
Без контрол

„На практика се оказва,
че законът позволява на
банките да променят едностранно лихвените проценти, без критерии за условията на тази промяна и
без контрол”, констатира
омбудсманът. Това е нор-

пише, че с тази дефиниция
отново се дава възможност
на банката едностранно да
променя лихвения процент.
Тя просто трябва да избере
опцията референтният лихвен процент да е индекс, изчисляван по определена от
нея методология. Тя обаче
не подлежи на контрол.
„Възможността да се променят едностранно договорите за кредит, без обективни критерии за условията
на тези промени, поражда
съмнение за противоконституционност”, заявява в
писмото си Пенчев.
▶ Константин Пенчев

мативно позволено и в
Закона за потребителския
кредит. Основният проблем
е в дефиницията на „референтен лихвен процент”
- лихвеният процент, който
кредиторът използва като
базов при изчисляване на
лихвата по кредита. В писмото си Константин Пенчев

В броя четете още

В него омбудсманът настоява и за максимално
бързо прилагане на Закона
за ограничаване на плащанията в брой. Според него плащания към бюджета
може да се правят на ПОС
устройства. „Апелирам сроковете за преминаване към
този вид разплащане да бъдат възможно най-кратки”,
пише Пенчев.

Свят ▶ 10

Новини ▶ 6
Правителството създава
две нови звена: За борба
със спекулата и за борба с
контрабандата

По-бързо

Ирландия вече
има коалиционно
правителство
▶Премиерът Енда Кени

проблемите, избирателите са безкомпромисни
в наказването на виновника - и рейтингът му се
срива безкрайно бързо
и лесно. Дано ГЕРБ го
имат предвид и да се
стегнат за реформи.

тия. Всеки вече е наясно,
че има нужда от тежки
мерки. Вярно, в Ирландия в парламента влязоха
и няколко популистки и
крайно леви депутати и
партии - но те няма да
имат особена тежест.

Сега на власт в Ирландия идва по-реформаторската дясна партия
- Фина Гейл в коалиция
с лейбъристите (те почти
винаги управляват заедно). Вярно, Ирландия е с
доста големи проблеми и
новото правителство ще
е изправено пред големи
предизвикателства. Но е
показателно, че избирателите дадоха управлението на реформаторска пар-

От това пък може
да си вземат поука
българските опозиционни партии. Няма да
спечелят властта, ако
на популизма на ГЕРБ
отговарят с още по-голям популизъм. Трябва
да си различен, за да
спечелиш доверие. А в
период на криза по-добре да си реформаторски насочен, а не да си
против реформите.
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4 Новини Teма на деня

Най-влиятелните жени
На официална
церемония
вчера в. “Пари”
обяви 100-те
най-влиятелни
жени в
България.
Класацията
е част от
самостоятелно издание, което
се разпространява в търговската
мрежа. Критериите, по които
бяха оценени жените, са на
шведската медийна група
Bonnier, собственик на в. “Пари”.
Част от проекта беше и мъжко
жури от влиятелни мъже, което
излъчи първите 10 победителки

1

КРИСТАЛИНА
ГЕОРГИЕВА

Кристалина Георгиева
е еврокомисар с ресор
“Международно сътрудничество, хуманитарна
помощ и реакция при
кризи”. Десет месеца
след началото на мандата си тя беше избрана за
“Европеец на годината”
и “Еврокомисар на годината”. Била е корпоративен секретар на Световната банка. Осъществява
връзката между висшето
ръководство на банката, борда на директорите и акционерите от
168 страни. Работата й
в Световната банка е в
продължение на седем-

надесет години. Отговаряла е за околна среда
и социално развитие в
страните в Източна Азия
и Тихоокеанския регион,
за стратегията за опазване на околната среда и
програмите за отпускане
на заеми. До 2007 г. е
директор и постоянен
представител на банката в Москва. След това
заема поста директор по
устойчиво развитие и
следи за прилагане на
политиката на Световната банка. А от 2008 до
2010 г. е вицепрезидент
и корпоративен секретар на Световната банка.

снимка емилия костадинова

2

3

Методология

ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

Журито

Цветелина Бориславова
доскоро беше основен
акционер и председател на
надзорния съвет на СИБАНК.
Влиза в банката през
август 2001 г. Под нейното
ръководство СИБАНК
реализира бърз растеж и
влиза в групата на първите
десет банки в България. През
2007 г. привлича за партньор
белгийския инвеститор
KBC, който закупува 75%
от капитала й за 577 млн.
лв. Бориславова остава
акционер до края на 2010  г.
Бориславова е собственик
и председател на частното

инвестиционно дружество
CSIF (Инвестиционен фонд
за разумни синергии), което
участва в проекти за зелен
бизнес и устойчиво развитие
в областта на енергетиката, за
радикално увеличаване производителността на ресурсите
и намаляване на енергоемкостта на производството.
Има инвестиции и в туризма и
селското стопанство. Собственик е на “Пампорово” АД.
Бориславова е председател на сдружение “Глобална България”, основател
и председател е и на фондация “Кредо Бонум”.

4
САША БЕЗУХАНОВА
Саша Безуханова е директор направление “Публична
администрация” в “ХюлетПакард” за Централна и Източна Европа. Тя управлява
бизнеса на компанията с
държавните администрации
на 27 страни. Големият успех
на Саша Безуханова е привличането на инвестицията

на “Хюлет-Пакард” в Глобален център за отдалечени
услуги в България, в който
днес работят над 4000 души.
Преди да оглави “ХюлетПакард” в България, Саша
Безуханова ръководи дейностите на международните
компании S&T И HELLI.
Под нейно ръководство е

Йорданка Фандъкова е
първата жена кмет на столицата и втората жена министър на образованието
след комунистката Дража
Вълчева, която отговаря
за просветата в края на
70-те години на ХХ век.
Фандъкова се изкачва
в кариерата си без много
шум и без да прескача
стъпала, но все пак със
завидна скорост особено
през последните години.
Започва като учителка,
става директор на училище, след това зам.-кмет
и кмет, а днес името й се

създадена Националната
ИКТ (информационни комуникации и технологии)
стратегия за конкурентоспособност. Тя е и почетен
председател на българския
ИКТ клъстър и председател
на управителния съвет на
Junior Achievement за България.
Безуханова е и член на
управителните съвети на
Българския институт “Отворено общество”, Инициатива Глобален договор към
ООН, Българско училище
за политика, Консултативен съвет към министъра
на науката и образованието,
Консултативен съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България. Тя е и основател
и член на борда на Европейския център за жените и
технологиите към Европейския съюз.

▶ Оценката на най-влиятелните жени беше направена
чрез критерии на собствениците на в. “Пари” Bonnier,
компания, която вече 10 години мери влиянието на жените в Швеция. А с помощта на агенция “Алфа Рисърч” сверихме понятията си. Така по четири критерия бяха
оценени почти 300 жени от бизнеса, политиката, културата, шоубизнеса, спорта, гражданското общество
и т.н. Два от тези критерии са свързани с личността
на жените, а другите два - с позицията им и сферата, в
която се развиват.

споменава и в контекста на
президентските избори.
Казва, че на кметския
пост е усетила трудност
просто защото е жена, и
то първата на този пост.
Относно влиятелността
казва: “Не мога да кажа,
че се чувствам влиятелна.
Чувствам се отговорна.”

▶ Валери Стефанов, български литературовед и писател,
професор по история на българската литература в СУ
“Св. Климент Охридски"
▶ Георги Лозанов, председател на СЕМ
▶ Дидие Щосел, миноритарен собственик на Нова
телевизия
▶ Иван Кръстев, политолог
▶ Даниел Вълчев, бивш вицепремиер и министър на
образованието
▶ Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на
УниКредит Булбанк
▶ Николай Младенов, външен министър
▶ Огнян Донев, председател на КРИБ, изпълнителен
директор на “Софарма” и съсобственик на “Вестникарска
група България Холдинг”
▶ Светослав Божилов, основател и бивш собственик на
СИБАНК, инвеститор и меценат
▶ Стефан Тафров, дипломат
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ИРИНА БОКОВА
Ирина Бокова е генерален
директор на Организацията на ООН по въпросите
на образованието, науката и културата. Тя е първият и засега единственият българин, избран
да ръководи голяма международна организация.
След като побеждава на

изборите в Париж през
2009 г. осем кандидати
от страни като Австрия,
Русия и Египет, тя става
и първата жена начело на
ЮНЕСКО.
Работила е в Министерството на външните
работи и в Постоянното представителство на

България към ООН в Ню
Йорк. Била е и държавен
секретар по въпросите
на европейската интеграция, главен координатор
на отношенията между
България и ЕС, както и
заме стник-министър и
министър на външните
работи. Бокова е била и
по сланик на България
във Франция и Княжество
Монако. Била е депутат
и в IV Велико народно
събрание, където участва
в изработването на новата
българска конституция, а
през 2001-2005 г. - народен представител в 39-ото
народно събрание. Тя е
основател и председател
на неправителствената
организация “Форум за
европейска политика” от
1997 г. и е учредител на
Демократичния съюз на
жените.
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МЕГЛЕНА
КУНЕВА
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ДАНИЕЛА
ДОКОВСКА
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МАГДАЛЕНА
МАЛЕЕВА
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ВИОЛИНА
МАРИНОВА
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ВЕНЕЛИНА
ГОЧЕВА

Меглена Кунева е първият
български еврокомисар.
Избрана е на поста през
2007 г., когато България
става член на ЕС. След
края на мандата си, през
2010 г., става председател
на борда на Европейския
център за политики.
Тогава е поканена за
специален съветник за
правата на пътниците от
зам.-председателя на ЕК
по въпросите за транспорта Сийм Калас.
Избрана е и за член на
Борда на международното
европейско движение и на
Борда на “Лисабонския

съвет”. През май 2010 г.
Кунева е поканена и избрана като първия източноевропеец в борда на 6-ата
банка в света БНП Париба
и петата жена от 14-членния му състав. Кунева влиза в политиката през 2001
г. като депутат от НДСВ.
Тя е главен преговарящ
на България с ЕС и зам.министър на външните
работи. През май 2002 г.
става министър по европейските въпроси - пост,
на който остава до 2006 г.
През 2005 г. подписва договора за присъединяване
на България към ЕС.

Даниела Доковска е дългогодишен адвокат по наказателни дела. Тя е първата
жена в България, избрана
за председател на Висшия
адвокатски съвет. Член
е на Настоятелството на
Софийския университет
“Св. Климент Охридски”
и хоноруван преподавател
по наказателен процес в
юридическия факултет.
Доковска е сред учредителите на фондацията
“Български адвокати за
правата на човека”. През
2010 г. Доковска пече-

ли наградата “Човек на
годината” от Българския
хелзинкски комитет за
работата си за правото
на справедлив процес и
правна защита и заради
противопоставянето й на
промени в съдебните закони, които ограничават
правата на човека.
Защитавала е Тодор
Живков, бившия кмет на
София Стефан Софиянски
и много други. Колегите
й я определят като абсолютен професионалист и
авторитет.

Магдалена Малеева е
най-добрата тенисистка
в историята на българския професионален тенис, като достига четвъртото място в световната
ранглиста. Има общо 15
спечелени финала от над
30 достигнати. След като приключва с професионалния тенис, създава
тенис клуб “Малееви” в
София.
Днес името й обаче не се
свързва само със спортна-

та й кариера, а и с проекта
“Горичка”, който цели да
направи зеления начин на
живот актуален. “Чувствам се доста добре с това,
което правим в момента,
това ми е в природата”,
казва най-малката от сестрите Малееви.
Заедно със съпруга си
Любомир Ноков управляват веригата “Био България” ООД, която се занимава с дистрибуция на
биопродукти.

Виолина Маринова е главен изпълнителен директор
на Банка ДСК от 2004 г. и
председател на управителния съвет на Асоциацията
на банките в България от
пролетта на 2008 г. Професионалната й кариера
в банковата сфера започва от счетоводител в клон
на Банка ДСК. След това
става директор на клона,
зам.-председател на управителния съвет на банката,
изпълнителен директор и
след това главен изпълнителен директор.

Маринова е и член на надзорния съвет на пенсионноосигурителна компания
“ДСК Родина” и на съвета
на директорите на “Банксервиз” от 1996 г.
Носител е на наградата на
фондация “Атанас Буров”
“Най-добър банкер на годината” за 2001 г. Отличена
е и за “Банкер на годината”
през 2007 г., а британското
списание Finance Central
Europe я избира за “Банкер
на годината в България” в
продължение на пет поредни години.

Венелина Гочева е главен
редактор на в. “24 часа”
от 8 март 1999 г. до януари 2011 г. След като в
края на миналата година
“Медийна група България Холдинг” с управител
Любомир Павлов закупи
от германската ВАЦ дружеството издател на вестниците “Труд”, “24 часа”,
Гочева стана акционер в
“168 часа” ООД и вицепрезидент на борда на
новата медийна група.
Венелина Гочева е част от
екипа на първия частен всекидневник в България, който

стартира преди 20 години.
Професионалната й кариера
започва като репортер във в.
“24 часа”. По-късно оглавява
отдел “Вътрешна политика”,
а шест години по-късно вече
е главен редактор.
Тя е първи заместникпредседател на Съюза на
издателите в България. През
2001 г. оглавява борда на
Фондация за етична журналистика, която е двигателят
за създаване на етичен кодекс на медиите в България.
Гочева е и председател на
Настоятелството на Великотърновския университет.
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Класацията
№
...
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Име

Позиция

Румяна Бъчварова
Вяра Анкова
Райна Кабаиванска
Ирена Кръстева
Петя Славова
Силва Зурлева
Ани Салич
Даниела Петкова
Теодора Захариева
Маргарита Попова
Нона Караджова
Цецка Цачева
Елена Поптодорoва
Анелия Мингова
Искра Фидосова
Вики Политова
Боряна Димитрова
Нели Куцкова
Стефка Костадинова
Данета Желева
Емилия Миланова
Мая Георгиева
Люба Ризова
Мария Илиева
Петя Димитрова
Радка Тончева
Светлана Василева
Диана Дамянова
Елена Вълчева
Моника Янова
Надежда Нейнски
Меглена Плугчиева
Камелия Тодорова
Диляна Грозданова
Мирослава Радева
Александрина Пендачанска
Петя Колчева
Татяна Дончева
Стояна Георгиева
Дора Янкова
Менда Стоянова
Корнелия Нинова
Илияна Йотова
Антония Първанова
Весела Чернева
Нешка Робева
Райна Гаврилова
Цвета Маркова
Мими Виткова
Марта Вачкова
Мая Манолова
Иглика Трифонова
Десислава Гаврилова
Глория
Капка Сидерова
Кристина Патрашкова
Зоя Паунова
Екатерина Бончева
Гинка Чавдарова
Христина Христова
Лили Иванова
Михаела Калайджиева
Бойка Башлиева
Елена Петрова
Снежина Петрова
Нели Огнянова
Нери Терзиева
Теодора Георгиева–Милева
Славка Бозукова
Илиана Паунова
Камелия Славейкова
Илиана Раева
Божана Апостолова
Миролюба Бенатова
Дарина Павлова
Гергана Паси
Гала
Албена Денкова
Татаяна Буруджиева
Юлия Берберян
Стоянка Мутафова
Татяна Лолова
Цветана Манева
Екатерина Попова
Весела Кюлева
Цветана Пиронкова
Станислава Армутлиева
Димана Ранкова
Пролет Велкова
Мария Игнатова

началник на кабинета на премиера Бойко Борисов, основател на агенция  “Маркет линкс”
генерален директор на БНТ
оперна певица
Собственик на Нова българска медийна група - холдинг, издател на в. “Монитор”, “Телеграф” и др.
собственик на “Феста холдинг” и на Инвестбанк
член на борда на Нова телевизия
журналист от bTV
гл. изп. директор на ПОК "Доверие" , член на УС на Aсоциацията на пенсионните дружества
предсeдател на “Български пациентски форум”, човек на годината 2009 на БХК
министър на правосъдието
министър на околната среда и водите
председател на Народното събрание
посланик на България в САЩ
председател на Висшия съдебен съвет
депутат от ГЕРБ, председател на Комисията по правни въпроси в НС
изпълнителен директор на bTV
управляващ партньор в агенция "Алфа Рисърч"
съдия, говорител на Съюза на съдиите
председател на Български олимпийски комитет
изпълнителен директор и съакционер в “Индустриален холдинг България” АД
председател на Съвета на директорите на Пощенска банка
изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка
главен редактор на “Новини и актуални предавания” в bTV
главен изпълнителен директор на МКБ Юнионбанк
изпълнителен директор и член на съвета на директорите на Пощенска банка
изпълнителен директор и член на съвета на директорите на ОББ
главен изпълнителен директор на Нова телевизия
основател на PR агенция “Д&Д”
собственик на PR агенция “Янев и Янев”
собственик на PR агенция "Актив груп"
депутат в Европейския парламент
политик, бивш дипломат
джаз певица
предприемач, журналист
директор на социологическа агенция МБМД
оперна певица
единствената българка, изкачила Еверест, адвокат
политик, основател на „Движение 21” в БСП
основател и главен редактор на "Медиапул"
кмет на Смолян, председател на Националното сдружение на общините в България
народен представител, председател на комисията по бюджет и финанси
секретар на БСП, депутат
депутат в Европейския парламент
депутат в Европейския парламент
говорител на МВнР
хореограф, треньор по художествена гимнастика
зам.-директор на “Отворено общество”, Ню Йорк
председател на Държавната комисия по сигурността на информацията
изп. директор ОЗОФ “Доверие”
актриса, ТВ водеща в БНТ
депутат от БСП
режисьор
съосновател на Център за култура и дебат “Червената къща”
поп-фолк изпълнител
главен редактор на в. “Атака”
главен редактор на в. “Галерия”
изпълнителен директор на “Астра Зенека”
член на Комисията по досиетата
изпълнителен директор на Национално сдружение на общините
председател на НДСВ
певица
генерален секретар на VIVACOM
прессекретар на президента Георги Първанов
актриса
актриса
експерт по медийно право
дългогодишен PR на "Овергаз", журналист
изпълнителен директор на OMV
главен редактор на в. “Стандарт”
директор на GlaxoSmithKline, предс. на асоциация на фармацевтични компании
изпълнителен директор на Shell България
треньор по художествена гимнастика
поетеса, собственик на издателска къща “Жанет 45”  
разследаващ журналист в bTV
наследник на Илия Павлов, светска личност
политик
водеща по Нова телевизия
състезател по фигурно пързаляне, хореограф
политолог
главен треньор Малееви
актриса
актриса
актриса
управляващ директор на Ogilvy Group България
наследник на Емил Кюлев
тенисист
управител на "Вирджиния Рекърдс", председател на асоциацията на музикалните  продуценти
зам.-председател на Комисията за финансов надзор
журналист
водеща на “Господари на ефира”
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Наистина се случва:

Кабинетът създава структура
за справяне със „спекулата”

Според икономисти решението може да се окаже опасно,
но по-вероятно е да е просто популистко
Нов орган към Министерския съвет ще следи цените
на хранителните продукти и
договорните отношения по
цялата верига производител
- преработвател - търговец.
В него ще влизат представители на министерствата
на земеделието, на икономиката, на финансите и на
вътрешните работи, както и
на Комисията за защита на
потребителите и на Агенцията по безопасност на
храните. Новата структура
ще следи за „отклонения” в
цените, ще прави проверки,
ако констатира такива, и ще
взима съответните мерки, но
„без да се нарушават принципите на конкуренцията и
свободата на пазара”, обясни
авторът на идеята Мирослав Найденов. Според икономисти обаче решението
изглежда популистко, със
сигурност ще има дублиращи функции, а дори може
да се окаже и опасно, ако
намерението е държавата
да налага таван на цените
по един или друг начин. Решението бе взето буквално
за три дни, а реализацията
му се очертава да бъде също
така скоростна.
Нищо ново

Според старши икономиста
от Институт за пазарна икономика Петър Ганев новият
орган със сигурност ще дублира функции. И към момента в страната се събират
данни за нивата на цените
на хранителните продукти
от Националния статистически институт и Държавната
комисия по стокови борси и
тържища. За злоупотреби с
пазарните правила и нарушения в конкуренцията се
грижи Комисията за защита

Няма да
останем
безразлични към
прояви на спекула
на пазара

на конкуренцията, а за злоупотреби спрямо потребителите - Комисията за защита
на потребителите.
Според Мирослав Найденов обаче няма да има
дублиране на функции,
защото новият орган ще
използва наличните данни
и ще има „по-аналитични
функции”. В същото време обаче той и ще „прави
проверки, и ще налага съответните санкции, когато
има отклонения”.

