Компании и пазари ▶ 11

Пътят за приватизацията
на депозитара вече е
открит
Министерството на финансите е близо до пълен
контрол над “Централен депозитар” АД, след като
БНБ реши да му прехвърли дела си

компании и пазари ▶ 12-13

Електроуредите се
появиха в строителните
хипермаркети

▶ Любен Станев, управител на “Дипломат Корпорейшън”

Истина е

Петък

13 май 2011, брой 90 (5150)

USD/BGN: 1.38192

EUR/USD: 1.41530

Sofix: 442.73

BG40: 131.20

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+1.44%

-1.42%

-0.13%

цена 1.50 лева

-0.03%

Новини ▶ 7

Годишната
инфлация
намаля до

4.6%
Тема на деня
▶ 8-9

Да си поделим
сметката

И “Белене”
да има, и
седми реактор
на “Козлодуй”
да има

Или защо проектозаконът
за София предвижда
държавата да плаща част
от разходите на града за
“столични функции”

Бойко Борисов,

министър-председател

Weekend ▶ 20-21

Кански
вълнения

снимка боби тошев

Без да има приета енергийна стратегия, без да има известни цени и без да има отговори
на предупрежденията за сигурността, премиерът изненадващо обяви, че България ще
строи и нова атомна централа в Белене, и нов седми блок в Козлодуй ▶ 4

Пътуване във времето,
политика и романтична
фантастика обещава 64тото издание на фестивала
на френската Ривиера
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Мнения

Печеливш
Карлос Гон

Губещ
Христина Митрева

Японският автомобилен концерн Nissan отчете печалба от
30.8 млрд. йени (380 млн. USD) за последното тримесечие на
финансовата си година, което приключи на 31 март (повече на
стр. 15). За сравнение година по-рано компанията, която беше
ръководена от Карлос Гон, беше на загуба с 11.6 млрд. йени.
Продажбите на Nissan са се повишили с 10% до 2350 млрд. йени,
съобщиха още от компанията.

Управителят на Националния
осигурителен институт Христина
Митрева ще бъде пенсионирана, съобщи
премиерът Бойко Борисов. Неофициално
причината са разногласията й с министъра
на финансите Симеон Дянков и шефа на
НАП Красимир Стефанов.

Коментар

▶ По темата: „И това ако
не е приемственост”
▶ А не се ли питате как за
седем години не се намериха
8 млн. за тази система, а
има 32 + 10 млн. за сграда? И
отделно от това се дават
стотици милиони за поддръжка на тези МИГ-ове.
...
▶ Няма как да има доверие в
страната, първо, защото
политиката е непоследователна и, второ, защото
има толкова бивши агенти
и толкова свързани лица с
Изтока. Това скоро няма да
се промени. Колкото и да
се хвалим, че се справяме
добре за този и онзи съюз,
истината е, че на България
все още се гледа като на
социалистическа страна.

Забранено за чужди капитали

Надя Василева
компании и пазари ▶ 11

Тема на деня ▶ 8-9

Всички конкуренти
на „Лукойл” загубиха
от мораториума

УниКредит Булбанк:
Още две години
възстановяване
от кризата

Четвъртък

▶ Янис Поликандриотис, изп. директор на „ЕКО България” ЕАД

USD/BGN: 1.36228

EUR/USD: 1.43570

Sofix: 443.29

BG40: 131.24

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.01%

12 май 2011, брой 89 (5149)

-0.01%

+0.30%

-0.02%

цена 1.50 лева

Фирмите
отново започнаха
да купуват
автомобили
Лизинговите схеми с остатъчна вноска
са новият хит, който носи увеличение
в продажбите на дребно ▶ 12-13

Новини ▶ 4-5

компании ▶ 14

Създателите на all
Брокерите
очакват с 10% inclusive концепцията
повече сделки с се върнаха в България
жилища
през 2011 г.
▶ Мария Гълъбова, управител на TBS,
представител на френската компания
Club Med

Европари ▶ 20-21

Фирмите можe да
получат до 390 хил. лв. за
подобряване на
работната
среда

Снимка shutterstock
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1

Cisco планира съкращаване на разходите
с 1 млрд. USD. Като
част от мерките
за постигане на целта
технологичната компания
предприема съкращаване
на служителите.

2

Петролни компании
ще говорят в САЩ
за поскъпването на
горивата. Комисията по финансите към
Сената ще изслуша пет от
най-големите петролни
компании.