Мирослав Найденов,

министър на земеделието

Бързи, смели, сръчни

Земеделският министър защити мярката, като обясни,
че България няма да е първата страна с такъв орган. „Подобно звено функционира
от началото на тази година
във Франция, а в повечето
страни в ЕС в момента също
се създават или обмислят
подобни звена”, каза той.
Идеята му за мерки за
следене на цените на храните по веригата бе лансирана пред журналисти едва
миналия вторник - два дни
след като социологически
проучвания показаха, че
имиджът на кабинета се
срива заради влошената
икономическа ситуация и
постоянния ръст на цените.
„Хората искат да се намесим”, обясни Найденов. На
следващия ден мерките бяха одобрени и на заседанието на Министерския съвет,
очаква се предложението да
бъде официално внесено
и прието още тази сряда
на предстоящото редовно заседание на кабинета.
Премиерът вече е възложил на администрацията да
предложи дали създаването
на новия орган да стане с
постановление на МС или

▶ В последните месеци
думата „спекула” е любима на земеделския министър, който я използва
особено често и охотно

Не е ясна крайната цел
Има много неясни
неща около тази нова
структура и най-вече
каква е крайната й цел.
Ако идеята е да има само
аналитични функции,
това не е толкова лошо,
но такива анализи правят
и други органи. От
друга страна, доколкото
разбирам, се говори и
за намеса в определени
ситуации. Намеса може
да значи много неща.
Ако е за антипазарни
и антиконкурентни
практики или такива,
които вредят на

Петър Ганев,

Институт за пазарна икономика

потребителите, за това
има КЗК и КЗП. А ако
установят, че търговецът
е вдигнал повечко цените,

Определено
бие на
популизъм,
но това е подобрият вариант,
отколкото
държавата
наистина да
се намеси в
свободния пазар
тогава какво - ще го
вкарат в затвора ли?
Намеса обаче може и да
значи и таван на цените,

Снимки емилия костадинова

което не трябва да се
допуска. Обяснението
е, че социологическите
резултати показвали, че
хората са недоволни от
повишаването на цените.
Разбира се, но това не
значи, че държавата
трябва да се намесва и да
ги регулира.
Решението за нов орган
определено бие на
популизъм, но за мен това
е и по-добрият вариант,
отколкото държавата
наистина да се намеси в
свободния пазар.

В митниците ще има звено за борба с наркотрафика
То ще работи заедно
с американска
служба по
трансгранични
операции
Ново митническо звено ще
работи по трансгранични операции съвместно с
Американската служба за
борба с наркотиците. Това
съобщи премиерът Бойко Борисов след среща с
посланика на САЩ у нас
Джеймс Уорлик. Двамата
обсъдиха в събота последния доклад на Държавния
департамент. Документът
даде положителна оценка
за политическата воля на
правителството в борбата
му с големите организира-

ни престъпни мрежи.
Важната препоръка

В доклада пише още, че
способността на българската митническа агенция
за борба с наркотрафика
е намаляла. Според документа причината за това
са структурни промени,
които дават приоритет на
борбата с другите видове
контрабанда за сметка на
борбата с наркотиците.
“Трябва да се изведе едно звено, което заедно със
звеното на БОП-а (борба с
организираната престъпност - бел. ред.), образно казано, в много тесен
кръг през тях да минават
тези операции на трансграничните действия и на

Американската агенция за
борба с наркотиците”, каза
премиерът Бойко Борисов.
Той допълни, че можело да
ни радва фактът, че пътят
на наркотиците започва да
заобикаля България и това
било резултат от заселения
граничен контрол. Премиерът цитира мнението на
граждански организации и
наблюдатели, че по-добър
доклад на Държавния департамент за България не
е имало.
Още изисквания

Въпреки това обаче има
още препоръки към управляващите у нас. “Правителството предприе важни
стъпки, като например
промени в Наказателния

кодекс, но трябва да се
наблегне и на приемането
на силно законодателство
за незаконно придобитото
имущество и същевременно да защити гражданските права на отделните
лица”, отбеляза посланик
Уорлик. Борисов увери
американския посланик,
че до лятото такъв закон
ще бъде приет. Тази седмица започват консултациите с парламентарните
групи за Закона за конфискация на имуществото,
придобито по престъпен
начин.
Според американския
посланик трябва да се работи още за реформиране
на съдебната власт и да
се гарантира, че прокура-

▶Премиерът Бойко Борисов обяви, че пътят на
наркотиците вече заобикалял страната ни

турата ще бъде максимално ефективна, като обаче
се гарантират правата на
гражданите. Правителство-

то на САЩ било готово да
работи за решаването на
тези проблеми.
Красимира Янева
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Правителството дава на концесия карго
зоната на летищата в Пловдив и Русе
Предлаганият срок на
концесиите
е 35 години
Правителството дава на
концесия строителството
на карго зоната на летище
Пловдив и летище Русе.
Решението е одобрено от
Министерския съвет. Концесията е за 35 години.
Преди година кабинетът
даде зелена светлина и на
концесиите за летищата
в Русе, Горна Оряховица,
Пловдив и карго терминала

Прозрачност
Документите
за концесиите
ще се качват в
интернет

▶ Документите за предоставянето на концесии от различните
министерства вече ще
бъдат качвани в сайто-

на летище София.
С отдаването на концесията на карго зоната на летището в Пловдив кабинетът
има намерение да подобри
и разшири техническата
осигуреност на летището,
така че да привлече летищен трафик, който да увеличи преноса и обработката
на товари.
Стари приоритети

Втората концесия пък цели
да се възстанови дейността на летище Русе, става
ясно от прессъобщението
вете на ведомствата.
Това гласят последните
изменения в Правилника
за прилагане на Закона за
концесиите, които бяха
одобрени от правителството.
▶ Всички заявления и предложения за участие в концесиите ще бъдат публично отваряни, гласят още
промените.

на правителството. Възобновяването на дейността на
летище Русе като гражданско летище за обществено
ползване е един от приоритетите на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията в областта
на гражданското въздухоплаване. То е залегнало в
Стратегията за развитие на
транспортната инфраструктура на Република България
до 2015 г.
Три за щастие

Преди време областният
управител на Русе Пламен
Стоилов заяви, че 10 чужди
фирми проявяват интерес
към концесията на летището.
Според него поради изчерпания капацитет на летището в
Букурещ много нискотарифни авиокомпании ще се пренасочат към Русе. Това ще е
третият опит за отдаване на
концесия на бившата военна
авиобаза край с. Щръклево.
Филип Буров

▶Целта е пловдивското летище да развие обработката на товари, а
русенското отново да заработи 
Снимка Михаил Ванчев

НАП въвежда софтуер, който посочва рискови фирми
Чрез него
възстановяването на
надвнесени данъци и
осигуровки трябва да
става по-бързо
Националната агенция
за приходите ще внедри
нов софтуер, който ще
идентифицира фирмите и
физическите лица, които
е най-вероятно да укрият данъци. Софтуерното
приложение „Информационна система „Контрол”
струва близо 3 млн. лв. и
то ще се финансира с пари
по Оперативна програма
„Административен капацитет”.

Срокът

От НАП коментираха, че съществуващите информационни системи на данъчните
не отговарят на нуждите им
и това е обосновало нуждата
от новия софтуер. Системата
трябва да е готова до 18 месеца. С новия софтуер НАП
ще извършва периодично
автоматична оценка на всички данъчно задължени лица.
На базата на предварително
зададени критерии софтуерът ще може да отсява тези дружества и физически
лица, които е най-вероятно
да укрият доходи или да не
спазват данъчното и осигурителното законодателство.
Като най-рискови сектори

данъчните посочват търговията на дребно и едро,
туризма и строителството.
Ефекти

От НАП изтъкват, че по
този начин ще се подобри
процесът по подбор на фирми за ревизии и проверки,
като усилията на администрацията ще се насочат
приоритетно към некоректните към бюджета фирми и
физически лица. От друга
страна, за коректните платци ще се намали административната тежест и ще се
ускори възстановяването
на надвнесени данъци и
осигурителни вноски.
Очаква се автоматизи-

рането и намаляването
на човешкия фактор при
процесите по селекция и
възлагане на ревизии и
проверки да ограничат корупционния натиск. С реализирането на проекта се
предвижда и по-пълното
използване на електронната комуникация с клиентите на администрацията,
както и въвеждането на
размяна на документи по
електронен път в хода на
контролните производства.
Основната цел на новия
софтуер е да се повиши събираемостта на приходите
и да се подобри обслужването на клиентите.

▶ Съществуващите информационни системи не
отговарят на нуждите ни и това е обосновало
необходимостта от новия софтуер, коменитраха
от ведомството на Красимир Стефанов

Филип Буров

Снимка Емилия Костадинова

Рекламно позициониране

Париж отново позлати изба “Братя Минкови”

С MINKOV
BROTHERS Cuvee
победихме
французите на
техен терен
Винарска изба “Братя
Минкови” отново триумфира със Златен ме-

дал от елитното
изложение Vinalies
Internationales. Престижният конкурс
се проведе навръх
националния празник на България 3
март във винената
столица на света
- Париж. Поредното златно отличие, извоювано от
легендарната изба,
отново накара милиони българи да се
гордеят, че страната
ни зае заслужено място
на световната винена
сцена.
За втора поредна година
стоте най-авторитетни енолози присъдиха злато на изключителното
червено вино MINKOV
BROTHERS Cuvee, съчета-

ващо по уникален начин
трите “законодателя”
на червените сортове
- Каберне Совиньон, Сира и Мерло. Участници
в надпреварата коментираха, че вече стана
традиция България да
покорява французите с
вино, създадено от найфренския сорт Сира. Това е огромно признание
за изба “Братя Минкови,
която години наред отглежда този сорт върху
най-плодородните земи
на Карнобатския край.
MINKOV BROTHERS Cuvee
спечели Златен медал в
оспорвана надпревара с
още 3500 вина, представени от най-известните
европейски и световни
изби.
Енолозите на изба “Бра-

тя Минкови” с гордост
издадоха, че това е 18-ият
златен медал, който вината MINKOV BROTHERS
печелят от елитните
световни конкурси. Найгорещите винени почитатели откриха и друга
аналогия в успеха на легендарната изба. Управителят на голяма верига
ресторанти възкликна, че
18 години след като националният ни отбор победи
французите на футбол,
днес селекцията MINKOV
BROTHERS отново ни накара да се гордеем, че сме
българи. “В чест на златните медали и по случай
националния празник нашите заведения организират месец на българската кухня и на червените
вина MINKOV BROTHERS.

Ще покажем на клиентите, че добрите вина не
идват от Франция, Чили
или Аржентина, а се правят у нас, в Карнобатския
край, където плодородната земя ражда най-хубавото грозде”, похвали
се управителят, в чиито
ресторанти се отбиват
най-големите звезди на
световния шоубизнес, дошли в България.
Освен че покориха найавторитетните световни дегустатори, вината MINKOV BROTHERS
станаха най-продаваните в родната търговска
мрежа. Потребителите
могат да ги открият на
изключително атрактивни цени и така да се
докоснат до високото им
качество.
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Засега не се обсъжда вое
в Либия, но и това не е из

Интервю Николай Младенов, министър на външните работи

Единственият начин да се спрат
кръвопролитията е Кадафи да се оттегли
▶Господин Младенов, като
че ли Западът е много възмутен от либийския лидер
Муамар Кадафи, но в същото време през последните
години има много сделки за
износ на оръжие към Либия?
Излезе дори информация,
че България е продала през
2009 г. муниции на режима на Кадафи за милиони
евро.

- Да, целият свят реализира много сделки с Кадафи.
България обаче може би
има най-малко или сравнително малко такива. За
конкретния казус през 2009
г. наистина е имало разрешение за износ на оръжие,
издадено на 3 май - това е
при предното правителство.
Сделката обаче така и не е
била реализирана.
Реакцията на Запада сега
е до голяма степен свързана с начина, по който либийската власт реагира на
бунта в страната. Използването на самолети срещу
собственото й население,
организирането на наемници, които да се бият срещу народа, е недопустимо.
Един лидер или диктатор,
какъвто е Кадафи, ако няма
реалната подкрепа на своя
народ или на институциите,
които седят зад него, няма
как да продължи да упражнява властта.
▶А защо не уточним думата, казвате и лидер, и
диктатор. Лидер или диктатор?

- Диктатор, да. Когато
нямаш подкрепата реално
на хората, които седят зад
теб, не можеш да управляваш. Това, което се случи
в Либия, беше абсолютно
неоправдано.
▶На фона на тази ненормална ситуация в Либия
какво прави Европейският
съюз? Констатира само
някои неща, които са неприемливи, и дотам остава всичко?

- Не, вече имаме решение
на Съвета за сигурност за
налагане на санкции, за
блокиране на средствата на
режима, за забрана за пътувания. Това са разрешени
действия по устава на ООН
и са легитимна международна реакция на такъв тип
ситуация. Разглежда се и
алтернатива за въвеждане
на зона за ограничаване
на полетите. Това са само
опции на този етап, защото
най-добрият и достойният

за всички вариант би бил
Кадафи да се оттегли и да
се формира ново правителство.
▶Все пак и вие, и другите ваши колеги министри
казвате “това е неприемливо”. Доста предпазливо
и плахо звучи. Но защо не
казвате директно “Кадафи, иди си”?

- Напротив, всички казваме “Иди си”. Но за мен
лично първият ангажимент
като български външен министър беше да приберем
хората от Либия, имайки
предвид два факта. Първо,
колко българи има там и
второ, историята с медицинските сестри отпреди
няколко години. Ако другите страни не знаят на какво
е способен този режим,
България знае много добре. Затова и нашият първи
приоритет е да приберем
всички българи. Общата
оценка и нашата за ситуацията в Либия е, че тя ще
продължи да се усложнява,
защото страната е, условно
казано, Югославия на Северна Африка.
Вече се вижда, че започва да се структурира ясно
движение, което иска да
изгради алтернатива и да
управлява Либия като една
държава. В първите дни
големият страх на много
хора беше, че Либия може
да се разпадне най-малко на
две държави.
▶Докъде е изпълнен първият ви приоритет - България да прибере българските граждани от Либия?

- Мисля, че почти всички, които искат да се приберат, вече са го направили. Общо около 500
души са регистрирани и
знаем със сигурност, че
са в Либия. От тях около 300 вече се прибраха
в България. Смятаме, че
има още около 1000, които не са се регистрирали,
защото не са задължени
да го правят. Установили
сме връзка с около 150
души, които са там, но не
повече от 10 от тях искат
да напуснат Либия. Ето и
вчера информирахме, че
който иска, може да напусне Бенгази с британски
кораб за Малта. Но също
важна е и хуманитарната
помощ, която осигуряваме.
Българският самолет вече
превозва бежанци от Либя
към Египет.

▶И ако евакуирането е било първият приоритет,
кои са другите приоритети за България?

- Вторият ни приоритет е
да се спре това кръвопролитие в Либия. Единственият
начин, по който това може
да стане в момента, е, като
се сформира правителство,
което да поеме властта, и
Кадафи се оттегли. Очевидно обаче Кадафи не мисли
по този начин.
▶Американски представители споменаха вече за
военна намеса. Изключена
ли е тя?

- На този етап в НАТО
няма дискусия за военна
намеса. Дискутира се това, което беше прието като
санкции на ЕС. На 11 март
предстои извънреден Съвет
на Европейския съюз, посветен на Северна Африка
и основно на Либия. Има
и държави, които имат готовност да разположат военноморски сили в Либия
като резерв в случай на
хуманитарни нужди.
На този етап не трябва да
се изключват никакви опции като следваща стъпка,
включително военна намеса, стига това да бъде след
ясна санкция на Съвета за
сигурност.
▶Очевидно в много страни
от този регион ще има
нови правителства. Какви
действия ще предприеме
България там след това?