3

Инвестициите в
биомаса обсъждат
на конференция днес.
В събитието ще
участват земеделският
министър Мирослав Найденов, зам.-министър Георги
Костов.
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Приетите на първо четене
промени в Закона за частната
охранителна дейност дават
възможност на чуждестранни компании да извършват
дейност у нас (стр. 6). Добра
новина, ако следваме пазарната логика. Повече играчи
на пазара, по-голяма конкуренция, по-качествена услуга
на по-ниски цени. Промените
се вписват напълно във вече
неколкогодишното ни амплоа
на член на европейското
семейство.
Европейци, но от Балканите. Двете браншови организации на охранителите у нас
скочиха срещу нововъведенията. Според тях проблемът не е в конкуренцията
на чуждите компании, а в
това, че чрез аутсорсване
на охранителна дейност
към свързани с тях фирми
от съответната държава
те ще могат да увеличават
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Единният
европейски
пазар е
за всички, но
охранителните
фирми искат
българския само
за себе си
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своите разходи и да отчитат по-малка печалба. В
застрахователния, телекомуникационния и други големи
сектори от икономиката у
нас от години се конкурират големи чуждестранни
компании и продължават да
навлизат нови. Дори в един
от най-строго регулираните
бизнеси - банковия, задграничната адресна регистрация не е пречка за получаване на лиценз от БНБ.
Едно от основните предимства, на които се зарадва
българският бизнес, когато
България беше приета за член
на ЕС, беше възможността
да излезе на големия единен
европейски пазар, който
предлага неограничен достъп
до близо 500 млн. потребители. Оттогава досега българите пътуват свободно, където
пожелаят в ЕС, пазаруват,
където им е изгодно, фирмите

изнасят продукцията си и се
състезават с местните марки
за доверието на клиентите. И
са доволни, че имат свободата
да избират и да се конкурират. Че са част от единния
европейски пазар, в който
хора, стоки, услуги и пари се
движат свободно.
В близкото минало България беше нарицателно за
мутренска и корумпирана
държава. В съзнанието на
чужденците все още този
имидж не е напълно изтрит.
Влизането в Европейския
съюз донякъде беше знак,
че има промяна и идва ново
време на свободна конкуренция и премахване на бариерите. Сляпото подкрепяне на
родното производство обаче
отдавна не е водещ принцип
в икономиката. Либерализация и равнопоставеност са
формулата на успеха. И нека
по-добрият победи.
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Число на деня

Основна причина за бягството на
чуждестранните инвеститори от
България е парцелирането на българските
пазари от монополни структури
Иван Костов, съпредседател на Синята коалиция

Гост коментатор

Цветовете на
икономиката
Иван Стамболов
sulla.bg

Аз също мисля, че
е по-добре да има
сива икономика,
отколкото никаква.
Забележете, че това е
теза, твърде различна
от „сивата икономика е
хубаво нещо”
Ето че доживяхме аз да защитавам министър от кабинета ГЕРБ. Единствената ми утеха е, че всъщност
защитавам не него, а истината. А истината трябва да бъде
защитавана, тъй както опитите на хората да мислят със
собствените си глави трябва да бъдат поощрявани.
Едно изказване на Трайчо Трайков от тази седмица разгневи борците за правда по форуми и социални мрежи.

Икономическият министър каза: „За България е по-добре
да има сива, отколкото никаква икономика”, и си навлече
всеобщата омраза и презрение на коментиращите. Аз пък
също съм на мнение, че е по-добре да има сива икономика, отколкото никаква. Забележете, че това е теза, твърде
различна от тезите „сивата икономика е хубаво нещо” и
„предпочитам сивата икономика пред бялата”. За да бъдат коректни, критиците на министъра първо трябва да
застанат на позицията „За България е по-добре да няма
никаква икономика, отколкото сива”, да я защитят и тогава
да заклеймят изказванията в подкрепа на обратното.
Прави се и друга грешка. Към сивата икономика се
причислява например контрабандата. Не, тя не е сива
икономика, защото е черна. Сивата икономика не се занимава
с престъпна дейност, само не си плаща на държавата това,
което държавата си мисли, че й се полага. И обикновено го
прави, за да може да плати на работниците си повече пари
за сметка на разните видове осигуровки. Никой не казва,
че това е хубаво и че от това не страда цялото общество,
включително и онези 450 000 чиновници, чиито заплати се
формират от принадената стойност, създадена от оставащите
не повече от 750 000 работещи българи. А иначе, за да има
сива икономика, е виновна единствено икономическата политика на правителството, което и да е то. Бизнесът предпочита
да е на светло и ако му се предложат разумни и приемливи
условия за това, ще стои на светло.
Има хора, които се питат дали изказването на Трайчо
Трайков няма да му навлече и един много по-страшен и
божествен гняв от гнева на редовите коментатори - онзи

7.12%
▶ поскъпване прогнозират от „Булгаргаз” за
природния газ от юли. Така цената за 1000
куб. м може да достигне 570.05 лв.