- Неведнъж съм казвал,
че този регион за нас е
приоритет, защото, каквото
и да се случи там, то пряко
засяга сигурността ни или
дава възможности за икономиката ни. Затова в момента работим в различни
посоки. Едната е свързана
с това по какъв начин да
подпомогнем процеса на
трансформация в страните,
които вече са избрали този
път. Това са, на първо място,
Египет и Тунис. Затова на 5
и 6 май в София организираме голяма международна
конференция, която има за
цел да събере опита в Централна и Източна Европа за
прехода. Ще поканим хора
от Северна Африка и Близкия изток, за да споделим
този опит с тях.
▶А търсите ли нови бизнес възможности в този
регион?

- От гледна точка на бизнеса тези страни са огромни

От гледна точка
на бизнеса тези
страни са огромни пазари и
възможности за
България. За нас
това е едно ново
начало да създадем контакти с
новите политически и икономически елити
пазари и възможности. За
нас това е нов етап, в който
можем да бъдем полезни
за тези държави, така че да
създадем контакти с новите
политически и икономически елити, с които да формираме отношенията си.
Това е едно ново начало, тъй
като се появява изцяло ново
поколение.
▶Преди години участието
на България в операцията
в Ирак беше мотивирано
и с тези бизнес възможности. Видя се обаче, че не
стана така.

- Много пъти съм бил критичен към това. Смятам,
че участието на България
в операцията в Ирак беше
правилно. Но допуснахме
тотална грешка, като не успяхме в годините след това
да реализираме присъствие,
което да покаже на иракския
народ, че сме били там не
само като военна сила, а
имаме реално с какво да им
помогнем. Вярно е, че има
много голям риск заради
тежкото положение, но в
ситуация на глобална криза, която засяга и нашата
страна, трябва да поемаме
рискове и да търсим нови
пазари. В тази връзка ми
предстои официално посещение в Ирак, защото
смятам, че сега е моментът,
в който трябва да се действа.
Същото е мнението ми и за
страните от Северна Африка
и Близкия изток. Това е един
от приоритетите ми, които
обявих още когато оглавих
Министерството на външните работи, и го следваме
доста целенасочено. Част
от резултата вече е видима
- за 2009 г. имаме близо 40%
ръст на износа към страните
от Близкия изток.
Иван Бедров
Мария Веромирова
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нна намеса
ключено
Но също
важна е и
хуманитарната
помощ, която
осигуряваме.
Българският
самолет вече превозва бежанци от
Либя към Египет

Европейската комисия
отмени ограниченията
заради шапа
Отпадат
превантивните
мерки в областите
Варна, Шумен,
Ямбол, Сливен,
Хасково, Кърджали
и по-голямата част от
Бургаска област
Европейската комисия
отмени всички ограничителни мерки в областите
Варна, Шумен, Ямбол,
Сливен, Хасково, Кърджали и в по-голямата част
от Бургаска област, които бяха наложени заради
откритите случаи на шап
в няколко странджански
села. Решението е взето на
заседание на Постоянния
комитет по хранителната
верига и здравеопазване
на животните към ЕК с
мотива, че благодарение
на бързите и адекватни
мерки заболяването е
овладяно и нови случаи
в близките седмици не
са регистрирани. Решението ще влезе в сила
след публикуването му в
официалния вестник на
Европейския съюз.

Ограничения
остават само
в Бургаскo

Забраната за движение на
възприемчиви към шап животни и суровини от тях
остава само за общините
Царево и Малко Търново,
на чиято територия са огнищата на заболяването и
за граничещите с тях общини Созопол, Приморско
и Средец.
Ограниченията в региона
продължават вече близо два
месеца и най-много тежат
на местните млекопроизводители. Те нямат право да
изнасят мляко извън границите на административната
област, а в същото време
изпитват сериозни трудности да пласират продукцията си, която е нетрайна.
Проблемът е, че млекопреработвателите в Бургаска
област, на които могат да
продават, са малко на брой
и с твърде ограничен капацитет.
Проблем за бизнеса

Цяла Източна България бе
поставена под карантина
заради откритите случаи
на шап в първите дни на

новата година. Първоначално ограниченията важаха не само за движението
на животни и суровини
като месо и мляко, но и за
търговията с преработени
продукти от животински
произход, които не можеха
да се изнасят и пласират
извън областта, в която
са произведени. Това обаче предизвика загуби за
бизнеса, временно блокиране на договорите им с
големите търговски вериги
и съответно острото им
недоволство. Така забраната за търговия с такива
продукти бе вдигната сравнително бързо от повечето
региони, с изключение на
Бургаска област, и остана само за движението на
животни и търговията със
суровини.
Малко по-късно проблемът на малцината млеко- и
месопреработватели в Бургаска област също беше
решен в по-голяма степен,
след като им бе разрешено
да изнасят продукти, ако са
произведени със суровини
от области без карантина
или от Европейския съюз.
Ани Коджаиванова

Визитка
Кой е Николай
Младенов
▶ Николай Младенов е
министър на външните работи от 27 януари
2010 г. Той заема поста на
подалата оставка Румяна Желева. Преди това е
министър на отбраната
в правителството на
ГЕРБ.
▶ От 2007 до 2009 г. е член
на Европейския парламент, избран от ГЕРБ.
▶ От 2001 до 2005 г. Николай Младенов е народен представител в 39ото народно събрание,
избран от Обединените
демократични сили. Покъсно е зам.-председател
на СДС по времето на
Надежда Михайлова.
▶ Николай Младенов има
магистърска степен по
военни науки от Кралския колеж в Лондон и
магистърска степен по
международни отношения от Университета за
национално и световно
стопанство в София.

40
▶ процента е ръстът на
износа на България към
страните от Близкия
изток през 2009 г.
снимка боби тошев

▶Карантината в Източна България продължи близо два месеца заради няколко болни
от шап домашни животни в Странджа 
снимка емилия костадинова

От 82 евро до 505 евро на хектар са плащанията за биологично отглеждани култури
От 82 евро до 505 евро на хектар субсидия могат да получат земеделските стопани за отглеждане на култури по биологичен начин. За
целта трябва да кандидатстват по Мярка 214 “Агроекологични плащания” – направление „Биологично растениевъдство” от Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.
В мярката може да се включи всеки биопроизводител, независимо в кой район на страната се намира земята му. Необходимо е единствено да отглежда културите си по методите на биологично производство, да спазва добрите земеделски практики и да има сключен
договор с контролиращо лице за контрол и сертификация на биологичното производство. Земеделските стопани поемат ангажимент
да обработват земите си за период от 5 последователни години. За подпомагане се кандидатства от 1 март до 15 май в Областните
дирекции на ДФЗ-РА.
Компенсаторните плащания за година са:
• За полски култури - 155 евро/хектар (181 Евро/хектар- за площи в преход)
• За ливади и пасища - 82 евро/хектар (82 евро/хектар – за площи в преход)
• За трайни насаждения, лозя и маслодайна роза - 418 евро/хектар (505 евро/хектар – за площи в преход)
• За ароматни и медицински растения - 267 евро/хектар (340 Евро/хектар за площи в преход)
•За зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи - 357 евро/хектар (483 евро/хектар – за площи в преход)
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Пръстенът около Триполи се затяга
Правителствените
сили започват
ново настъпление
срещу завзетите от
бунтовниците градове

Либийската държавна телевизия обяви, че войски
на лидера Муамар Кадафи
са постигнали значителни
успехи срещу силите на
бунтовниците, които завладяха по-голямата част
от страната по време на
продължаващите вече трета
седмица безредици. Според
телевизията правителствените войници са завладели
редица градове, сред които Мирсата, Рас Лануф и
Тобрук. Кореспондент на
британската телевизия ВВС
в Рас Лануф обаче информира, че ключовият град с
множество петролни рафинерии все още е под контрола на въстаниците. Според
други местни източници
твърденията за Мисрата и
Тобрук също не отговарят
на истината и остават в
ръцете на антиправителствените бойци. Засилените
престрелки, които се чуват
в столицата Триполи, бяха
описани от държавната телевизия като празненства,
с които се отбелязват предполагаемите успехи. Същевременно командир на
бунтовниците е заявил пред
журналисти от Reuters, че
неговите войски настъпват
все по на запад, приближавайки родното място на Кадафи, силно отбраняваното
градче Сирт.
Фойерверки

Град Рас Лануф, на 160
км източно от Сирт, беше
завладян от опозиционните сили в събота. Според
очевидци петролният град

Опасни връзки
Британски
ректор подаде
оставка заради
връзки с
Кадафи
▶ Ректорът на престижния London School of
Economics Хауърд Дейвис
подаде оставка заради връзки с либийския
режим. Дейвис е приел
дарение от фондацията
на сина на Муамар Кадафи
- Сейф ал Ислам. Дарението е било част от сделка
за обучаване на 400 млади
либийци. Освен това Дейвис е посещавал Либия.
Той призна, че с действията си е накърнил репутацията на университета и няма друг избор,
освен да подаде оставка.

▶ Поддръжници на режима
на Кадафи демонстрираха в Триполи. В града се
чува постоянна стрелба,
която според властите
всъщност са гърмежи на
фойерверки
снимки reuters

все още се държи от бунтовниците, но над него
прелитат лоялистки бойни
самолети. Още по на запад, в столицата Триполи,
се чува постоянна стрелба. Според говорителя на
правителството обаче това
са празнични фойерверки.
Говорителят е заявил, че
Триполи е 100% под правителствен контрол, а хората танцуват на площада.
Столицата е основният бастион на привържениците
на Кадафи. Бунтовниците
от своя страна формираха
в своя основен град Бенга-

зи 30-членен Национален
либийски съвет, за който
настояват, че вече е основното представителство на
страната. Общият баланс
на силите обаче трудно
може да бъде оценен поради ожесточаването на
боевете. В събота бунтовниците са отблъснали правителствените войски от
друг ключов град - крайбрежния Завия, на 50 км от
столицата. Лоялистите са
се опитали да си възвърнат
контрола над пристанището с бронирани машини и
танкове, но досега не са

успели да пробият бунтовническите позиции.
Международна
реакция

По данни на Организацията на обединените
нации над 1000 души са
загинали в боевете в Либия досега. Протестите
последваха сходни демонстрации в Тунис и Египет, но броят на жертвите
далеч надхвърли тези в
другите размирни държави от арабския свят.
Съветът за сигурност на
ООН миналата седмица

одобри санкции, с които
наложи визови ограничения и запор на банковите сметки на Кадафи
и неговите приближени.
Резолюцията също сезира
Международния наказателен съд да разследва
либийския лидер и хората
от близкото му обкръжение за престъпления
срещу човечеството. Засега обаче чуждестранните
правителства се въздържат да се присъединят на
страната на бунтовниците
с военни средства въпреки призиви от страна на

опозицията за въздушни
удари от страна на САЩ
и НАТО върху позициите
на Кадафи. Съединените
Щати изпратиха самолетоносача Ентърпрайз
по-близо до бреговете на
Либия, но засега не се
намесват. Правителството на Великобритания
от своя страна отказа да
коментира информацията, че осем членове на
елитното подразделение
командоси САС са били
заловени от бунтовниците
в източната част на страната.

Ирландия ще има коалиционно правителство
Страната ще се
управлява от една
десноцентристка и
една левоцентристка
партия

Лидерите на двете най-големи парламентарни групи
в Ирландия заявиха, че са
се договорили за съставянето на ново коалиционно
правителство. Преговорите
между десноцентристката
Фина Гейл и левоцентристката Лейбъристка партия се
въртяха около начините за
разрешаване на проблемите
с дефицита на страната. На
изборите миналата седмица
управляващата досега партия
Фиана Фейл претърпя съкрушителна загуба, най-сериозната от нейното формиране
през 1921 г. Основната причина за поражението беше
начинът, по който партията
се справи с ефектите на световната криза. Фина Гейл
получи 76 места в парламента, което обаче не достига за
пълно мнозинство. Все още
не е ясно колко министерски
позиции ще получат лейбъ-

ристите, които спечелиха
37 места. Министър-председател ще бъде Енда Кени,
лидерът на Фина Гейл.
Лош заем

Ръководителите на двете
партии казваха по време на
предизборната кампания,
че ще направят опити за
предоговаряне на условията по заема в размер
на 85 млрд. EUR, който
Ирландия получи от Европейския съюз и Международния валутен фонд.
Бъдещите коалиционни
партньори обаче имат различия относно това какъв
трябва да бъде размерът на
съкращенията в публичния
сектор, увеличението на
данъците и времевата рамка за орязване на дефицита.
Лидерите на двете партии
обявиха, че подробностите
по съвместното им управление ще бъдат изчистени
на по-късен етап.
Катастрофална
загуба

Последните парламентарни
избори в Ирландия бяха свикани извънредно от бившия

министър-председател Браян Коуен след затрудненията
му със справянето с икономическата криза. Кризата
разкри, че банковата система
на страната е била силно
изложена на лоши кредити.
Правителството се опита да
покрие дълговете на банките,
но след като собствените финансови ресурси на страната
се изчерпаха, ЕС и МВФ отпуснаха втория спасителен
пакет в еврозоната след този
на Гърция. Мнозинството от
ирландците бяха против този заем поради опасения, че
задлъжняват на останалите
страни от съюза за прекалено голям срок. Бившата
управляваща партия Фиана
Фейл беше редуцирана до
едва 20 места, получавайки
доверието на едва 17.4%
от избирателите. За цялото
си съществуване от 1921 г.
насам Фиана Фейл никога
не е получавала по-малко от
една четвърт от гласовете.
Коуен подаде оставка и като
ръководител на партията, която в момента се оглавява от
бившия външен министър в
последния кабинет Майкъл
Мартин.

▶ Новият ирландски премиер Енда Кени (вдясно) иска да предоговори условията на
заема от ЕС и МВФ
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Позиция
Борисов:
Спасихме “Лев
Инс” от фалит
“Направихме всичко необходимо, за да не фалира
една подобна голяма компания и да не завлече много
хора, които са си направили
полици там.” Така премие
рът Бойко Борисов отговори

на въпрос дали акционерите
на застрахователната компания “Лев Инс” са викани в
ДАНС по негово нареждане.
Преди десетина дни Шаул
Шнайдер, който е акционер
в “Лев Инс”, заяви, че лично
бившият шеф на ДАНС
Цветлин Йовчев го е извикал и го е предупредил, че
ако искат да запазят бизнеса
си, не би трябвало да поддържат отношения с опози-

цията или медиите. Борисов
отрече представителите на
дружеството да са викани в
ДАНС по негово нареждане.
Той обясни, че са положили
“огромни усилия след арестите там да не фалира компанията”. Премиерът допълни, че “ако застрахователна
компания фалира, държавата трябва да влезе веднага и
да изплати на хората полиците и застраховките”.

Компании
и пазари

ЕБВР отпуска 350 млн. EUR
за малки и средни фирми
Проектите трябва да бъдат за енергийна ефективност
Малките и средните предприятия в България ще получат до 350 млн. EUR помощ
за осъществяване на проекти, свързани с енергийната
ефективност. 200 млн. EUR
се отпускат по Оперативна
програма “Конкурентоспособност”. Средствата ще
бъдат управлявани от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
Отделно банката ще отпусне
от 50 до 150 млн. EUR под
формата на кредитни линии
през 10 търговски банки у
нас, които да осигуряват
съфинансирането на проектите за енергийна ефективност. Това беше договорено
миналата седмица при подписването на меморандум
за разбирателство между
ЕБВР и Министерството на
икономиката, енергетиката
и туризма.
По-голям грантов
компонент

ЕБВР ще осигури и 1 млн.
EUR за техническа помощ при усвояването на
средствата, информира
икономическият министър
Трайчо Трайков. След подписването на меморандума
той заяви, че за първи път
е постигнат грантов компонент в размер между 30
и 50% от сумата на даден

проект. “В досегашните
схеми този процент беше
около 15-20%”, уточни той.
Според него по този начин
схемата ще бъде много поатрактивна за българските
предприятия. Те ще може
да кандидатстват с проекти
през лятото.
Критериите още
неясни

Меморандумът предвижда
проекти за финансиране да
може да се приемат в клонове на търговските банки
в цялата страна, с които
европейската банка работи,
а не само в регионалните
звена на Агенцията за малки и средни предприятия.
Трайчо Трайков уточни, че
в момента се избира консултант, който да изготви
критериите, на които фирмите трябва да отговарят, за
да получат кредитна линия
и грант по ОП “Конкурентоспособност”.
Рекордьори по
разхищение
на енергия

Според директора на ЕБВР
за България Даниел Берг,
който присъства на подписването, чрез меморандума банката ще помогне
на България да постигне
по-устойчива икономика.

▶ Енергийният министър ТрайчоТрайков и директорът на ЕБВР за България Даниел Берг подписаха в сряда
меморандума, благодарение на който бизнесът ще получи до 350 млн. EUR за енергийна ефективност
снимка боби тошев

“Консумацията на енергия
в България е 7 пъти над
средната в Европа”, заяви
заместник-ръководителят
на отдел “България” в Главна дирекция “Регионална

политика” на Европейската
комисия Карстен Расмусен.
С парите от ЕБВР и оперативната програма предприятията ще подобрят енергийната си ефективност и

ще намалят и оперативните
си разходи. По думите на
Расмусен за първи път се
координира едновременното отпускане на кредити
и безвъзмездна помощ при

едни и същи правила. Той
обеща процесът на кандидатстване да бъде много пооптимизиран - с по-малко
време и разходи.
Елина Пулчева

Професионалните фондове преведоха 69 млн. лв. на НОИ
Осигурителният
институт е поискал
средствата да бъдат
преведени един месец
преди крайния срок

личните сметки на 14 784
души по данни на НОИ.
Крайният срок за прехвърляне на парите е 31 март.