на Бойко Борисов. Според мен обаче въпросът не е дали
премиерът ще се разгневи от волнодумството на министъра,
а дали на министъра му пука от това. По всичко личи, че
Бойко Борисов ще се откаже предсрочно и от мандата си на
министър-председател, за да се кандидатира за президент.
Това поставя министрите му в тревожна ситуация. На кого
ще ги остави! Какво ще правят самички! Затова съм сигурен,
че в момента мислите им не са заети с нищо друго освен със
сметки и планове за политически живот без Бойко.
Съвсем друг е въпросът защо му е на Бойко Борисов
да се кандидатира за президент. Според мен трябва да
приложим бръснача на Окам и да приемем най-простото
обяснение. Мотивът на Бойко Борисов да се кандидатира за
президент би бил любопитството да заеме пост, който досега
не е заемал, пък и да продължи живота си в политиката с
още пет години, които не е невъзможно да се окажат и десет.
Проблемът на гербаджиите пък е, че вече ореолът на лидера
им толкова се е свил, че не ги огрява с ласкавите лъчи на популярността, тоест минаха времената, когато Бойко Борисов
можеше да посочи някого и да каже: „Гласувайте за него, все
едно гласувате за мен!” Иначе казано, голяма е опасността
да се окаже, че единствената що-годе избираема личност от
партия ГЕРБ е нейният лидер. Ах, колко недалновидни бяха
депутатите на Борисов! Как пропуснаха да приемат закон,
според който един човек може да бъде едновременно кмет на
София, министър-председател и президент! Но, както казва
електоратът, кой спал - спал! Освен това мисля, че Картаген
трябва да бъде разрушен.

Авторът е рекламен консултант
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4 Новини У нас
Бойко Борисов:

"И "Белене" да има, и седми
реактор на "Козлодуй" да има"
Съобщението на премиера идва на фона
на все още неприета
енергийна стратегия и
продължаващи критики към проекта АЕЦ
"Белене"

И в Белене, и в Козлодуй.
Това е най-новият отговор
на въпроса къде България
ще изгражда нова ядрена
мощност. Репликата на министър-председателя Бойко
Борисов при откриването
на новоизградено хранилище за сухо съхраняване на
отработено ядрено гориво
в АЕЦ "Козлодуй" прозвуча
изненадващо. Досега разговорът беше дали България
трябва да изгражда АЕЦ
"Белене" и дали не е по-изгодно вместо това страната
да доизгради нов, седми блок
на площадката в Козлодуй.
Възможността България да
се ангажира и с двата проекта досега изобщо не е била
обсъждана.
С плам, но без
стратегия

"И "Белене" да има, и седми реактор на "Козлодуй"
да има. Така че въпросът
е Европейската комисия да
ни даде критериите колкото
се може по-бързо", каза министър-председателят Бойко
Борисов в Козлодуй. Ден порано в София парламентарната икономическа комисия
не успя да приеме проекта
за енергийна стратегия на
България, подготвена от пра-

вителството. Представители
на БСП, ДПС и Синята коалиция разкритикуваха документа, но с различни мотиви.
Според първите в стратегията изобщо няма стратегия, а
според сините документът е
начин проектът "Белене" да
бъде вкаран "през задната
врата". В първоначалния вариант на стратегията проектите за изграждане на АЕЦ
"Белене" и за разширяване
на "Козлодуй" бяха изрично
споменати, но впоследствие
неизвестно как те отпаднаха
от документа.

70.5 7
▶ млн. EUR струва изграждането на хранилище за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво в АЕЦ "Козлодуй",
което премиерът Бойко Борисов откри

▶ процента повече електроенергия
е произвела АЕЦ "Козлодуй" за първите три месеца на 2011 г. в сравнение
със същия период на 2010 г.

Невидимо
присъствие

"Енергийната стратегия на
България цели да прокара
проекта за "Белене" през "задния двор", заяви лидерът
на СДС Мартин Димитров
след среща с Гражданския
комитет против "Белене".
Според неправителствената
организация отпадането на
текста, свързан с построяването на новата атомна електроцентрала, от стратегията
не гарантира, че проектът
ще бъде спрян, а точно обратното. "В документа анонимно фигурира проектът.
Това е доказателство как се
пише изключително важна
за страната стратегия под
чужда диктовка и с чужди
приоритети", коментира Димитър Иванов от гражданския комитет.
Всъщност става дума
за това, че в енергийната стратегия на България
е записано, че страната

трябва да разполага с 2000
мегавата ядрени мощности
до 2020 г. Според гражданския комитет, а и според депутатите от СДС
тези мощности няма как
да бъдат набавени по друг
начин освен чрез построяването на АЕЦ "Белене".
"Затова ние ще настояване този текст да отпадне
от стратегията, както и
текстът, който се отнася
до сключването на дългосрочни договори с Русия",
коментира лидерът на сините Мартин Димитров.
Ако тези текстове останат,
Синята коалиция няма да
подкрепи стратегията.

ЕК да дава по-бързо
критерий
Бойко Борисов,
министър-председател на България

Отпадъчното гориво
вече няма да се извозва в Русия. Това е
важно, защото
по никакъв
начин не ни
прави зависими

И "Белене" да има, и седми реактор на
"Козлодуй" да има. Така че въпросът
е ЕК да ни даде критериите колкото
се може по-бързо. Ако ние не правим
ядрени реактори в следващите години,
а Турция започне да изгражда своите
планирани четири ядрени реактора
и започне да работи и последваща
централа в непосредствена близост до

България, това не би ли било голяма
глупост от наша страна да го допуснем.
Вече имаме изключително модерен
склад за ядреното ни гориво от първи
до четвърти реактор на АЕЦ "Козлодуй". Отпадъчното гориво вече няма
да се извозва в Русия. Това е важно,
защото по никакъв начин не ни прави
зависими.