Национализацията на 69.3
млн. лв., натрупани в личните сметки на 31 хиляди
работници от първа и втора
категория труд, вече е факт.
Професионалните пенсионни фондове са прехвърлили
сумата във фонд “Пенсии”
на Националния осигурителен институт (НОИ) на
1 март.
ПОК “Доверие” е единствената компания, която
все още не е превела нужните средства. Оттам се очакват близо 38 млн. лв. от

На среща с професионалните пенсионни фондове и
КФН е било решено преводът да се извърши по-рано.
От НОИ са се свързали с
фондовете в понеделник, за
да задвижат процедурата.
В бързината обаче е била
подадена грешна банкова
сметка, която впоследствие
е била коригирана.
Прехвърлянето на средства от личните партиди
на категорийните работници в солидарния стълб на
пенсионната система беше

Ако обичате,
по-бързичко

решено в края на миналата
година. Тогава стана ясно,
че по сметките не са натрупани достатъчно средства,
за да се изплащат ранните
им пенсии от 2011 г., както
бе предвидено по закон.
Компромисно бе прието
НОИ да продължи да плаща ранните пенсии до края
на 2014 г., срещу което да
получи 100 млн. лв. от личните партиди на работниците в частните пенсионни
фондове.
Криви сметки

Голяма част от категорийните работници не биха
могли да се пенсионират
през 2011 г. или биха получавали много ниски пенсии
от професионалните фон-

дове, твърдят от НОИ. Само 4 души, работили труд
от първа категория, са щели
да получат между 320 и 270
лв. на месец, а 39% от тях
да вземат между 10 и 30 лв.,
показват изчисленията.
Общо 45 хиляди души
са получавали ранни пенсии към края на миналата
година по данни на НОИ.
Разходите за тях са били 450
млн. лв. Така по сметките на
института излиза, че от професионалните фондове се
вземат 110 млн. лв., а НОИ
доплаща 340 млн. лв., като
фонд “Пенсии” е на минус.
Законно ли е

Това, което би могло да
обърка сметките на НОИ,
е, че Конституционният

▶ Христина Митрева, управител на НОИ
снимка емилия костадинова

съд предстои да се произнесе по казуса законно ли
е да се одържавят парите
от личните партиди на работниците. КС беше сезиран от група депутати от

опозицията и ако жалбата
им за противоконституционност бъде уважена,
НОИ ще трябва да върне
парите обратно в частните
пенсионни фондове.
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12 компании и пазари

По-малкото разходи за лихви у
печалбата на „Еврохолд Българ
���� г.
���� г.
���� г.

Автомобили и лизинг

� ���

� ���

���
"Евролийз Ауто" АД

���� г.

„Авто Юнион Груп” ЕАД
увеличава продажбите си
с 20% до 104.1 млн. лв., но
печалбата на автомобилния
дилър се свива със 76% до
722 хил. лв. Въпреки повечето приходи от продажби
от „Авто Юнион” обясняват, че продажбите на нови
автомобили като брой са
намалели с 21% на фона на
27% спад за целия пазар.
„За добрите резултати на
групата допринасят успешните промоции и имиджови
кампании”, се казва в доклада за дейността на „Еврохолд”. „Евролийз Ауто” АД,
което е част от лизинговия
бизнес, увеличава продажбите си с 6% до 48.6 млн.
лв., а печалбата намалява с
69% до 1.1 млн. лв. „За 2010
г. спадът на лизинговия портфейл на дружеството е 15%
при спад на пазара от почти
20%”, твърдят от компанията
майка.

� ���

"Авто Юнион Груп" ЕАД

���� г.

Общите разходи на групата
през миналата година са
намалели с близо 5 млн.
лв. до малко над 402 млн.
лв. В междинния доклад за
дейността на холдинга се
казва, че основната причина за спада на разходите е
намаляването на финансовите разходи. Причината за
понижението са по-малкото
пари, платени за лихви по
заеми, които от своя страна
се свиват заради намалялата задлъжнялост на групата, твърдят от „Еврохолд”.
Заемите към банки и други финансови институции
се понижават с 31 млн. лв.,
а задълженията по облигационни заеми намаляват
с 28 млн. лв. до малко под
35 млн. лв. „Общото намаление на задължения се
дължи на редуциран дълг на
компанията заради погасени
облигационни емисии и извършената през септември
миналата година продажба
на производствените компании в портфейла на холдинга”, се казва в доклада за
дейността. Продажбата на
този бизнес беше планирана
от години, като целта беше
„Еврохолд” да се съсредоточи и да развива трите

допълнителни резерви по
задължителната автомобилна застраховка „Гражданска
отговорност”. По-слабият
инвестиционен резултат на
застрахователя също е помогнал за повишаване на
загубата, тъй като техническият резултат се запазва на
нивата от 2009 г., се казва
в доклада за дейността на
„Еврохолд”. Благодарение
на ръста на бизнеса в Румъния „Евроинс Иншурънс
Груп” отчита 10 млн. лв.
увеличение на приходите,
които достигат 233 млн. лв.
Застрахователният подхолдинг намалява загубата си с
44% до 3.4 млн. лв.

�� ���

� ���

�� �
� ���
"ЗД Евроинс" АД

���� г.

По-малко дългове

основни ниши - застраховане, лизинг и продажба на
автомобили. При обявените
намерения за продажба на
производствените компании председателят на НС на
„Еврохолд България” Асен
Христов заяви, че част от
средствата ще се използват
именно за погасяване на
част от дълговете на компанията, като в холдинга
ще остане и свеж финансов
ресурс. След продажбата и
изчистването от портфейла
на дълговете на производствените компании намаля
и общата задлъжнялост на
холдинга, което беше определено от Асен Христов
като положителен ефект от
сделката.
След погасяването на голяма част от облигационните дългове съвсем резонно
намаляха и разходите за
лихви. Те се свиват с над
4 млн. лв. Продажбите се
повишават с 0.5% до 351.4
млн. лв., а оборотът се свива
с 0.6% до 404.4 млн. лв.
Резултатите на основните
бизнес направления в групата обаче се влошават. Автомобилният и лизинговият
сегмент свиват печалбата
си, а „Евроинс” увеличава
загубата си. Отрицателният
резултат на българското застрахователно дружество се
повишава с 60% до 2.2 млн.
лв., а брутният премиен приход на компанията намалява
с над 3% до 71.9 млн. лв.
При излизане на отчета Кирил Бошов, председател на
СД на „Евроинс Иншурънс
Груп”, обясни, че основната причина за по-голямата
загуба е изискването, което
въведе КФН за заделяне на

"Еврохолд България" АД

���� г.

Понижение на разходите за
лихви през миналата година
доведе до ръст в печалбата
на „Еврохолд България” АД,
показва консолидираният
отчет на публичния холдинг,
предаден на Българската
фондова борса. Положителният финансов резултат
на компанията се увеличава
2.5 пъти и в края на 2010 г.
достига 3.3 млн. лв.

Консолидирани резултати на компаниите в групат

���� г.

Автомобилният и лизинговият
бизнес на групата обаче свиват
положителния си резултат, а
„Евроинс” увеличава загубата си

Атанас Христов

�� ���

�� ���

Приходите на „Химимпорт” прескочиха 6 мл

Резултат

С основна тежест при формирането на оборота на

Спад бележат приходите от
продажби, които се свиват
с 1.2% на годишна база и
в края на 2010 г. са 633.2
млн. лв.
Нетната печалба на
„Химимпорт” през миналата година се е повишила с 3.2%. Положителният
финансов резултат достига
133.7 млн. лв., а година порано беше 129.5 млн. лв.
Ръст бележи и печалбата
от малцинствено участие.
Показателят се увеличава
с малко над 12% до 16.2
млн. лв.
Портфейл

Инвестиционният порт-

Консолидирани резултати, в хил. лв.
Финансови приходи

���� г.

Общите приходи на публичния холдинг „Химимпорт”
АД прескочиха 6 млрд. лв.,
показва консолидираният
отчет на компанията, предаден на фондовата борса.
Оборотът на дружеството се
е повишил с 4.1% на годишна база и в края на 2010 г. са
6.01 млрд. лв.

„Химимпорт” са финансовите приходи на групата, които имат близо 90%
дял. Показателят в края на
миналата година достига
5.37 млрд. лв., което е повишение от 4.8% на годишна база. Постъпленията
в графата „Положителни
разлики от промяна на валутни курсове” са нараснали с 1.40% и през 2010 г.
са 4.53 млрд. лв. Сериозен
ръст бележат приходите
от „Положителни разлики
от операции с финансови
активи и инструменти”.
Повишението на показателя през 2010 г. е 77.6%
до малко над 307 млн. лв.

���� г.

Печалбата на
публичния холдинг се
повишава с 3% през
миналата година

Оборот

Печалба

"Химимпорт" АД
Изменение, в %
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� ��� ���
��� ���
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увеличиха
рия”

та на "Еврохолд" за ���� г., в хил. лв.
Продажби

Оборот

Печалба
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Изменение, в %
Източник: Отчети на дружествата
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лрд. лв.
фейл на „Химимпорт” се
състои от над 60 дружества, в които холдингът
има мажоритарно участие.
Бизнесът на компанията
майка е съсредоточен в
сектори „Производство,
търговия и услуги”, „Финанси”, „Транспорт”, „Недвижими имоти” и „Строителство”. С акциите на
едни от най-големите дружества на холдинга може
да се сключват сделки и
на Българската фондова
борса. Сред публичните
компании са Централна
кооперативна банка, „Зърнени храни България”,
„Проучване и добив на

нефт и газ”, „Параходство
БРП”. В портфейла на
„Химимпорт” са и пенсионните компании „ЦКБ
Сила” и „Съгласие”.
При последната сделка с
книжата на „Химимпорт”
капитализацията на обикновените акции се понижи
с 1.8%. В общо 39 сделки
бяха прехвърлени 15 055
лота, а цената на затваряне
се сви до 3.50 лв. за акция. Привилегированите
книжа заличиха 2.65% от
стойността си и затвориха
на нива 3.52 лв. за акция.
В 4 сделки 2180 привилегировани акции смениха
собственика си.
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“Делез груп” ще придобие собственика
на “Пикадили” за 932.5 млн. EUR
Сръбската компания
“Делта макси” се
продава заедно
със сградите на
магазини в Сърбия
и дистрибуционни
центрове
Международната група за
продажба на храни “Делез
груп” ще придобие 100% от
компанията “Делта макси
груп” - собственик на веригата супермаркети “Пикадили”. За целта вече има подписано споразумение. Сделката
е на стойност 932.5 млн.
EUR заедно с нетни дългове
за близо 300 млн. EUR.
Силен играч в
Югоизточна Европа

“Делта макси” има около
450 магазина в 5 държави в Югоизточна Европа

Удобство
В супермаркетите
се плащат
данъци и глоби
▶ “Пикадили” е първата
верига супермаркети у
нас, в която вече може да
се плащат данъците и
таксите към държавата.
Местните данъци и такси

- Сърбия, България, Босна и
Херцеговина, Черна гора и
Албания. В Сърбия групата
притежава почти 350 магазина и най-голямата верига
магазини за храни.
Параметри
по сделката

Освен 100% от дяловете на
сръбската компания споразумението с белгийската
“Делез груп” включва придобиване на недвижимата
собственост на повече от
половината магазини на
“Делта макси” в Сърбия
и 7 от дистрибуторските
центрове. Сръбската група има четири типа магазини: квартални (марките Mini Maxi, Piccadilly
Express и Euromax), супермаркети (Maxi, Piccadilly
и Euromax), дискаунтъри
(Tempo Express) и хипермаркети (Tempo). Приза територията на София
може да бъдат заплащани
само по ЕГН, а за страната
- след получаване на известие от съответната
общинска администрация.
На информационните
щандове в супермаркетите “Пикадили” клиентите
могат да заплащат и глоби
по Закона за движение по
пътищата, както и глоби,
наложени с фиш от КАТ.

▶Очаква се процесът по придобиването на собственика на “Пикадили” да приключи през третото тримесечие на годината 
снимка боби тошев

близителните приходи на
“Делта макси” за 2011 г. се
очаква да достигнат между 1.35 и 1.40 млрд. EUR,
а печалбата преди данъци, лихви и амортизации
(EBITDA) да е между 85 и
90 млн. EUR.
Цел на експанзията

“Тази сделка е важна стъпка за балансиране на нашето географско присъствие
между Съединените щати,
Европа и Азия”, коментира
Пиер-Оливие Бекерс - президент и главен изп. директор на “Делез”. той очаква
през 2011 г. оборотите от
пазарите, на които оперира
компанията, да достигнат
3.4 млрд. EUR.

Групата присъства в шест
държави на три континента.
В края на 2010 г. търговската й мрежа има 2800 магазина. През 2010 г. групата
има 20.8 млрд. EUR оборот.
През 2009 г. е с печалба
от 514 млн. EUR. Групата е листвана на борсата
Euronext Brussels и на Нюйорската фондова борса.
Думата има
регулаторът

Предстои сделката да бъде
одобрена от регулаторните
органи в България, Сърбия, Черна гора и Албания.
Очаква се процесът по придобиването да приключи
през третото тримесечие
на 2011 г.

Продажбите на „Софарма”
се повишиха със 100 млн. лв.
Фармацевтичният холдинг е продал с 20%
повече продукция в
Русия, а в Украйна - с
28%

Приходите от продажби на
фармацевтичната компания
„Софарма” АД са се повишили със 100 млн. лв. през
миналата година, показва
консолидираният отчет на
дружеството, представен
чрез БФБ. Показателят нараства до малко над 603
млн. лв., а повишението на
годишна база е близо 20%.

компанията са постъпили
146.7 млн. лв., което е с
19% повече. Оборотът на
„Софарма” през 2010 г. е
609.5 млн. лв., като се повишава с 20.1% на годишна
база.
Консолидираната печалба
на дружеството през миналата година достига 40.7
млн. лв., или с 11.2% повече
спрямо 2009 г. Повишението се дължи на запазване на
положителната тенденция
в продажбите и успешната политика по управление
на разходите, обясняват от
„Софарма”.

Износът нагоре

Първите месеци

През миналата година фармацевтичният холдинг е
увеличил продадената продукция на основните си
пазари, показва докладът
за дейността на „Софарма”.
Реализираната продукция
в Русия е нараснала с 20%
на годишна база, а продадените стоки в Украйна са се
повишили с 28%. Дружеството е реализирало с 47%
повече приходи от новите
си пазари - Турция и балканските страни. Въпреки
това с основна тежест в
приходите остават продажбите на вътрешния пазар,
които формират 74% от
оборота. Продажбите на
вътрешния пазар са нараснали с 21% до 452.1 млн.
лв., а от износ в касата на

През февруари тази година „Софарма” отчете 9%
повишение на продажбите
на годишна база, показа
съобщение на компанията.
Ръстът обаче се забавя, тъй
като през януари 2011 г.
дружеството реализира 13%
увеличение на продажбите,
основно заради повишението на износа с 23%. Тогава
изпълнителният директор
на „Софарма” Огнян Донев
коментира, че през януари
е продължила тенденцията
на ръст на продажбите на
чуждестранните и са се
потвърдили очакванията за
увеличение на поръчките за
Русия. Според Донев през
първия месец компанията е
имала двуцифрени ръстове
на традиционните си пазари

▶▶ Тенденцията на ръст в продажбите продължи
и през януари, каза Огнян Донев, изпълнителен
директор на „Софарма”
Снимка Марина Ангелова

като Русия и Украйна. Обобщените данни за първите
два месеца показват, че продажбите са се повишили с
10% на годишна база.
Последната сделка с акциите на „Софарма” не промени цената на книжата и те

затвориха на ниво 4.40 лв.
за акция. По позицията на
синия чип бяха сключени
24 сделки, в които 18 755
лота смениха собственика
си. Пазарната капитализация на дружеството остана
580.8 млн. лв. 
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Софийският „Шератон” изпрати
2010 г. с отрицателен капитал

Големите акционери в дружеството решиха да увеличат
капитала и да издадат облигации въпреки съпротивата на
малките съсобственици
„София Хотел Балкан” АД,
компанията, която е собственик на софийския хотел
„Шератон”, изпраща 2010
г. с отрицателен собствен
капитал от 6.8 млн. лв. До
тази сравнително рядка ситуация за едно дружество се
стигна след отчетената поредна година на загуба през
2010 г. Според консолидирания отчет, представен
пред Българската фондова
борса, „София Хотел Балкан” има загуба от 5.4 млн.
лв. Тя наистина намалява
спрямо 2009 г., но заедно
с непокритата загуба от
предни години на стойност
над 20 млн. лв. е достатъчна
дружеството да изпадне в
ситуацията на отрицателен
капитал.
Наред с това компанията
е и задлъжняла повече, отколкото беше през 2009 г.,
показват данните в отчета.
Задълженията по получени
заеми от банки и небанкови
финансови институции вече
са близо 100 млн. лв. спрямо 92 млн. лв. Като ефект от
задлъжняването разходите
за лихви на „София Хотел
Балкан” се повишават с над
50% до близо 6.4 млн. лв.
Бизнес под натиск

Приходите от продажби на
дружеството се понижават
с минималните 3% до 15.2
млн. лв. Според обяснителните бележки към отчета
негативно влияние върху
приходите от дейността е
оказало разширяващото се
влияние на конкуренцията
в сегмента на петзвездните
хотели. Фактор, оказващ
влияние, е било и бързото
навлизане на нови четиризвездни хотели, които
привличат част от клиентите, се казва в доклада за

▶▶Продажбите на софийския „Шератон” са все повече повлияни от навлизането на нови хотели във висока категория 
снимка Емилия Костадинова

дейността.
С цел да минимализира
този риск, мениджмънтът
на групата работи в посока
разширяване на пазарния
дял и разнообразяване и
обновяване структурата на
предлагания продукт, пише
в доклада.
Очаквано

Резултатите очевидно не
са изненада за големите
акционери в „София Хотел
Балкан”, тъй като още през
януари на общо събрание
те гласуваха за увеличение
на капитала на 5.26 млн. лв.
Новите акции ще записват
при емисионна цена от 3.60
лв., което би донесло над

17 млн. лв. за компанията.
На общото събрание пак
с гласовете на големите
акционери беше одобрено и издаването на емисия
облигации за 10 млн. EUR.
Минимумът, който компанията може да набере от
планираната облигационна
емисия, е 6 млн. EUR, тъй
като само ако този праг бъде преминат, емисията ще
се счита за успешна. Срокът на дълговите книжа ще
бъде до 20 години, но след
третата година компанията
ще може да си ги изкупи
обратно. Лихвеният процент е определен до 10%
годишно.
Обявените тогава от зам.-
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▶ млн. EUR е облигационната емисия на „София
Хотел Балкан”, която
трябва да бъде издадена

председателя на съвета на
директорите Димитри Константопулос мотиви бяха,
че увеличението се прави,
за да бъде довършена реновацията на белградския
хотел „Метропол”, която е
замразена през 2010 г. заради
световната финансова криза. В доклада за дейността
си сега мениджмънтът на

дружеството прогнозира възобновяване на ремонтните
дейности през 2011.
И увеличението на капитала, и гласуваното издаване на
дълг срещнаха съпротивата
на малките акционери в дружеството, показва протоколът от общото събрание. С
гласовете на големите собственици обаче решенията
са приети.
Специфика

„София Хотел Балкан” е
слаболиквидно дружество,
което в момента се контролира от кипърската компания „Кокари Лимитид” с дял
от 56.5%. Малко над 15%
притежава гръцката „Олим-

пиа Девелопмънт”. Доскоро дяловете на кипърската
компания се контролираха
от две български юридически лица - „Юропиън хотел
Ентърпрайзис” АД и „Интернешънъл Лоджинг ъф
България” АД, които имаха
почти идентичен процент
участие. Останалите дялове
са все на малки акционери с
под 5%. Именно заради големия дял на мажоритарните
акционери компанията не е
сред предпочитаните от българските институционални
инвеститори. Миноритарните акционери са главно
физически лица, останали
още от времето на масовата
приватизация.