Парламентът в ядрено очакване

"Втората възможност за легитимиране на проекта за
построяването на АЕЦ "Белене" е парламентът да го
одобри", зави Димитър Иванов от гражданския комитет.
"Това ще бъде ясно публично
действие срещу интересите
на страната и ще утвърди
политическото коалиране на
ГЕРБ и БСП", коментира още
той. "До 50 години "Белене"
ще се превърне в "Кремиковци" на квадрат", е позицията
на неправителствената организация.
Няколко източника на в.
"Пари" потвърдиха това на-

мерение на управляващите.
Очаква се в следващия месец
правителството да предложи
на Народното събрание да
се произнесе по бъдещето
на проекта. Подкрепа едва
ли ще бъде оказана, след
като ГЕРБ, "Атака" и БСП
са открити привърженици
на АЕЦ "Белене". Анализатори посочват, че този ход
ще освободи от отговорност
министър-председателя и че
след санкция от парламента
изграждането на централата
става по-сигурно.
Без коментар

Засега изявлението на премиера за строителство и в

Белене, и в Козлодуй няма
официална реакция нито от
икономическия, нито от финансовия министър. Доскоро
двамата бяха противници на
проекта, но след това Симеон
Дянков промени позицията
си и вече не вижда проблем
в руската оферта. Преговорите продължават - официално предложената цена от
"Атомстройекспорт" е 6.3
млрд. EUR, която според българското правителство е
неприемливо висока. Независимият анализ на Института за пазарна икономика
обаче посочи цена от 11.6
млрд. EUR.
Елена Петкова

В ГЕРБ има хора, които работят за Русия
Мартин Димитров,
лидер на СДС

Правят се опити
отговорността
за построяването на
АЕЦ "Белене" да бъде
прехвърлена на парламента

"Белене" трябва да бъде спряна! Това е
проект, който води до тежка и окончателна зависимост на България от Русия
и ние ще използваме всички средства на
демокрацията, за да спрем този проект.
Пробита е националната сигурност. В
това правителство доминирано от ГЕРБ,
специално по темата "Белене" има хора,
които работят за Русия, а не за България.

Към края на годината ще станат ясни новите изисквания за ядрена безопасност
и АЕЦ "Белене" няма да отговаря на тях.
Затова е бързането, затова се прави опит
да бъде прехвърлена отговорността на
парламента, затова припират руснаците
сега да бъде подписан договорът. Скоро
ще изнесем нови данни, сформираме
експертна група.
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Охранителите
не искат
конкуренция
от европейски
фирми
▶ Българските охранители се страхуват да не изгубят бизнеса си, ако бъдат приети промените в Закона за частната охранителна дейност

Недоволството на бранша
беше предизвикано от
либерализирането на сектора
Българското законодателство не трябва да дава лиценз на охранителни фирми, които не са регистрирани по Търговския закон
на Република България,
смятат от Националната
асоциация на фирми за
търговска сигурност и
охрана (НАФТСО) и от
Националната асоциация
на фирмите, охраняващи
с технически средства
(НАФОТС). Двете ор-

ганизации протестират
срещу законовите промени, които дават право на фирми от други
европейски държави да
развиват подобна дейност
в България.
Промяната в закона

Причина за недоволството
в охранителния сектор са
приетите на първо четене
изменения и допълнения
на Закона за частната охра-

Забраната
чужди фирми да
осъществяват охранителна
дейност в България е
дискриминационна, затова
внесохме изменения в
закона

нителна дейност (ЗЧОД),
според които за лиценз
могат да кандидатстват
търговци, регистрирани в
държави от Европейския
съюз, както и в Швейцария, Норвегия, Исландия
и Лихтенщайн. В промените от 31 март 2011 г. се
предлага да бъде признато
правото на охранителна
дейност на търговци, които
вече са получили такова
съгласно законодателствоВеселин Вучков,
заместник-министър
на вътрешните работи

то на своята държава. Те
ще трябва да отговарят и
на изискванията на българските закони.
Страховете

С п о р е д Н АФТ С О и
НАФОТС проблемът не бил
в конкуренцията, а във възможността чуждестранни
инвеститори, които не са
оператори в сферата на охранителните услуги, чрез
аутсорсване на охранителна
дейност към свързани с тях
фирми от съответната държава да увеличават своите
разходи и по този начин да
отчитат по-малка печалба.
„Това от своя страна ще доведе до източване на средства от България”, заяви Петко Ангелов, председател на
НАФТСО.

Неизбежната
конкуренция

Поводът за законовите
промени е писмо от Европейската комисия от 2009
г., от което става ясно, че
чуждестранен инвеститор
е подал жалба срещу България. В писмото е направена констатация, че ЗЧОД
не е в съответствие с разпоредбите на първичното
и вторичното общностно
право и затова българската
законодателна власт трябва
да внесе промени, които да
улеснят достъпа на чуждестранните фирми на българския пазар.
Това очаквано предизвика недоволство сред
българските охранителни фирми, които вече ще
трябва да делят пазара с

Парламентът
приема промени
в Закона за частната
охранителна дейност,
но те ще навредят на
нашия бизнес

Снимка Shutterstock

колегите си от цяла Европа. „Тези промени обаче
не решават проблемите
на българския охранителен бизнес, а обслужват
чужди интереси”, категоричен е Петър Ангелов.
Според управляващите
обаче тази либерализация
на пазара е задължение за
България.
Подобен беше случаят с чуждите адвокатски кантори, които дълго
време нямаха право да
регистрират клонове в
България и да работят
наравно с българските си
колеги. Случаят стигна и
до Европейския съд и миналото лято беше решен
окончателно в полза на
свободната конкуренция.
Кина Драгнева

Петко Ангелов,
управител на НАФТСО
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Инфлацията
забави
ръста си
Годишната инфлация
през април е 4.6%,
икономистите обаче
имат противоречиви
прогнози.
Очакванията са, че
към края на годината
тя ще е между 4 и 6%
Инфлацията през април
е забавила темпа си на
растеж. Данните на Националния статистически
институт (НСИ) показват, че за април спрямо
март месечната инфлация
е 0.2%, на годишна база
увеличението на цените
е 4.6%. Месец по-рано
на месечна база тя беше
0.6%, а на годишна 5.6%.
Мненията на икономистите
за движението на инфлацията са противоречиви.
Ако едни смятат, че това
е месечно явление и като
цяло през годината ще има
ръст, други са на мнение,
че цените ще продължат
да растат, защото ефектът
от повишението на цените
на международните пазари
все още не се е пренесъл
изцяло върху България.
Кое накъде върви

Най-сериозно влияние върху инфлацията през април
са оказали цените на горивата. През април имаше
намаление на цените на
дизела с 2.2%. При пропанбутана то беше от 5.8%, при
бензин А95 с 2% и при бензин А98 с 1.9%. Това обаче
е повлияно, от една страна,
от успокоението на цените
на петрола на международ-

ните пазари и от друга - от
лекото понижение на цените в България. Икономистите коментираха, че е много
важно да се знае точно кой
период е обхванат от НСИ
при изчисленията. Може да
се окаже, че това е просто
еднократен ефект.
Данните на статистическия институт показват, че
най-голямо изменение има
при цените на облекло и
обувки. Те се повишават
с 3.4%. При хранителните
продукти увеличението е
от 0.7%, за обзавеждането
е 0.2%.
“Голямо влияние по отношение на годишната инфлация оказва отпадането
на акциза върху тютюна”,
коментира икономистът Георги Ганев.
Противоречивите
мнения

Според Ганев индексът на
цените ще продължава да
нараства. А какво ще се
случи в края на годината,
зависи, от една страна, от
движението на цените на
международните пазари, а
от друга - от това каква реколта ще се реализира. Общата му прогноза е, че към
края на годината инфлацията ще бъде между 4 и 6%.
Подобна е и прогнозата на
Центъра за икономическо
развитие. В последния си
анализ експертите от центъра посочиха, че очакват
инфлация от около 5% в
края на годината.
“Инфлацията ще се ускорява повече”, обясни икономистът Георги Стоев. Той
коментира, че цените на

▶При хранителните продукти увеличението е от 0.7%

международните борси са
се увеличили с около 30%
спрямо еврото, а това все
още не се е отразило изцяло в България. “Когато
това стане, ще има ново
поскъпване и у нас”, обясни
още той.
Прогнозата на икономистите от УниКредит Булбанк пък е, че към края на
годината инфлацията няма
да тежи на темповете на
възстановяване на икономиката.

снимка емилия костадинова

Георги Ганев,
председател
на Българската
макроикономическа
асоциация

Радослава Димитрова

4.6%

▶достигна инфлацията
на годишна база през
април
Георги Стоев,
икономист от
“Индъстри Уоч”

Инфлацията ще се ускорява
до края на годината. На
международните стокови борси
цените на различните суровини
се покачиха с около 30% спрямо
еврото. Това все още не се е
пренесло в България, когато това
стане, цените отново ще тръгнат
нагоре

Годишната инфлация пада заради
отпадането на акциза за тютюните. Какво
ще стане в края на годината, зависи от
международните пазари и реколтата. Очаквам
към края на годината тя да е между 4 и 6%
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Да си поделим сметката,
Или защо
проектозаконът за
София предвижда
държавата да
плаща част от
разходите на града
за “столични
функции”
Д ъ ржават а да п л ащ а
половината от нужните суми за ремонти и
изграждане на обекти
и пътища, които вършат столични функции.
Улиците и булевардите,
по които минават кортежите, трябва да бъдат
включени в специален
списък от правителството по предложение
на Столичния общински
съвет. Отделно от това всяка година София
трябва да има субсидия
за столични функции,
трябва да се компенсират и пропуснатите
ползи. Това е записано
в проекта на Закон за
София.
Специалните
трасета