Испански консорциум иска да купи части от “Кремиковци”
Компанията SHPAdvisers има
готовност с проект
за 20 млн. EUR за
рекултивация на
терена
Испанският консорциум SHPAdvisers е проявил интерес
към покупката на части от
бившия металургичен комбинат “Кремиковци” АД, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Трайчо Трайков. Икономическият министър информира за
интереса след среща с президента на консорциума Хакобо
Сарториус в Мадрид.

Проект

Фирмите от консорциума са
изразили пред Трайчо Трайков готовност да участват
пред Европейската комисия
с проект за 20 млн. EUR за
рекултивация на терена на
комбината.
Испанският консорциум
може да се окаже един от
малкото кандидати с интерес към активите на бившия металургичен гигант.
До момента бяха проведени
три търга за продажба на
имуществото на обявения в
несъстоятелност комбинат,
но и трите опита за продажба се провалиха заради липса на интерес. На първите
два търга не се появи нито

един кандидат, а единственият такъв при третия опит
беше никому неизвестната
шуменска фирма “Виктори комерс” ООД. Тогава
дружеството даде цена от
396 млн. лв., но не внесе
исканите по закон 10% от
цената на обособената част.
След това и този кандидат
се отказа, а синдикът на
комбината Цветан Банков
обяви, че след два месеца се
очаква нов търг за същата
обособена част от “Кремиковци”, но с начална цена 80% от оценката. При
първия опит за продажба
цената беше 565.5 млн. лв.,
а след това беше намалена
до 395 млн. лв.

Още проекти

В Мадрид икономическият
министър е разговарял и
с Хосе Гутиерес, който е
вицепрезидент за Южна
Европа на “Уестингхаус”.
Гутиерес е потвърдил интереса на американската
компания към участие в
удължаването на живота
на двата блока на АЕЦ
“Козлодуй”, както и към
доставката на свежо ядрено
гориво. В испанската столица Трайчо Трайков откри
Испано-българска индустриално-търговска камара
в Мадрид. Икономическият
министър е поканил испанските инвеститори да
участват в раздържавяване-

▶До няколко месеца трябва да има нов търг за активите на “Кремиковци” 
снимка марина ангелова

то на “Монтажи” ЕАД, което вече два пъти не намира
купувач у нас. Държавата
се опита да продаде 100%
от “Монтажи” за 70 млн.

лв., но после свали цената
на 60 млн. лв. Дори и това
не доведе до интерес към
компанията.
Атанас Христов
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IATA очаква по-ниски печалби
в авиацията заради скъпия петрол
Забавянето на
икономическия
растеж заради повисоките цени на
горивата е основният
риск за сектора
Поскъпването на петрола
ще се отрази негативно
на печалбите на авиационните компании през
2011 г. Това става ясно
от последната прогноза
за сектора, изготвена от
Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).

8.6
▶ млрд. USD ще бъде чистата печалба на въздушните превозвачи през 2011
г. спрямо 16 млрд. USD за
миналата година

Прогноза

Чистата печалба на въздушните превозвачи през
тази година ще бъде двойно по-малка от миналогодишната. За 2011 г. се
очаква печалбата на сектора да е 8.6 млрд. USD в
сравнение с 16 млрд. USD,
отчетени за 2010 г.
През декември IATA
очакваше положителният финансов резултат на
сектора за 2011 г. да бъде 9.1 млрд. USD при
прогнозирани приходи
от 594 млрд. USD през
тази година, казаха от
асоциацията.
Фактори

„Политическите размирици в Близкия изток повишиха цената на петрола
до над 100 USD на барел,
което е повече от прогнозираната през декември
цена от 84 USD на барел”,
обясни генералният директор на IATA Джовани
Бисиняни. В същото време очакванията за световната икономика са тя да
нарасне с 3.1% през тази
година, което е с цели 0.5
процентни пункта повече,
отколкото се предвиждаше преди три месеца.
Увеличените приходи
обаче само частично ще
компенсират по-високите
разходи, смята Бисиняни. Затова печалбата в
сектора ще бъде двойно

▶ Очакваният ръст от
5.6% при пътническите
превози тази година само частично ще компенсира негативния ефект
от увеличените разходи
за гориво на авиокомпаниите

снимка емилия костадинова

по-ниска, отколкото за миналата година, а нормата
на печалба ще бъде едва
1.4%, добави той.
По-скъпо гориво

Новите прогнози на IATA
се базират на средна цена
на петрола от 96 USD
на барел за сорта Брент,
каквито са и пазарните
очаквания. Това е с 20%
повече от средните цени
през 2010 г. Декемврийските разчети бяха направени при 84 USD за
барел.
Поскъпването ще увеличи разходите за гориво на
авиокомпаниите с 10 млрд.
USD и те ще достигнат общо 166 млрд. USD, смята
IATA. Делът на горивото в
общите оперативни разходи на превозвачите също
ще нарасне - от 26% за
миналата година на 29%
през 2011 г.

Влиянието
на икономиката

Възстановяването на глобалната икономика ще
позволи на компаниите
да компенсират част от
тези допълнителни разходи с по-високи приходи. Прогнозираният ръст
на БВП от 3.1% в световен мащаб е по-голям от
очакваните през декември
2.6%. Това е добър сигнал
за въздушния транспорт,
тъй като търсенето ще се
увеличи. Затова последните прогнози на IATA са
по-оптимистични от тези
преди три месеца.
Нарастването при пътниче ските превози се
очаква да бъде 5.6% на
годишна база (спрямо
предвижданите 5.2% през
декември), а товарните
превози ще нараснат с
6.1% (5.5% през декември). Негативният ефект

от увеличените разходи
за гориво обаче няма да
може да бъде преодолян
изцяло, в резултат на което печалбите ще намалеят
с 46% спрямо нивата през
2010 г.
Значителен риск

Поскъпването на петрола
винаги се отразява на рентабилността на авиационната индустрия. Ако то е
съпроводено със силен
икономически растеж и
увеличение на търговията, компаниите може донякъде да компенсират
по-високите си разходи.
Когато обаче големият
ръст в цените на горивата
попречи на увеличаването
на БВП, това може да има
сериозни последици за
сектора, коментират от
асоциацията.
В сегашната ситуация,
при която цените на пе-

Неравномерно
Резултатите на
сектора варират
по региони

▶Ниският марж на печалбата оставя на компаниите много малък буфер, с който
да абсорбират евентуалните шокове, предупреди генералният директор на
IATA Джовани Бисиняни
снимка bloomberg

▶ Растежът в
авиационния сектор
в световен план ще
бъде неравномерен
заради различията
в икономическото
възстановяване на
отделните региони,
прогнозира IATA.
▶ Пазарите в Европа
остават под натиска
на банковата и
дълговата криза.
Слабото евро
обаче подпомага
износа, което ще
се отрази добре на
авиокомпаниите. Това
е причината IATA да
повиши прогнозата

трола до голяма степен
се определят от спекулативни фактори заради
събитията в Близкия изток вместо от сериозен
икономиче ски растеж,
съществува значителен
риск резултатите на индустрията да се окажат
доста по-ниски от прогнозните.

ски растеж, прогнозата
за сектора рязко ще се
влоши.
Данъчна опасност

„Тази година секторът
върви по много тънко въже при марж на печалбата от едва 1.4%, което
е структурен проблем”,
смята Бисиняни. По думите му това оставя на
компаниите много малък
буфер, с който да абсорбират евентуалните шокове. Най-големият риск
в момента са цените на
петрола. Ако те попречат
на световния икономиче-

Риск за авиокомпаниите
представлява и увеличението на данъците на някои туристически пазари.
През 2010 г. увеличението
или въвеждането на нови
данъци е било в рамките
на 3-5% от цените на билетите във Великобритания, Германия и Австрия.
Допълнителни налози
наскоро бяха обявени и от
Исландия, Индия и Южна
Африка. „Този бизнес е
много чувствителен по
отношение на цените”, коментира Бисиняни. Според него авиационната
индустрия може да стимулира икономиката, но
увеличението на данъците
в момента има обратен
ефект.

си за печалба на 500
млн. USD спрямо 100
млн. USD, очаквани
през декември. Въпреки
това резултатът
е доста по-нисък от
регистрираната
миналата година
печалба в размер на 1.4
млрд. USD.
▶ Най-добре ще
се представят
превозвачите
от АзиатскоТихоокеанския регион,
където печалбата се
очаква да достигне 3.7
млрд. USD при марж
от цели 4.6%. Въпреки
това прогнозата е
по-ниска, отколкото
през декември (4.6
млрд. USD) и доста
под отчетения
миналата година
резултат от 7.6

млрд. USD. Високите
цени на горивата
се отразяват посилно на региона, тъй
като компаниите
като цяло по-рядко
използват хеджиране.
Допълнителен натиск
върху резултатите им
ще окажат и мерките
за ограничаване на
инфлацията в Китай,
което се отразява
на търговията и
товарните превози.
▶ Авиокомпаниите в
Северна Америка се
очаква да приключат
годината с 3.2 млрд.
USD печалба, колкото
беше прогнозата
и през декември.
Резултатът обаче
е по-нисък от
отчетените 4.7 млрд.
USD миналата година.

„По много тънко
въже”
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16 пазари
▶ Цени

на петрол и петролни ▶ Спот цени на цветни метали ▶ Курсове за
Вид
Борса
Единица
Цена
3м.
продукти
митнически
Мед
LME
USD/т
9886,5
9895
Вид
Борса
Единица
Март
Април
Калай
LME
USD/т
31847
31875
оценки
Суров петрол
NYMEX
USD/б
104,42
104,42
Олово
LME
USD/т
2637,5
2630
Брент
Газьол
Природен газ
Бензин 95
Нафта

ICE
ICE
NYMEX
NYMEX
NYMEX

▶Фючърси

USD/б
USD/т
USD/MMBtu
USD/т
USD/т

115,97
969
3,81
1017
1003

115,97
966,25
N/A
N/A
N/A

на агрокултури

Вид
Разновидност
Борса
Единица
Март
Пшеница
Soft Red
CBT
USD/т
305,80
Царевица
Yellow
CBT
USD/т
286,43
Ечемик
Feed
ASX
USD/т
218,96
Памук
No.2
NYBOT
USD/т
4689,15
Какао
NYBOT
USD/т
3657,00
Кафе
Arabica
NYBOT
USD/т
6014,11
Соя
No.2
ICE
USD/т
519,55
Захар
White
NYSE LIFFE
USD/т
735,70
Борси:  CBOT - Чикагска стокова борса; CME - Чикагска търговска борса;
NYBOT - Нюйоркска стокова борса; ASE - Австралийска стокова борса

Цинк
Алуминий
Никел
Алуминиева сплав

▶ Цени

LME
LME
LME
LME

USD/т
USD/т
USD/т
USD/т

2436
2567,5
28772
2384,75

2461
2600
28800
2380

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
1430,4
35,58
1840,5
810
2415

Продава
1431,4
35,64
1844
814
2415

Мерни единици: 1 bu. соя = 27.216 кг ; 1 bu. царевица = 25.4016 кг ; 1USd  = 1 U.S. cent
1bu. овес = 15.4224 кг; 1 lb. = 0.4536 кг ; 1 cwt = 50 кг.; 1 gal. = 3.785 л ;  1 MT = 1000 кг
Източник: Bloomberg
на 1.03.2011 г.

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

1.03.2011 г.

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

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

11,82
82,39
104,46
801,47
196,77
87,31
169,53
336,54
198,56
241,40
99,10
208,92
136,83
125,37
126,02

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

11,76
81,99
103,96
797,58
195,83
86,89
168,72
334,93
197,61
240,25
98,63
207,92
136,17
124,77
125,41

11,70
81,59
103,45
793,69
194,90
86,47
167,90
333,33
196,66
239,10
98,16
206,93
135,52
124,18
124,80

11,67
81,19
102,94
789,80
193,96
86,05
167,09
331,73
195,72
237,95
97,68
205,93
134,86
123,58
124,19

11,53
79,99
101,42
778,13
187,40
83,95
163,01
320,51
189,10
229,90
94,38
198,97
131,57
119,40
122,35

11,53
79,99
101,42
778,13
187,40
83,95
163,01
320,51
189,10
229,90
94,38
198,97
131,57
119,40
122,35

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

за поръчки
от 2000 до 20000

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

5.2556
7.8161
10.2000

5.0788
7.8552
10.3530

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.4527
2.8757

за поръчки
под 2000 лв

5.0535
8.1287
10.6080

след края
на 2-та год.

преди края
на 2-та год.

5.0535
7.8161
0.0000

4.9524
7.6598
0.0000
2.4527
2.8757

Фонд на паричен пазар 11.5943
Смесен - балансиран
11.3243
фонд в акции
10.8670

11.5885
11.2680
10.8129

11.5711
11.1553
10.6507

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

14.7805
9.1724
4.2779
8.4131
11.4411
12.3782

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

83.3746
51.9079
64.4834

14.6342
9.0816
4.2355
8.1681
11.1079
12.3782
до 2 г.
83.0828
51.6484
64.1610

фонд в акции
Смесен - балансиран

104.1917
80.2450

102.6405
79.0502

11.5827
11.2117
10.7048

11.5827

11.5885
0.0000
0.0000

над 2 г.
83.3746
51.9079
64.4834

▶ Kурсове на чуждестранни валути

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

Доходност и Риск
Стандартно
отклонение

За последните
12 мес.

От началото
на публ. предл.
(анюализирана)

Начало на публ.
предлагане

1.63%
3.43%
0.18%

14.71%
12.89%
0.08%

3.03%
17.05%
1.18%

-19.69%
-7.62%
1.38%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

9.58%
9.70%

29.33%
25.87%

-0.86%
-1.72%

-48.52%
-41.48%

12.11.2007
12.11.2007

1.02%
4.41%
7.61%

0.11%
10.86%
13.10%

6.63%
4.88%
6.12%

6.34%
5.15%
3.34%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

8.00%
13.77%
-2.26%
4.65%
1.51%
0.89%

7.07%
12.12%
13.62%
11.53%
12.27%
0.25%

8.76%
9.92%
-24.68%
5.58%
5.54%
7.49%

7.57%
-1.44%
-16.75%
-6.88%
3.59%
8.73%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

0.82%
6.35%
-0.19%

1.11%
1.87%
4.51%

1.05%
1.47%
-8.14%

-3.89%
-11.25%
-10.42%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

6.04%
1.20%

3.43%
2.16%

1.03%
-3.72%

0.83%
-6.17%

04.01.2007
25.06.2007

фонд в облигаци
1.34032
Смесен - балансиран
1.14593
фонд в акции
0.83801
Смесен - консервативен 0.76674
Смесен - консервативен 1.06361

1.33764
1.13907
0.82556
0.76216
1.06043

1.16%
4.39%
8.60%
1.54%
0.66%

0.62%
4.02%
8.79%
2.87%
0.33%

5.78%
6.44%
7.58%
4.90%
2.93%

5.70%
2.56%
-3.65%
-8.56%
3.31%

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

Смесен - балансиран
105.9562
Смесен - балансиран
109.7270
фонд в акции
91.9402
Фонд на паричен пазар 126.2992
Смесен - консервативен 95.6703
Смесен - консервативен109.1341
фонд в акции
101.7939

104.9020
108.6352
90.5714
126.2992
95.2880
108.6980
99.7781

6.11%
5.33%
8.64%
1.27%
0.89%
0.97%
N/A

6.75%
5.95%
9.66%
0.36%
1.91%
0.26%
N/A

1.68%
-0.74%
0.75%
8.24%
4.04%
5.86%
N/A

1.01%
1.77%
-0.29%
7.24%
-1.46%
5.31%
N/A

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

Смесен - балансиран

109.0251
100.5340

5.2890

9.37%

8.73%

8.23%***

5.65%

08.07.1999

1.0770

15.13%

14.51%

5.18%***

4.48%

01.06.2009

Фонд на паричен пазар 10.0244
Смесен - балансиран 19.3298
фонд в акции
12.1613

0.0000
19.1950
11.9923

N/A
9.59%
12.32%

N/A
8.05%
10.19%

N/A
3.77%
1.56%

N/A
10.83%
3.74%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.1666
0.8695
1.0663

4.06%
4.99%
-0.34%

10.23%
17.36%
10.22%

-11.15%
16.98%
19.88%

1.56%
-3.12%
1.98%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

131.9270
14.9968
0.7973

0.21%
5.77%
5.69%

3.13%
8.11%
15.09%

3.52%
0.98%
8.94%

5.90%
2.82%
-4.58%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

фонд в акции

5.3208
до 100 000 лв
1.0905

109.0251
100.7860

1.0851

1.0824

над 100 000 лв.
132.1909
15.1468
0.8053

Смесен - балансиран
фонд в акции

855.4164
771.5528

849.0168
765.7806

4.24%
4.79%

4.18%
4.42%

7.48%
7.07%

-5.48%
-8.89%

09.05.2008
09.05.2008

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

11.6684
134.7365
8.2724
10.9232

11.6684
134.7365
8.2724
10.9232

1.10%
8.08%
14.52%
4.98%

0.88%
5.94%
11.44%
3.34%

6.06%
12.79%
19.17%
8.39%

3.08%
3.99%
-3.66%
4.33%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.6158
Смесен - балансиран
0.7968
Смесен - консервативен 1.0287
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.2970
фонд в облигаци
1.3150
Смесен - балансиран
0.9032
фонд в акции
0.6828
Смесен - балансиран
0.7730
Фонд на паричен пазар
1.0579
0.0000

за поръчки над 100 000 лв
0.6127
0.7940
1.0272
над 50 000 лв / 40000 USD
1.2951
1.3111
0.8996
0.6794
0.7699

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.6096
0.7912
1.0257

8.88%
4.56%
1.98%

9.60%
4.15%
1.11%

16.41%
6.42%
6.21%

-13.87%
-6.79%
0.82%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

1.2932
1.3072
0.8960
0.6760
0.7668

0.97%
0.71%
3.74%
6.94%
7.17%

0.11%
0.63%
3.36%
6.09%
5.01%

5.96%
5.39%
3.70%
2.10%
0.80%

5.35%
5.61%
-2.11%
-7.49%
-8.21%

1.0557
0.0000

0.87%
N/A

0.16%
N/A

5.29%
N/A

5.09%
N/A

1.1991

0.66%
2.31%

0.15%
3.28%

3.94%
5.13%

3.76%
1.06%

15.11.2005
12.09.2005

Смесен - балансиран
8.3205
8.3205
фонд в акции
7.0967
7.0967
фонд в акции
2.8840
2.8840
Смесен - консервативен 10.5979
10.5979
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
клас  В
Клас А         Клас В при изпълнена      Клас В при прекратена
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000
инв. схема
инв. схема
фонд в акции
0.7536
0.7499
0.7481
0.7425
0.7425
0.7462
0.7277
фонд в акции
0.4375
0.4353
0.7481
0.4310
0.4310
0.4332
0.4224
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
Цена
фонд в акции
106.7913
105.4794
                                                                                        104.6922

7.59%
7.67%
-3.75%
0.39%

8.95%
9.56%
12.71%
1.83%

3.17%
2.69%
2.50%
2.82%

-3.61%
-6.62%
-27.24%
2.65%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

-2.01%
3.26%

11.76%
13.90%

-1.33%
3.61%

-6.04%
-19.70%

22.05.2006
02.05.2007

-8.01%

N/A

N/A

N/A

03.05.2010

фонд в облигаци

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

1.1991
1.0684

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

За
For
1
1
10
1
1
10
100
10
1
10
10
1000
10000
10
100
100
1000
10
1
10
10
10
1
100
10
10
100
10
1
100
10
1
10
1

Стойност
Rate
1,96
1,43610
8,52176
1,45372
1,52811
2,15495
8,05233
2,62320
2,30695
1,81794
2,63500
7,20964
1,60686
3,89274
3,15096
1,72578
1,25798
5,66448
2,77423
1,16820
4,66596
2,53938
1,04960
3,25961
4,90860
4,65341
4,97426
2,23959
1,11462
4,63467
8,74974
1,41634
2,04281
2024,62000

Разлика
Difference
0
-0,00498
0,01482
-0,00498
0,00594
0,00133
0,02182
0,00000
0,00435
0,00140
-0,00011
0,03597
-0,00109
-0,00706
0,00365
0,00000
0,00091
-0,00364
0,00000
-0,00197
-0,00173
-0,00223
0,00329
-0,01352
0,00131
-0,01482
0,00994
0,04463
-0,00617
0,00095
0,00384
-0,05475
0,00163
0,00784
26,27000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 7.03.2011 година.
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и референтните курсове на ЕЦБ
за съответния ден, и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.

В изпълнение на изискванията на чл. 22, ал. 2 от Наредба 9 на
Комисията за финансов надзор от 19.11.2003 г., ПОК “ДОВЕРИЕ”
публикува стойността на един дял валидна за последния работен
ден на месец февруари 2011 г., както следва:
УПФ

1.33170

ППФ

1.32215

ДПФ

1.31789

Повече информация на: тел. 0 900 32 100
(0.18 лв./мин. без ДДС за цялата страна),
интернет адрес www.poc-doverie.bg и офисите на Компанията
в цялата страна.

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

1.1841
0.8825
1.0823
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
132.3887
Смесен - балансиран
15.1468
фонд в акции
0.8132

фонд в акции

Валута
Currency
Евро
Австралийски долар
Бразилски реал
Канадски долар
Швейцарски франк
Китайски ренминби юан
Чешка крона
Датска крона
Британска лира
Хонконгски долар
Хърватска куна
Унгарски форинт
Индонезийска рупия
Израелски шекел 
Индийска рупия
Исландска крона
Японска йена
Южнокорейски вон
Литовски литаc
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
Нова турска лира
Щатски долар
Южноафрикански ранд
Злато (1 трой унция)

1.0568
0.0000
до 90 дни
1.0525

над 90 дни
1.0631

Смесен - балансиран
фонд в акции
Смесен - балансиран

316.1395
13.4803
12.4425
9.2792
21.9961

315.1925
13.2147
12.0765
9.0063
21.9961

0.70%
1.80%
3.28%
5.50%
5.47%

3.52%
3.43%
6.24%
11.51%
5.15%

0.26%
2.05%
1.84%
7.41%
8.34%

6.40%
5.63%
3.91%
-1.75%
2.84%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
фонд в облигаци

6.8686
8.2752
12.0311

6.8343
8.2338
12.0011

-1.16%
-1.71%
1.39%

5.89%
5.97%
1.76%

3.35%
3.36%
9.75%

-9.53%
-4.92%
5.37%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран

1.2821
1.1346

1.2565
1.1232

4.84%
4.22%

5.91%
5.29%

6.03%
8.00%

5.74%
18.09.2006
4.75%
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 2/03/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,287859
€ 1,313616
€ 1,281420
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€
0,973210
€
0,992674
€
0,968344
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€
0,857186
€
0,874330
€
0,852900
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 25/02/2011 г.  Включените в цените разходи са както
следва: при придобиване - 2.00% от НСАД, но не по-малко от 10 евро (левовата им равностойност)
по една поръчка; при обратно изкипиване - 0.50% от НСАД.
Цени за 1 дял за 2/03/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,155489 лв.
1,155489 лв.
1,155489 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 2/03/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 2.03.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0684 лв.

Сентинел - Рапид

1,1991 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0525 лв.

1.0631 лв.

1,1991 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
2,31 %

5,13%

0,66 %

3,94 %

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 1 март 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 7.03.2011 г.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ:

Ти Би Ай  Евробонд
(Емисионна
ст-ст)

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

Ти Би Ай Динамик
(Емисионна
ст-ст)

Ти Би Ай Евробонд
N/A
13.4604
12.4242
9.2656
316.7708
N/A
12.3815
9.2338
Ти Би Ай Комфорт
318.3492
13.3475
N/A
9.1883
Ти Би Ай Хармония
318.3492
13.3475
12.3205
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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Регионални
индекси
Секторният индекс на БФБ спечели наймного

BGREIT: 50.54

+0.96%

Румънският бенчмарк отчете
минимално понижение

BET: 5845.16

-0.08%

Хърватският пазар се нареди сред
печелившите

CROBEX: 2241.39

+0.70%

Резултат

Акция на деня

“Черноморски
холдинг”

“Слънчев бряг” АД

▶ Публичната компания
“Черноморски холдинг”
АД отчете минимален
спад на консолидираната
си загуба за миналата
година. Отрицателният
финансов резултат на
бургаското дружеството
се понижи с 2 хил. лв. до 275
хил. лв.

14.2

▶ процента се повишиха
акциите на “Слънчев бряг”
АД само в рамките на
сесията на 2 март. Цената
на затваряне достигна 4.347
лв. за акция

Световни
индекси
Бенчмаркът в Токио последва
оптимизма в Азия

Nikkei: 10693.70

+1.02%

Водещият индекс в Германия беше
сред губещите в Европа

DAX: 7178.90

-0.65%

Индексите в САЩ приключиха
седмицата с понижение

DJIA: 12169.88

-0.72%

Суровина

Стока на деня

Петрол

Мед

▶ Цената на черното
злато продължи да
върви нагоре заради
конфликтите в Северна
Африка и Близкия изток.
Цената на американския
лек суров петрол с
доставка през април се
повиши с 2.5% и достигна
104.42 USD за барел.
През миналата седмица
суровината добави 6.7%.

0.2%
▶ до 9895 USD за тон се
понижи цената на медта с
доставка след три месеца
по време на търговията в
Лондон

Напрежението в Либия изстреля
златото до исторически рекорд
Среброто достигна
най-високата си
стойност от март 1980
г. насам
Напрежението в Либия изстреля златото до исторически връх заради опасенията,
че сблъсъците в арабската
държава ще увеличат търсенето на благородния метал
като алтернативна инвестиция. На 2 март по време на
редовната търговия в Ню
Йорк фючърсите на златото
с доставка през април се
изкачиха до невижданите
в историята 1441 USD за
тройунция.
Причините

Сблъсъците между силите на Муамар Кадафи и
протестиращите в Либия
карат инвеститорите да
купуват все повече злато.
Анализатори, цитирани от
международните агенции,
коментират, че благородният метал се търси като
инвестиционен оазис за-

1838
▶ USD за тройунция
достигна цената на
паладия с доставка през
април

ради нарастващите цени
на суровините и храните,
което води до опасения за
повишаване на инфлацията. Златото се повишава
заради напрежението в
Близкия изток, което води
до ръст в цената на петрола и увеличава търсенето
на златото като средство
за хеджиране срещу инфлацията, обяснява Джим
Роджърс, инвеститор и
президент на “Роджърс
холдинг”.
Миналата седмица донесе 1.4% ръст в цената
на метала, което е шеста
поредна седмица на повишение. Ралито на златото е
най-дългото от септември
2007 г., сочат изчисленията
на агенция Bloomberg. В
петък фючърсите на златото с доставка през април
затвориха на ниво 1428.60
USD за тройунция, след като се повишиха с 0.9%, или
12.20 USD за тройунция.
За последните 12 месеца
цената се е повишила с
над 26%.
Благородни метали

Поскъпването на златото беше последвано и от
останалите благородни
метали. Фючърсите на
среброто с доставка през
май прескочиха 35 USD
за тройунция, като се изкачиха до най-високата

▶ Котировките на среброто достигнаха най-високите си стойности за последните 31 години 

си стойност за последните
31 години. Повишението
от 2.9% в петък изстреля котировките до 35.33
USD за тройунция. Порано същия ден цената на
среброто достигна 35.405
USD за тройунция, което е

най-високата стойност от
март 1980 г. насам. Именно през 1980 г. среброто
достига исторически връх
от 50.35 USD за тройунция. През изминалата седмица благородният метал
се повиши със 7.3%, като

регистрира шеста поредна
седмица на ръст - найдългото рали от март 2008
г. насам.
Паладият не о стана
по-назад и последва повишенията на златото и
среброто. Фючърсите на

снимки reuters

метала с доставка през
април добавиха 0.3% до
1837.90 USD за тройунция.
През миналата седмица
паладият добави 1.9% към
стойността си, а увеличението за последните 12
месеца е 16%.

Еврото се изкачи до 4-месечен връх
Еврото отбеляза нов
4-месечен връх през
изминалата седмица,
след като спекулациите
за евентуално повишаване на основната лихва в
еврозоната набраха сила.
Повод за това даде изказването на управителя на
Европейската централна
банка Жан-Клод Трише,
че инфлацията рискува да
продължи да се покачва, а
банката запазва състояние
на “повишена бдителност”.
Точно изразът “повишена бдителност” даде основание на инвеститорите
да смятат, че е възможно
по-скоро от прогнозираното покачване на лихвите
в еврозоната. Очаквано
Европейската централна
банка остави основния

Красимир Стефанов,
финансова къща „Логос-ТМ”

В полза на
единната
валута натежаха
и ревизираните
нагоре прогнози за
инфлацията и БВП
в еврозоната за 2011
и 2012 г.

лихвен процент на ниво от
1%, въпреки че инфлацията в еврозоната достигна
2.4% през февруари. Освен изказването на Трише
в полза на еврото натежаха
и други фактори. Централната банка ревизира
нагоре и своите прогнози

за инфлацията и БВП в
еврозоната за 2011 и 2012
г. Сега се очаква растеж на
БВП за 2011 г. между 1.3 и
2.1%, а за 2012 г. - между
0.8 и 2.8%.
Бизнес активността
в частния сектор на
еврозоната от своя страна
продължи да се повишава,
достигайки до 58.2 пункта
през февруари. Нивото на
безработицата за януари
пък отчете понижение до
9.9%, като това е първият
спад под 10% от декември 2009 г. насам. Така
единната валута успя да
поскъпне спрямо основните си конкуренти на
форекс пазара и бе една
от най-печелившите през
изминалата седмица. Съществено бе поскъпването
дори и спрямо швейцар-

ския франк и японската
йена, които доскоро бяха
сред най-предпочитаните
валути на пазара.
Американският долар
също се представи на
ниво и поскъпна спрямо
основните си конкуренти, след като заявките за
социални помощи при
безработица в САЩ за изминалата седмица паднаха
с цели 20 хиляди. Това са
най-ниските седмични заявки за социални помощи
от май 2008 г. насам и са
добър сигнал за продължаващо подобрение на
пазара на труда. Цените
на петрола продължиха да
се покачват през изминалата седмица, след като се
появиха слухове за размирици в Саудитска Арабия
и Иран.

▶ Добри данни за щатската икономика и позитивни
очаквания доведоха до ръст на еврото и долара
спрямо основните им конкуренти
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Volkswagen и Ford се устремиха към Русия

▶ Volkswagen, се готви да направи повече от 100 хил.
автомобила Volkswagen и Skoda в завода на ГАЗ в
Нижни Новгород
снимка bloomberg

Компаниите успяха
да подпишат сделки
за продукция и
стратегически
партньорства преди
крайния срок за
данъчно стимулиране

монтаж и дистрибуция с
руската фирма “Соллерс”.
Според Алексей Рахманов
от Министерството на промишлеността и търговията
се очаква още шест чуждестранни производителя
и руски предприятия да
кандидатстват.

Заради крайния срок, който
правителството на Русия
обяви за новите данъчни
облекчения, автомобилните гиганти Volkswagen
и Ford ускориха подписването на договори с руските
си партньори. Планът на
Кремъл е чрез данъчни
преференции да привлече
инвестиции от чуждестранни производители на
коли и в срок от четири години автомобилният пазар
в Русия да задмине този в
Германия.
Volkswagen и компанията на милиардера Олег
Дерипаска “Група ГАЗ”
се споразумяха да произвеждат коли и части на
Volkswagen и автомобили
Skoda в руски завод, докато
Ford обявиха договор за
партньорство, включващо

Преференции

Според изтичащия закон
автомобилните производители може да внасят части
с данък от 0 до 3% в замяна
на инвестиционно споразумение да сглобяват минимум 300 хил. автомобила
годишно. Освен данъчни
облекчения за осемгодишната инвестиция производителите на автомобили
може да прилагат и т.нар.
инструмент за намалено
производство през първите три години. Очаква
се западноевропейският
пазар на автомобили да
се свие през тази година. Със сключването на
инвестиционните сделки
продажбите на автомобили
в Русия може да достигнат
3 млн. до 2014 г., с което да
надминат Германия като

най-голям пазар на автомобили.
Пазарно
преразпределение

Ако руските планове се
сбъднат, до 2020 г. страната ще заеме шесто място
на глобалния автомобилен
пазар с 4 млн. доставки
годишно според доклад на
консултантската компания
Boston Consulting Group.
По техни данни днес Русия
е на 10-о място с годишни продажби от 1.9 млн.
броя.
Партньорства

По данни на Bloomberg
най-големият производител
на автомобили в Европа
- Volkswagen, се готви да
направи повече от 100 хил.
автомобила Volkswagen и
Skoda в завода на ГАЗ в
Нижни Новгород. Компанията вече притежава фабрика в района на Калуга,
която има производствен
капацитет от 150 хил. коли
годишно.
Ford-”Соллерс” планира
да започне тази година производството на автомобили

близо до Санкт Петербург
и в Татарстан. Заводът на
“Соллерс” в Татарстан може да произвежда по 200
хил. коли годишно, докато
Ford имат капацитет за
125 хил. Изненадващото
в сделката между двата
партньора е, че “Соллерс”
се отказа от партньорство
с Fiat, оценено на 2.3 млрд.
EUR.
Други производители

General Motors, която има
завод в Санкт Петербург с
производствен капацитет
от 60 хил. коли годишно,
също се опитва да увеличи
мощностите си. Компанията може да създаде смесено
предприятие с “Автотор”,
която има база за производството на 200 хил. автомобила на година.
Най-големият производител на автомобили в света
- Toyota, подписа договор с
руското правителство през
2008 г. по време на стария
данъчен режим и ще продължава да получава облекчения до 2016 г., а Hyundai
имат споразумение с правителството до 2019 г.

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции

На основание чл.22, ал. 2 от “Наредба № 9/19.11.2003г. за
начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за ДПО и на ПОД, на стойността на нетните активи на
фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял
и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди”, Ръководството на Пенсионноосигурително дружество
“АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД съобщава, че стойността на
1 дял, валидна за 28.02.2011г. е както следва:
за ДПФ “Алианц България” – 1.21308 лв.
за ЗППФ “Алианц България” – 1.18166 лв.
за ЗУПФ “Алианц България” – 1.20622 лв.

ПОАД „ЦКБ-СИЛА”, в изпълнение на чл. 22 ал.2 от
Наредба 9 на КФН, обявява стойностите на един дял,
валидни за последния работен ден на месец Февруари
2011г. на пенсионните фондове, управлявани от Дружеството, както следва:
ДПФ – 1,25377
УПФ – 1,39523
ППФ – 1,37503
София 1000, ул. “Стефан Караджа” 2, Тел. 02/981 17 74,
клиентски център 0900 32 333 (0.22 лв./мин. с ДДС)
www.ccb-sila.com, e-mail:office@ccb-sila.com

Пенсионно осигурително дружество Бъдеще АД обявява стойност на един дял
за последния ден на месец февруари 2011 г.
както следва:
ППФ - 1.26270
УПФ - 1.30214
ДПФ - 0.94358

ǲȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȐșȢȖȉȡȍȕȐȧȐ
ȖȉȧȊȐȕȈȌȢȘȎȈȊȕȐȐȕșȚȐȚțȞȐȐ

Стойности на дяловете на фондовете за допълнително
пенсионно осигуряване, управлявани от ПЕНСИОННО
ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “ДСК РОДИНА” АД, валидни за 28 февруари 2011г.
Професионален Пенсионен Фонд: 1.28106 за един дял

На основание чл. 22, ал. 2 от Наредба № 9
/19.11.2003г. ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “Съгласие” АД уведомява осигурените
лица, че стойността на един дял в управляваните от Компанията пенсионни фондове,
валидна за 28.02.2011 г., е както следва:
За ДПФ “Съгласие” – 1.27483 лв.