Булевардите, по които минават кортежите
- “Брюксел”, “Цариградско шосе” и “Цар Освободител”, изпълняват
столични функции. Така
например за техните ремонти занапред държавата ще трябва да плаща
половината от парите.
През миналата година
държавата финансира ремонта на бул. “Брюксел”,
който стига до летището,
строежа на националната
спортна зала и дофинансира столичното метро.
В проектозакона за София обаче е записано,
че разходите за ремонти
и пропуснати ползи се
определят по стандарти.
Стандартите пък се определят от министъра на
финансите и кмета на СО
и се приемат от правителството.
Освен че ще трябва да
плаща половината от сумите за ремонтите, държавата трябва да плаща
на столичното кметство
за пропуснатите ползи
- например за имотите,
които са освободени от
плащане на данък сгради. Това са държавните
ведомства, по солства,
консулства, сградите на
БЧК, молитвените домове на регистрираните
вероизповедания, музеи, галерии, библиотеки. Държавата трябва да

компенсира Столичната
община и заради издаването на преференциални
карти за градския транспорт. Освен това при организиране на държавни
събития често паркинги
на синята зона се затварят и така Центърът за
градска мобилност губи
пари и трябва да бъде
компенсиран.
Население х 1.3

Според проектозакона
населението на София
трябва да се изчислява
с корекционен коефициент 1.3. Това означава, че
субсидията ще се изчислява не върху истинския
брой на населението - 1
359 520 души според
последното преброяване
на НСИ, а върху това
число, умножено по 1.3
- т. е. 1 767 367 души.
Още помощ от
правителството

При нужда Министерският съвет може да създаде Съвет за подпомагане на изпълнението на
столични функции. Общината и правителството
трябва да имат еднакъв
брой представители в него. Председател е представител на държавата,
определен от премиера,
пише в проектозакона.
Съветът трябва да подпомага столицата при изпълнение на столичните
функции.
Кметът
като министър

Подобно на министрите
“кметът на Столичната община създава на
свое пряко подчинение
политически кабинет”,
пише в проектозакона.
В политическия кабинет
влизат зам.-кметовете и
ръководителят на звеното за връзки с обществеността. Тази възможност
се записва за първи път
в закон.
Според Закона за местното самоуправление и
местната администрация
кметът на София няма
политиче ски кабинет,
но може да назначи до 7
зам.-кметове.

Изисквания към
чиновниците

В новия проект е записано още, че заварените
служители от общинската администрация на
Столичната община, които не отговарят на изискванията за ранг или професионален опит, имат
2 години след влизането
на закона в сила, за да
ги придобият. Не е ясно обаче дали и колко
такива служители има в
общината.
Тайната

Проектът на Закон за София все още не е обсъден
от политическата група
на ГЕРБ. Общинските
съветници твърдят, че все
още не са го виждали. Той
обаче е внесен в столичното кметство в началото
на миналото лято.
“До около месец проектът трябва да бъде обсъден в общинския съвет
и с различни организа-

ции”, каза председателят
на СОС Андрей Иванов.
Той трябва да бъде внесен
в парламента преди края
на мандата на общинския
съвет, който изтича през
есента.
Красимира Янева

Практика
12
европейски
столици имат
специален
статут
▶12 европейски
столици имат
специален статут.
Институтът
за развитие на
публичната среда,
който е направил
проектозакона, е
проучил опита на
Белград, Берлин,
Братислава,

1.3
▶е корекционният коефициент, по който
ще се изчислява броят на населението в
София. Той ще служи за база при определяне
на субсидията

Варшава, Виена,
Киев, Лондон,
Мадрид, Москва,
Париж, Прага, Рим.
Президент на УС
на института
е Антоанета
Цонева, първият
омбудсман на
Столичната община.
Консултациите и
изготвянето на
проектозакона
струват около
10 000 лв., призна
преди време
председателят на
СОС Андрей Иванов.
▶За закон за София се

говори от времето,
когато Стефан
Софиянски беше
кмет. За такъв закон
говореше и Любен
Дилов-син, когато
беше кандидаткмет. Бойко Борисов
също искаше
столицата да има
уреден специален
статут. Той
поиска Столичният
общински съвет
да се заеме с
подготовката на
специалния закон,
който да бъде внесен
и в парламента.
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моля
Какво предвижда проектът на Закон за София
1. Правителството
също да плаща

4. Население х 1.3

Половината от разходите за изграждането, ремонта и поддържането
на общински обекти и имоти, които
изпълняват столични функции, да
се покриват от държавния бюджет.
Правителството по предложение на
Столичния общински съвет изготвя
списък с обектите, които имат
столични функции - улици, булеварди или части
от тях.

2. Правителството
да компенсира
пропуснати ползи
Всяка година в Закона за държавния
бюджет да се предвиждат средства за компенсиране на разходи и
пропуснати ползи на Столичната община във връзка с изпълнението на
функциите на столица:
- несъбран данък сгради от държавни ведомства, консулства, посолства, сгради на БЧК, музеи, галерии,
молитвени домове на регистрирани вероизповедания, библиотеки
и т. н.;
- за осигуряване на обществения
ред при митинги, официални посещения и т. н.;
- за издаване на преференциални
абонаментни карти.