Универсален Пенсионен Фонд:

1.32806 за един дял

Доброволен Пенсионен Фонд:

1.33187 за един дял

За ППФ “Съгласие” – 1.31879 лв.

ДПФ по професионални схеми:

1.10324 за един дял

За УПФ “Съгласие” – 1.34884 лв.

ǾȍȕȈȏȈȗțȉȓȐȒȈȞȐȧȓȊ
Стойности
на дяловете на фондовете за
ȒȖȓȖȕȔȔȉȍȏǬǬǹ

допълнително пенсионно осигуряване, упраǯǨȇǪǲǰǵǨǺǭǳ
влявани
от ПОД „Топлина” АД за 28.02.2011 г.

Универсален пенсионен фонд „Топлина”

1.11054 лв.

Професионален пенсионен фонд „Топлина”

1.11318 лв.

Доброволен пенсионен фонд „Топлина”

1.02520 лв.

Корпоративни
съобщения и обяви
на държавни институции

ǲȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȐșȢȖȉȡȍȕȐȧȐ
ȖȉȧȊȐȕȈȌȢȘȎȈȊȕȐȐȕșȚȐȚțȞȐȐ

На основание чл.22, ал.2 на Наредба № 9/19.11.2004 г., Съветът
на директорите на “Ай Ен Джи Пенсионноосигурително
дружество” ЕАД обявява стойностите за дяловете на пенсионните фондове, управлявани от дружеството, валидни за дата
28.02.2011 г., както следва:
“Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд”
“Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд”
“Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд”

1.32830
1.34083
1.32073

ǾȍȕȈȏȈȗțȉȓȐȒȈȞȐȧȓȊ
На основание
чл. 22, ал.2 от Наредба № 9/19.11.2003 на КФН,
ȒȖȓȖȕȔȔȉȍȏǬǬǹ
“ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ” АД обявява стойностите
на един дял, валидни за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ
на 2011 г.,ǯǨȇǪǲǰǵǨǺǭǳ
на пенсинонните фондове, управлявани от Дружеството,
както следва:

за ППФ “Пенсионноосигурителен институт” - 1.16280 лв.
за УПФ “Пенсионноосигурителен институт” - 1.18599 лв.
за ДПФ “Пенсионноосигурителен институт” - 1.18664 лв.
София, бул. Черни връх № 51 Д, тел. 80 55 308, факс 80 55 308
е-mail: head@pensionins.com; web site: pensionins.com

Стойност
на 1 дял

Фонд

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
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Сивият бизнес процъфтява
най-силно в строителството

Типичните сиви практики в България са плащане под масата,
укриване на печалби и данъци, нагласени конкурси при
обществените поръчки, източване на ДДС
В. “Пари” започва рубрика “Дебати” за
икономиката на България и финансовата
й стабилност, за ситуацията в Европа
и еврозоната и как тя се отразява на
страната ни. В нея ще представяме
коментари на външни автори. Очакваме
вашите мнения и анализи на редакционната
поща business@pari.bg.

Д-р Милена Ангелова *

са само с няколко пункта
по-въздържани, но също не
отричат, че делът на неформалната икономика стига
до 42.2%.
Преекспониране на
темата

Всеки втори българин
(52.8%) е убеден, че относителният дял на сивата
икономика се е увеличил
през последните три години, показва представително
социологическо проучване
сред населението. Изследването е осъществено през
есента на 2010 г. в рамките
на проект “Ограничаване и
превенция на неформалната икономика”, който Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ)
изпълнява в партньорство с
КНСБ от 2009 до 2013 г. по
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Едва 6.6% от населението
вярва, че сивата икономика
е намаляла. Нещо повече,
гражданите оценяват, че
сенчестият бизнес стига
до 58% и даже доминира
в стопанската атмосфера
у нас.
Единодушие има и за това
кои са най-силно засегнатите браншове. На първо място и според населението, и
според работодателите и
работниците е строителството. След него се нарежда туризмът. Сиви практики
има и в здравеопазването, а
на четвърто място всички
изтъкват млекопреработването.
Статистически представителната извадка на 1000
работници и служители от
цялата страна също показва, че 48%, или почти половината от бизнеса работи
на тъмно. Работодателите

52.8
▶ процента от
българите са убедени, че
относителният дял на
сивата икономика се е
увеличил през последните
три години

Социолозите смятат, че
населението е склонно да
преувеличи оценката за
относителния дял на сивия сектор. Общественото
мнение у нас, казват авторите на трите изследвания,
страда от прекомерни обобщения и преекспониране
на някои случаи. Хората си
правят обобщаващи изводи
от единични сигнали и тази
особеност се отчитала при
изследването на социални
процеси и явления. Малцина например съобщават,
че са участвали в подкуп
(предлагали или получавали), но мнозина са убедени,
че има корупция и корупционни практики. Точно тази
тенденция разширявала и
обществената нагласа и за
неформалния сектор в икономиката. Въпреки това
експертите приемат, че е
адекватен на реалността
процентът, очертан от работодателите.
Дори 42.2% е тревожно
висок праг в оценките за
неформалната икономика,
който ни сблъсква с въпросите как е формиран, защо
расте делът на сенчестия
бизнес и какво следва да
се прави. Кой друг, ако не
самите ние - работодателските организации, синдикатите и цялото гражданско
общество - не настояваме
да се ограничават вредните
практики. Как конкретно са
описани те в огледалото на
социологията?
Сиви практики у нас

Типичните сиви практики
в България са плащане под
масата - пари “в плик” без
отчет, труд без договор,
нередовно изплащане на
възнагражденията, укриване на печалби и данъци,
плащане на социални и
здравни осигуровки върху
възнаграждения, по-ниски
от действителните, сделки
без фактури и отчитане на
по-ниски обороти и печалби, нагласени конкурси при
обществените поръчки, из-

▶Статистически представителната извадка на 1000 работници и служители от цялата страна също
показва, че почти половината от бизнеса работи на тъмно 
снимка емилия костадинова

точване на ДДС и т.н.
Удивително е единодушието, с което и работодатели,
и работници, и широките слоеве на населението смятат парите “в плик”
и неосчетоводеният труд
за основна проява на сенчеста икономика. Работниците обаче подценяват
контрабандния внос, нефактурираните продажби и
нелоялната конкуренция, за
които сигнализират работодателите. Тук забелязваме и
допълнителната причина,
че допитването беше проведено, преди да гръмнат
скандалите със специалните разузнавателни средства
и за връзките на поредната
власт с нелегалните канали
през митниците.
Информация
от пресата

Социолозите отново обръщат внимание върху начина, по който се формира
обществената нагласа - тя
е доминирана от медиите, и то от печатните медии. Всеки втори българин
- 49.6% от населението,
гради мнението си за сивия
икономически сектор от
прочетеното във вестника. Електронните медии
и разговорите с познати
имат едва по една пета от
влиянието в общественото
мнение - съответно 21.5
и 22.7%, а личните впечатления попълват само
6.2% от представите на
българите. Обществената

среда благоприятства журналистическите разкрития
и е благодатна почва за тях,
но за реални резултати са
нужни не само статии, а и
конкретни политики, норми
и икономически рестриктивни мерки.
Причини за сивата
икономика

И трите изследвани аудитории са единодушни в изброяването на причините
и факторите, чрез които
вирее сивата икономика.
Общественото мнение е
единодушно и безпощадно
откровено към пропуските в законодателството и
честите промени в него,
липсата на контрол, абдикирането на държавата от
контролните й функции.
Други фактори за ръста на
сивата икономика са стремежът към бързо забогатяване на политическите елити и корупцията на всички
нива, неефективността на
съдебната система, ниските
заплати на служителите в
държавния сектор, високите данъци и пр.
Порочни практики

Повече от половината работодатели, участвали в
националното представително изследване - 52.5%,
подчертават, че цялостната
държавна политика за условията за бизнес генерира
порочни практики. 49.2%
от работодателите сочат
несъвършеното законода-

телство. Според 44.3% от
анкетираните проблемът е
в корупцията на чиновниците. Пак всеки втори - или
44.7%, упреква неефективността на съдебната система, а според 33.4% - проблемът е в неефективността
на разследващите органи.
Законодателни
пропуски

Изводът е, че съществуването на неформалната
икономика е обвързано със
законодателни пропуски
- умишлени или волни.
Работодателите са наясно,
че прибягването до сиви
практики е нарушение на
законодателството, но изправени пред дилемата “легитимност или оцеляване”,
поемат известни рискове.
Част от новите “сиви” обаче
използват променящите се
норми като оправдание за
нарушенията - извиняват
се с непознаване на новите
букви от регулацията. Така
заобикалянето и преосмислянето се маскират като
незнание.
Почти всеки пети - 23%,
възприема кризата като
утежняващо условие за
правене на бизнес. Работодателите като цяло намират основните причини за
неформалната икономика
в макросредата и ги изброяват като “измислени
режими” и “слабо работеща
или неработеща административна рамка”. Така се
генерират свободни парич-

ни потоци, които се ползват
за други цели. На регионално и общинско ниво
работодателите се оплакват
от толериране и протекционизъм на определени
фирми заради роднински и
приятелски отношения.
Прекомерна
търпимост

Защо обаче работниците
и населението търпят тези
аномалии? Според 78.4%
така по-лесно се намира
работа. За 68.4% това е
шанс за по-високи месечни доходи, а 56.3% са без
избор - жертват социални и
здравни права, в това число
се примиряват и с последицата, че получават по-ниска
пенсия. Безработицата и
кризата също изкривяват и
усилват търпимостта към
сенчестия бизнес.
Наблюденията са въз основа на анализите в рамките на 4-годишния проект
за “Ограничаване и превенция на неформалната
икономика”. Той има за цел
да повлияе на социалноикономическата политика
у нас и на обществените
нагласи в посока създаване
на нетърпимост към сивите
практики.
* Д-р Милена Ангелова е главен
секретар на Асоциацията на
индустриалния капитал в България,
член на Бюрото и заместникпредседател на Групата на
работодателите на Европейския
икономически и социален съвет
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Apple представи iPad 2

Новият таблет е с подобрен хардуер и операционна система

Преди дни на своя пресконференция в Калифорния Apple обяви второто
поколение на своя изключително успешен таблетен
iPad, наречен просто iPad
2. Устройството беше показано лично от главния
изпълнителен директор на
компанията Стив Джобс,
който прекъсна отпуската
си по болест специално за
събитието. Новият iPad 2 не
се различава съществено на
външен вид от предшестве-

ника си, но го превъзхожда
като възможности. Някои от
подобренията включват изцяло нов двуядрен процесор,
наречен А5, както и девет
пъти по-мощен графичен
ускорител. Таблетът също
така вече има две камери
- една отпред и една на гърба, подобно на смартфона
iPhone 4. Дисплеят обаче
не е бил променян и както
в оригинала, остава с диагонал от 9.7 инча, работещ
с резолюция от 1024 х 768.

Въпреки ниската си резолюция на него все пак можете
да гледате и HD видео, ако
се сдобиете с допълнителен
HDMI адаптер за 39 USD.
Не е ясно с колко оперативна
памет разполага устройството, тъй като предишната версия имаше 256 МВ RAM, но
доста по-малкият смартфон
iPhone 4 има 512 МВ.
Възможности за
свързване

Устройството ще е налично

▶ Новият iPad 2вече ще се предлага и в бял цвят и с иновативен калъф
снимки reuters

както в черен, така и в бял
цвят още от пускането си
на пазара за разлика от
предишния модел, който
идваше единствено в черно. Най-интересното му
качество е неговата дебелина от едва 8.8 мм, което
го прави по-тънък дори от
iPhone 4 с неговите 9.3 мм
и с една трета по-тънък от
предната версия, която беше 13.4 мм. Таблетът обаче
не е загубил голяма част от
теглото си и отново тежи
около 600 г. Поддържат се
двата основни стандарта
за пренос на данни GSM и
CDMA, но не се споменават
4G възможности. iPad 2 ще
излезе в продажба в САЩ
на 11 март, а в останалия
свят на 25-26 март. Първо
ще се появи на големите
пазари като Великобритания, Австралия, Канада, Франция, Германия и
Япония. Цената му ще е
еднаква с тази на първия
iPad в деня на неговото
излизане, започвайки от
499 USD за 16 GB вариант
само с WiFi и стигайки до
826 USD за 64 GB модел
с WiFi и 3G възможности.
Цената на модела от първо
поколение беше свалена
със 100 USD (100 GBP във
Великобритания), за да
бъде разпродадено наличното складово количество.

Освен това продажбените условия на компанията
позволяват на купувачите
да върнат старото устройство, ако са го закупили до
14 дни преди обявяването
на новите цени.

Samsung подготвят в скоро
време да пуснат в продажба
своя подобрен Galaxy Tab
10.1, така че съревнованието ще бъде ожесточено.

Успехите на Apple

Подобренията в iPad 2 не
са само хардуерни, като
операционната система на
устройството също е обновена. Две от най-често
споменаваните новости в
iOS версия 4.3 са подобреният интернет браузър
Safari, който трябва да направи разглеждането на
уебстраници с JavaScript
почти двойно по-бързо,
и така нареченото iTunes
Home Sharing, чрез което
потребителите ще могат
да гледат съдържание, намиращо се в техния Mac
компютър, на своя iPad 2
през WiFi. Новата операционна система ще поддържа
и услугата FaceTime, която
позволява провеждането
на видеоразговор между
различни Apple продукти,
отново чрез безжичната
връзка WiFi. Като цяло
iPad 2 е доста интересен
продукт, но представлява
просто обновена версия на
стария таблет с нови технологии, а не революционен
скок.

Стив Джобс обяви също
успехите на предния модел.
Според данните на Apple
разработчиците на приложения за различните умни
устройства на компанията
са получили над 2 млрд.
USD приходи от продажбата на своите програми, а
магазинът за приложения
App Store вече има база
данни от над 200 млн. номера на кредитни карти.
Компанията е продала почти 15 млн. iPad таблети до
2011 г., генерирайки приходи в размер на 9.5 млрд.
USD от тях. Допълнително
Apple наскоро са продали
своя 100-милионен iPhone.
Джобс използва случая да
нападне конкурентите си,
които изкараха на пазара
свои таблети скоро след
премиерата на iPad. Основната му нападка беше
към Samsung, които наскоро признаха, че са продали
доста по-малък брой от
своите Galaxy Tab таблети, отколкото са очаквали.
Въпреки това специално

Програмни
подобрения

Пламен Димитров
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Изложението CeBIT 2011 по-малко, но в три измерения

Триизмерните
технологии бяха
най-разискваната
тема на най-голямото
европейско изложение

От 1 до 5 март в Хановер,
Германия, се проведе едно
от най-големите технологични изложения в света CeBIT.
Макар тази година експото
да е значително смалено
поради неблагоприятната
икономическа обстановка,
на него имаше какво да се
види. Една от най-силно
застъпените технологии на
тазгодишното издание бяха
триизмерните изображения
и възможностите потребителите да им се наслаждават
без необходимостта от специални очила. Досегашните
опити в тази насока бяха
по-скоро неуспешни, тъй
като гледането на 3D образи без очила довежда до
значително по-голяма умора
на очите, а изображението
може да се наблюдава само
от една-единствена точка
пред екрана. Компанията
SeeFront обаче показа нова
система, която следи местоположението на зрителя
чрез камери и картината
постоянно бива оптимизирана за конкретната позиция
в пространството. Други
компании подхождат към
проблема от различен ъгъл
- Carl Zeiss представиха 3D
очила, които не се нуждаят
от екран.
Мобилност

Триизмерните технологии
проникват все по-успешно
и в сегмента на персоналните компютри. Шест месеца
след като Acer пуснаха свой
модел Aspire с 3D възможности, MSI показа своите
прототипи за “всичко-в-едно” 3D лаптопи. Очаква се

▶ Подготовката за CeBIT, което започна на 1 март, отне няколко дни

те да бъдат пуснати в продажба през третото тримесечие на годината. От MSI
показаха и първия лаптоп
в света с LED дисплей GT660, който е насочен основно към геймъри. Според
представители на компанията ентусиастите на тема
компютърни игри търсят
мобилност и не искат да са
вързани към един настолен
компютър в дома си.
Цифров дневен ред

Една десета от проектите
по амбициозната инициатива за цифров дневен ред
(Digital Agenda) на Европейския съюз са изостанали от графика си. Това

▶ Германският канцлер Ангела Меркел и турският
премиер Реджеп Тайип Ердоган присъстваха на откриването на CeBIT

каза европейският комисар
по цифровите технологии
Нели Крус на технологичното изложение CeBIT.
Инициативата цели да
ускори икономическото и
социалното развитие на съюза чрез модернизиране на
европейската информационно-телекомуникационна
инфраструктура. Комисар
Крус каза пред публиката
на изложението, че повечето от всичките 101 заложени цели на приетата преди
девет месеца стратегия ще
бъдат изпълнени в близко
бъдеще.
Дигитални
европейци

Според нейната преценка
Европейската комисия ще
успее да покрие повечето
от целите си до 2013 г. Около 10% от задачите вече са
изпълнени, други 80% се
развиват по план и само при
една десета се наблюдава
изоставане. Планът на комисията се състои от седем
основни области, сред които дигитален единен пазар,
развитие на е-уменията на
европейците, използване на
ИКТ за разрешаване на социални проблеми и други.
Голямата цел на инициативата е “всеки европеец
да стане дигитален”, тоест
всички граждани на съюза
да имат достъп до съвременни технологии за комуникация. Комисар Крус не
уточни кои точно проекти
изостават от графика си, но
тази информация вероятно ще стане известна през
май, когато комисията ще
публикува първия си отчет
по дигиталния дневен ред.
Тя допълни още, че броят на
европейците, които редовно
използват интернет, се е повишил с 5% до 65% само за
една година.
Пламен Димитров

▶ 3D технологиите доминираха на изложението в Хановер. На горната снимка:
на CeBIT бяха представени конзоли с игри, за които се използват 3D очила. На
долната снимка – жена разглежда таблет с триизмерни игри от Nintendo
снимки reuters
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Таксите за висше
образование
в Англия скачат 21 000
три пъти
6000

▶ GBP ще е найниската възможна
такса в английските
университети от
септември 2012 г.

▶ GBP ще е минималният
годишен доход,
който трябва да има
дипломираният студент,
за да започне да изплаща
кредита си

Университетите сами ще определят
годишните си постъпления от студенти
Студентските такси в Англия ще се вдигнат три пъти
през следващата година.
Това съобщи британското
правителство веднага след
като стана факт проучването за състоянието и начина
на финансиране на висшето
образование на Острова,
което се подготвяше през
последните 2 години.
От 2012 г. таксата за обучение в английските университети ще варива от
6000 до 9000 GBP. Досега
тя беше фиксирана и еднаква на всички висши училища и специалности, като
стойността й се равняваше
на 3375 GBP. Тъй като провинциите на Обединеното
кралство имат различна образователна система, тази
промяна ще важи само за
университетите в Англия. В
Шотландия висшето образование остава безплатно.
В Уелс също не се очакват
промени скоро.
Британското правителство е стигнало до извода,
че по-добрият начин за финансиране на университетите е студентите да поемат
по-голямата част от годишната такса за обучение. По
този начин правителството
се отдръпва от задължение-

Високата
цена
невинаги е равна
на най-доброто
образование
Джон Ларкин,

от Университета в Брадфорд,
Великобритания

то си да субсидира висшето
образование в Англия.
Заварено положение

Студентите от Великобритания и Европейския съюз,
които ще кандидатстват
през септември тази година
в английски университет,
ще заплащат старата такса
от 3375 GBP. За тях условията остават непроменени,
тъй като те ще са в т. нар.
заварено положение.
Те ще могат да ползват
досега действащата система за кредитиране, която им
позволява да покриват изцяло таксите си за обучение
през годините. Схемата за
разплащане за тях също остава постарому. Студентите
започват да връщат кредита
си едва след като завършат и годишният им доход
достигне 15 000 GBP. Това
прави месечна заплата от
1250 GBP, която за Велико-

британия никак не е висока.
Удръжката по студентския
кредит на година обаче е
само 9% от заплатата. Оскъпяването е 1.5%, или с
1% повече от стандартната
кредитна лихва във Великобритания. Ако студентът
няма възможност да го изплаща, след 25 години той
се опрощава.
„Висшистите, които не
са изплатили кредита си, са
много малък процент, тъй
като те намират за свой дълг
да го направят, а и вноските
на година са много ниски”,
казва Джон Ларкин от Университета в Брадфорд. Според него значителна част от
кандидат-студентите от ЕС
догодина ще се ориентират
към университети в Шотландия или Уелс, където
образованието или е безплатно, или таксите са доста
по-ниски. Това е тенденция, която обаче се очаква
да отмине през следващите
години. Ларкин съветва студентите да не се ориентират
по цените в университетите,
когато избират къде да учат.
Според него в Англия има
доста добри висши училища, които ще поставят възможно най-ниската цена на
своите програми.

Така или иначе студентският кредит е доста приемлив вариант за повечето
бъдещи висшисти от Англия и от Европейския съюз. Затова и голяма част от
тях се възползват от него.
Повече финансова
автономия за
университетите

Въпреки че стойността
на студентските такси във
Великобритания рязко се
покачва, повечето университет не очакват сериозен
отлив на кандидат-висшисти. Причината за това е
фактът, че възможността
за кредитиране на висшето
образование остава. Дори
условията по него леко се
подобряват. Минималният доход, при който вече
завършилите студенти ще
започнат да изплащат образователния си кредит, ще
е 21 000 GBP, а не, както
беше досега - 15 000 GBP.
Те отново ще изплащат 9%
от кредита си на година.
Той обаче ще се формира върху 1000 GBP, което
прави по 90 GBP на година,
или по 7.50 GBP на месец.
Сумата е символична и не
би трябвало да натежи на
бюджета на вече дипломи-

90
▶ GBP на година ще
плащат студентите по
кредита си, след като
завършат

▶Обучението в
Кеймбридж и Оксфорд
вече ще струва 9000
GBP на година. Затова
те ще са длъжни да
предоставят по-добри
условия за обучение на
своите студенти
снимка емилия костадинова

раните студенти. Когато
поради някаква причина
длъжниците останат без работа, изплащането на кредита се прекратява, докато
те започнат да получават
доходи отново. И все пак,
ако до 30 години по новите

правила висшистите не са
изплатили задължената си,
те се опрощават.
Новото в начина на финансиране на университетите в Англия е, че им се
дава свобода сами да определят таксите си. Те вече

Българските студенти са най-желаните стажанти
Те обаче не са
достатъчно активни
при търсенето на стаж
в чужбина
През последните две години
се наблюдава засилен интерес от страна на българските
студенти към стажантски
програми в САЩ. Такива
са наблюденията на българската компания Integral,
която от дълги години се
занимава с изпращането на
студенти за обучение или работа в чужбина. Желанието
на младите за стаж в САЩ е
продиктувано и от доброто
отношение на работодателите към тях. „Те харесват
българските стажанти, защото в Америка имат репутация на работливи и много
амбициозни хора”, казва

Ирина Христова, мениджър
в Integral. Американските
работодатели дори предпочитали български студенти
пред румънски или турски.
Integral е разработила специална програма за изпращане на студенти на стаж в
САЩ. Освен подготовката
на документите координаторите на програмата имат
задължението да подготвят
студентите за перфектно
представяне пред работодателите в Америка. Тази
услуга не влиза в цената на
програмата.
Цената

Тя варива от 705 до 2455
USD в зависимост от продължителността на стажа,
както и от разновидността
на програмата. Студентът
може да избира сам да

вариант е 1605 USD, а за 13
месеца - 2455 USD.
Процедурата

▶95% от стажовете в Америка са платени, като
заплатата варира от 1600 до 2000 USDСнимка shutterstock

си намери стаж, като той
трябва да е по специалността, в която се обучава.
Това е по-евтиният вариант. При него цените варират от 705 USD за 2 месеца

до 1555 USD за 13-месечен
стаж. Студентът може да
се възползва от офертите
на Integral. Това ще оскъпи
програмата му. Таксата за
двумесечен стаж при този

Процедурата по подготовката за кандидатстване и
постъпване на стаж в американска компания е следният: най-напред студентът
намира своя работодател,
като ползва базата данни
на американската компания
партньор на Integral - CIEE.
Специално изискване на
програмата е приемащата
компания да има не повече
от 10% стажанти от общия
брой служители. Затова в
офертите няма да видите
стажантски позиции за медицински помощници или
лаборанти, както и за екипаж на кораб или самолет.
След като бъде избран
работодател, участникът

изпраща своето резюме и
мотивационно писмо до
него. Ако бъде одобрен,
работодателят го кани на
интервю по телефона или
чрез Skype. След това той
изготвя подробно описание
на предмета на дейност,
начина на работа и методиката, по която ще бъде
обучаван стажантът.
Стажът може да бъде
платен или неплатен. В
зависимост от уговореното заплащане кандидатите
обикновено могат да се
издържат сами по време на
стажа си.
В програмата може да
участва всеки редовен студент или семестриално завършил, но не повече от
12 месеца преди началната
дата на програмата.
Елена Петкова
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Кариера
В тази рубрика ще представяме кариерната история на новоназначени мениджъри на ключови
позиции в различни компании. Ще следим участието им в професионалните онлайн мрежи и ще ги
каним сами да представят важните моменти в кариерата.

Старши консултант на Boyden Bulgaria

Цилия Стоянова
Цилия Стоянова е новият старши консултант на
Boyden Bulgaria (част от
Boyden World Corporation).
Oт началото на 2011 г. тя
отговаря за финансовите
потоци в компанията.
Професионален опит

Цилия Стоянова идва от
„Менпауър България”, където от 2008 до 2010 г. беше регионален мениджър
за Сърбия и Хърватия.
Цилия е и преподавател в
магистърската програма по
управление и развитие на
човешките ресурси на Нов
български университет и в
програмата за професионален сертификат на Open
University, UK. От 2006 до
2007 г. последователно е
главен търговски директор
на „Транс Телеком” и търговски директор на „Орбител”. От 2005 до 2006 г. е
изпълнителен директор на
ИТ компанията ЕУПОС.БГ
(понастоящем NAVITEQ),
която е специализирана в

Визитка
Boyden Bulgaria
▶ Boyden Bulgaria е
част от Boyden World
Corporation - Global
Executive Search. Тя е
единствената международна компания
от този ранг (5-7 в
света), която има
действащ офис в България. Специализирана е в подбора на
висококвалифицирани
ръководни кадри, консултации в сферата
на човешките ресурси и управленско обучение.

развитието и поддържането на собствена навигационна сателитна система.
От 1997 до 2004 г. работи на различни ръководни позиции (регионален
мениджър, ръководител
„Национални продажби”)
в „Мобиком”. От 1995 до

1997 г. е секретар на министрите на икономическото
развитие и търговията.
Образование

Цилия Стоянова е магистър по „Управление в телекомуникациите” към Нов
български университет и

бакалавър по „Застраховане
и социално дело” към Университета за национално и
световно стопанство.
Лично

Семейна, има син. Интересува се от кино, спорт и
пътуване.

От първо лице
Най-важното, научено по
време на образованието:

Дисциплина, организираност, структуриран подход, знание.
Ключова среща
с човек,
повлиял на кариерата ви:

Такава среща, състояла се преди
много години, но за която често си
спомням, ми даде много ентусиазъм,
вяра, увереност и позитивизъм.

може да бъдат различни за
различните специалности.
Все още по-голямата част
от висшите училища на
Острова не са съобщили
официално новите си такси.
Очаква се да направят това
до края на месеца или най-

късно в началото на април.
Университетите, които вече
са обявили своите нови годишни студентски такси,
са Кеймбридж и Оксфорд.
Обучението в тях вече ще
струва 9000 GBP.

Най-трудното в
управлението на хора:

▶ Американското резюме е
различно от европейското
CV. То е кратко, не повече
от 1 страница, написано в
телеграфен стил.
▶ Посочват се професионалният опит, образованието и уменията на лицето,
което кандидатства за
работа, без излишни подробности.
▶ Не се вписват хобита или
предпочитания.
▶ Като допълнителна
информация може да се посочат компютърни умения и
владеене на езици.
▶ Много важно е мотивационното писмо. То трябва да

Сегашната ми работа е естествено
продължение на професионалното и
личностното ми развитие, резултат
на непрекъснатата ми работа и опит
с хора и организации.

тор „Маркетинг” Брайт ще
отговаря за маркетинг дейностите, фокусирани върху
брандинга и стратегията,
иновациите, изследванията
на пазара и тенденциите,
маркетинг услуги и планиране, както и развитие на
таланта на служителите.

Елена Петкова

е оформено като истинско
писмо с конкретно обръщение.
▶ В него по-подробно можете да опишете професионалния си опит и уменията,
придобити от образованието ви.
▶ По време на интервю с
работодател най-важно е
вие също да задавате въпроси. Това показва заинтересованост към позицията.
▶ Трябва да сте добре информирани за компанията, в
която ще стажувате.
▶ Трябва да имате ясна
представа за бъдещето
си. Тъй като американците
обичат да планират целия
си живот, най-често задаваният въпрос по време на
интервю е как си представяш себе си след 5 години.

Ключова позиция, довела ви
до сегашния пост:

Компромиси, направени,
за да стигнете дотук

Преди всичко това са компромиси,
направени със себе си. Самовъзпитание, себепознание, развитие на
ключови личностни качества.
Най-важните качества,
които трябва да притежава
човек, за да заема
управленски пост:

Харизма, силен характер,
решителност, вяра и доверие в екипа.
Да експериментира, да въвежда
иновации и да бъде справедлив.

Керис Брайт

в Америка
Полезни съвети
Как се пише
резюме

Доброто управление на хора е равнозначно на действията на добрия
диригент. Всеки отдава най-доброто, на което е способен, за постигане на общ баланс и цел. Тогава
музиката/работата е прекрасна, а
резултатът - висок!

Професионален опит

Керис Брайт e новият директор „Маркетинг” на „Идеал
Стандарт Интернешънъл”.
Тя е и член на борда на
директорите на глобално
ниво. На позицията дирек-

Брайт се присъединява към
„Идеал Стандарт Интернешънъл” от „Бритиш Еъруейз”, където е заемала длъжността директор глобален
маркетинг. Преди това тя е
била директор „Маркетинг”
на „Акзо Нобел”, най-го-

лямата компания за бои в
света. По време на работата
си с компанията Брайт печели наградата на маркетинг
общността за постиженията
си в развитие и комуникация
на бранда и маркетингови
постижения.
Керис започва маркетинг
кариерата си през 1991 г. в
Unilever, където преминава през няколко длъжности,
включително маркетинг и
глобални управленски позиции в Quest International
и Unipath Limited. Брайт е
почетен член и част от управленския борд на маркетинг
общността.

Образование

на недвижимите имоти и
е заемал длъжността мениджър продажби последователно в Dream Realty
ELT/ Karrat Group ltd и
Адрес АД.

Лично

Има бакалавърска степен
по биология и докторска
степен по молекулярна невробиология.
Компанията

„Идеал Стандарт Интернешънъл” с централен офис
в Брюксел, Белгия, е частна
компания, която оперира
независимо в Европа, Близкия изток, Африка, Тихоокеанска Азия, Централна
и Южна Америка. Компанията предлага оборудване
и обзавеждане за баня на
жилищни, търговски и административни сгради.

Ивайло Нецов
Ивайло Нецов e новият
регионален мениджър на
GoldenDeals. Той ще отговаря за развитието на
компанията в България.
Професионален опит

Преди тази длъжност Николай Нецов е бил мениджър бизнес развитие в
„Маг студио”. До края на
2009 г. е работил в сферата

Образование

В момента завършва бакалавърска степен по икономика
и бизнес администрация
в НБУ.

Несемеен. Обича да пътува,
тренира фитнес и играе баскетбол и голф.
Компанията

Golden Deals Bulgaria
е част от Golden Deals
International, лидер на
Балканите в сферата на
груповото онлайн пазаруване.
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Идва ли краят
на визитните картички
▶Защитниците на
традиционните визитки твърдят, че те
носят много повече
индивидуалност

Снимка Shutterstock

Ако преди размяната на хартиени
визитки беше задължителна част
от бизнес етикета, днес все повече
хора обменят контактите си чрез
цифрови комуникации
Пак тръгнахте на важна среща и забравихте визитките
си?! Така сте свикнали с
обмяната на данни онлайн,
че никога не се сещате за
малките картончета с вашето име и информация за
контакт.
Ритуалът по размяна на
визитни картички съществува от стотици години. Това
е акт, който запечатва осъществения контакт между
двама души. Навлизането на
новите технологии предлага
и нови методи за споделяне
на информация. Въпросът е
ще изземат ли те функцията
на добрата стара визитка.
Алтернативите на
дигиталния свят

С появата на електронните комуникации се роди и
нов начин за споделяне на
информация. Хората първо
разменяха имейли, после
номерата на мобилните си
телефони, а в днешно време
голяма част от този обмен се
случва в социалните мрежи.
Непрекъснато на пазара се
появяват нови продукти и
платформи, които улесняват
комуникацията между хората. Разработено от американската Bump Technologies
приложение за мобилни те-

лефони например позволява
обмен на данни просто чрез
допиране на устройствата,
пише BBC.
Хората в съвременния свят
са зависими от мобилния си
телефон, за да организират
живота си. Тъй като всеки
носи телефон със себе си навсякъде, отпада тревогата за
съхранението на купчината
от хартиени картички, отбелязва за BBС Сейди Баском
от Bump Technologies. Освен
това записването на необходимия контакт става по-лесно, без да се въвеждат данни
на ръка. Търсенето е също
по-бързо от преравянето на
купчина хартиени визитки.
Дигиталният свят предлага
и други предимства. Наред
с информацията за връзка
с даден контакт може да се
съхраняват допълнителни
данни, като портфолио или
CV - нещо немислимо за
традиционните хартиени
картички. Към това можем
да добавим и свързването с
Facebook и Twitter акаунта
на този човек, което придава
малко повече индивидуалност на стерилните работни
взаимоотношения.
Златна мина

В разрастването на социал-

ните мрежи някои инвеститори виждат потенциална
златна мина, пише BBC.
Sequoia, които подкрепят
Google, Oracle и PayPal, например инвестираха почти
20 млн. USD в Bump с надеждата, че то ще започне да се използва масово.
Междувременно LinkedIn
- най-голямата световна
мрежа за бизнес контакти,
наскоро обяви плановете си
да излезе на фондовия пазар.
Анализатори смятат, че при
листването си компанията
може да бъде оценена на 175
млн. USD.
Традицията
повелява...

Опонентите на идеята за
смъртта на хартиената визитна картичка обаче смятат,
че тя има бъдеще и също се
развива. Новите технологии улесняват процеса на
производство и намаляват
производствените цени. Това от своя страна позволява
използването на различен
дизайн и материали, които
преди са излизали твърде
скъпо, като например алуминий и пластмаса.
Базираната в Лондон компания Moo.com е открила
нестандартен начин за из-

ползване на новите технологии. Печатните техники
позволяват на клиентите да
прилагат собствени снимки
на стотици картички, като
всяка от тях да носи различно, персонализирано
изображение. Компанията
има клиенти по целия свят.
Според основателя на Моо
Ричард Морос успехът на
идеята се дължи на това,
че дизайнът на визитната картичка отразява личността на притежателя й.
Според него навлизането
на дигиталните технологии
прави все по-ценен реалния
контакт. По конференции и
други събития аналоговата
комуникация все още е водеща, твърди той.
Традиционните картички продължават да имат
голямо значение. Ако в някои страни вече просто си
ги подхвърляме, японците
или китайците например не
могат просто да измъкнат
визитна картичка от портфейла си - те я подават
с две ръце на събеседника си като израз на
зачитане и уважение.
Според Ричард Морос
да използваш дигитална картичка на
конференции и бизнес събития е също
толкова неуместно,
колкото да говориш
по телефона по време на вечеря.

професионалната и личната
сфера са все по-размити.
Независимо дали споделяме
данни чрез Facebook, Twitter
и собствените си блогове,
обмяната на информация
става все поважна. Но
не е лошо
все още да
разчитате

на своя нюх кога е уместно
да приложите новите методи и кога традиционния
подход. И да не забравяте да
сложите няколко визитки в
портфейла си.
Златина Димитрова

Какъв е
изводът

Ами няма еднозначен отговор дали хартиената визитна картичка умира.
Едно обаче е сигурно благодарение на социалните
мрежи границите между

▶Разработеното от Bump Technologies приложение за
мобилни телефони позволява обмен на данни просто
чрез допиране на устройствата