3. Без спорове по разходите
Разходите за ремонти и пропуснати
ползи да се изчисляват по стандарти, които се определят от министъра на финансите и кмета на СО и се
приемат от правителството.

Държавната субсидия за София да се изчислява, като броят на лицата с постоянен адрес
на територията на Столичната община по данни на НСИ се
умножава по 1.3 - корекционен
коефициент за изпълнение на
столични функции.

5. Съвет за подпомагане
Министерският съвет да създаде Съвет за подпомагане на
изпълнението на столични функции. Общината и правителството да имат еднакъв брой
представители в него. Председателят да е представител на
държавата, определен от премиера.

6. По-високи изисквания
за служителите
Заварените служители от общинската администрация, които не отговарят на изискванията за ранг или професионален опит, да имат 2 години, за
да придобият нужния опит и
ранг след влизането на закона
в сила.

7. И кметът
с политически кабинет
Кметът на Столичната община
да създаде на свое пряко подчинение политически кабинет.
В него да влизат зам.-кметовете и ръководителят на звеното
за връзки с обществеността.

Проектът
трябва да
претърпи много
обсъждания в
общинския съвет
и с организации,
които може
да бъдат
заинтересовани.
Ще го обсъдим
до около месец
Андрей Иванов,
председател на Столичния
общински съвет

Не съм
виждал
проекта на
Закона за
София. Трябва
внимателно
да се изчисли
как да бъде
компенсирана
София
Георги Кадиев,
общински съветник от БСП и
кандидат-кмет на София

Защо сега
се сещат за
Закона за София?
Не е добре
преди местните
избори този
закон да се внася
за обсъждане,
защото заради
него трябва да
бъдат променени
други закони
Вили Лилков,
общински съветник от ДСБ

50%
▶от разходите за ремонти и
изграждане на обекти, които
изпълняват столични функции,
ще дава държавата

249.3
▶ млн. лв. получава София през 2011 г.
от държавата за държавни и местни
дейности, както и за капиталови
разходи

15

2007

▶млн. лв. отпусна
правителството през лятото на
миналата година за рехабилитация
на естакадата на бул. “Брюксел”

▶година депутатът
Стефан Софиянски обяви,
че е направил Закон
за София

Очаквайте на �� май списание

• БЪДЕЩЕТО НА БАНКИРАНЕТО • ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ���� Г.
• ЖЕНИ VS. МЪЖЕ БАНКЕРИ • ЕБВР И КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ ЗА БЪЛГАРИЯ
• БАНКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ • КОЛКО СТРУВА КРИЗАТА НА ПЕНСИОННИТЕ
ФОНДОВЕ? • ТЕНДЕНЦИИ В БИЗНЕСЪТ НА ЛИЗИНГОВИТЕ КОМПАНИИ
• ПОТЕНЦИАЛЪТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ

Заявете вашата реклама до �� май на тел. �������, ����������, denica.zareva@pari.bg
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Спасителният пакет за Португалия
може да доведе до рецесия
Икономиката на страната може да се свие с
25 заради европейската помощ
Португалия може да е последвала Гърция, влизайки в
рецесия, преди да успее да
въведе мерките за бюджетни
съкращения, изискани от
Европейския съюз, предупреждават експерти, цитирани от Bloomberg. Очаква
се данните, които трябва
да бъдат оповестени днес,
да покажат спад на икономиката с 0.3% през първото
тримесечие, колкото беше
спадът през предходните
три месеца. Този спад може
дори да се засили, когато
правителството започне да
изпълнява планираните съкращения и увеличения на
данъци, договорени в замяна на европейския спасителен пакет от 78 млрд. EUR.
След като цените на заемите
скочиха до рекордни нива
миналия месец, Португалия стана третата държава
от еврозоната, която поиска
помощ, след Гърция и Ирландия през 2010 г.
Слаб растеж

Според правителството
предстоящите стъпки ще
помогнат за намаляването
на четвъртия по големина
бюджетен дефицит в еврозоната. Те обаче също така ще

доведат до свиване на икономиката с 2% тази година
- два пъти повече, отколкото
се изчисляваше досега, каза
финансовият министър на
страната Фернандо Тешейра
дос Сантос. Според него
планираната програма ще
позволи на икономиката да
започне да се възстановява през 2013 г. Португалия
все пак ще трябва да расте
по-бързо от досегашните
си показатели, за да намали своите дългове, които
достигнаха 93% от БВП
миналата година. Икономическият ръст на страната се
движи средно на ниво под
1% на година за последното
десетилетие, което е едно от
най-ниските нива в Европа.
Безработицата се повиши до
11.1% през четвъртото тримесечие, което е рекордна
стойност от 1998 г. насам.
Тригодишният възстановителен план би трябвало да
намали бюджетния дефицит до 5.9% от БВП тази
година, 4.5% през 2012 г. и
3% през 2013 г. Правителството отива дори по-далеч,
поставяйки си за цел 4.6%
дефицит през настоящата
година, 3% през 2012 г. и 2%
през 2013 г. В страната обаче
ще бъдат проведени избори
за правителство на 5 юни и
все още не е ясно какво ще
бъде правителството, което
ще трябва да изпълни тези
планове.

▶ Програмата на правителството ще позволи на икономиката да започне да се възстановява през 2013 г.,
Снимка Bloomberg
смята финансовият министър на Португалия Фернандо Тешейра дос Сантос

Разширяваща
се пропаст

Португалия следва примера
на Гърция, която също изпита задълбочаващи се икономически проблеми, докато въвеждаше бюджетните
си мерки. Икономиката на
Гърция, която получи спа-

сителен пакет от 110 млрд.
EUR преди година, вероятно ще се свие за шесто
поредно тримесечие. Испания, която има третия по големина дефицит в региона,
е отчела ръст от 0.2% през
първото тримесечие, а Ирландия, която се съгласи да

Бедствие

получи 67.5 млрд. EUR през
ноември, няма да обяви последните си данни за БВП
до юни. Икономическите
последици от опитите на
т. нар. периферни държави
да контролират публичните си финанси разширяват
пропастта между тях и най-

силните икономики в еврозоната. Според Бундесбанк
германската икономика се е
увеличила с 1% през първото тримесечие. Очакванията на правителството
са за 2.6% ръст през 2011 г.
след рекордните 3.6% през
2010 г.

Производството в
България нараснало
минимално с 0.1%
през март
За първи път от шест
месеца промишлеността в ЕС и еврозоната
отчита спад
Промишленото производство в Европейския съюз
се е свило за първи път
от шест месеца през март
с 0.3%, в еврозоната спадът е 0.2%, а в България
показателят е нараснал с
0.1%, показват данните на
Евростат. През февруари
промишленото производство в ЕС и еврозоната е
отчело растеж съответно от
0.4 и 0.6%, но в България се
е понижило с 1.5%. Спрямо
март 2010 г. промишлеността в ЕС отчита ръст с 4.6%,
в еврозоната - с 5.3%, а в
България - с 5.1%.

▶ Две земетресения с магнитуд 4.4 и 5.2 по Рихтер разтърсиха южния испански град Лорка, област Мурсия. По
предварителните данни жертвите на труса са девет, а пострадалите около 360. Колони с коли бяха смачкани под тонове отломки, а една болница беше евакуирана като предпазна мярка. Близо 80% от сградите са
пострадали. Според експерти причината за големите разрушения е лошото качество на строежите. Много
от сградите са стари. Земетресението предизвика и много сериозни разрушения на пътищата в града, който
остана без достъп. Испанският премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро е разположил спешни военни части в
Лорка. Испанската телевизия излъчи драматични кадри от срутването на църковна камбанария с трясък на
земята само на метри от оператора. Това е най-силното земетресение в Испания през последните 50 години.
Снимка Reuters

Видове стоки

През март производството
на трайни потребителски
стоки се е увеличило на
месечна база с 0.1% в еврозоната и с 0.3% в ЕС
27. Стоките със средна
трайност са останали на
същото ниво в еврозоната
и се увеличават с 0.1% в

съюза като цяло. При нетрайните продукти обаче
има спад съответно от 0.7
и 0.8%. Производството на
енергия също е спаднало с
0.7% в еврозоната и с 1.4%
в Европейския съюз, а на
капиталови стоки - с 0.9 и
1.1% съответно. В сравнение с предходната година
производството на капиталови стоки се е увеличило
с 10.5% в еврозоната и с
10% в целия съюз. На годишна база произведената
електроенергия е намаляла
с 2.2% в еврозоната и с
3.2% в ЕС.
По страни

Най-голям месечен спад
е отчетен в Литва, Дания,
Финландия, Ирландия и
Испания. Най-голямо увеличение спрямо февруари
има в Естония, Словения,
Люксембург и Латвия. На
годишна база страните с
най-голям спад на промишленото производство през
март са Гърция, Ирландия
и Португалия, а най-голямо увеличение отчитат
Естония, Литва, Швеция и
Германия.
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Приватизация
14 кандидати да
продават "Е.ОН"
Общо 14 компании са
купили документация
за участие в конкурса за
избор на инвестиционен
посредник за продажбата
на 33% от капитала на
"Е.ОН България Продажби" АД и 33% от капи-

тала на "Е.ОН България
Мрежи" АД, съобщи
Агенцията за приватизация. Крайният срок за
покупка на документи
за участие в конкурса
изтече на 9 май 2011 г.
Кандидатите са УниКредит Булбанк, "Първа
финансова брокерска
къща", "Карол", "БенчМарк Финанс", "Ню
Юръп Корпорит Адвай-

зъри", Райфайзенбанк
(България), Обединена
българска банка, "Елана
Трейдинг", "Юг Маркет", Юробанк EFG България, "Евро-Финанс",
Централна кооперативна банка, "Капман",
"Булброкърс". Крайният
срок за подаване на
оферти на участниците в
конкурса е до 14 ч на 27
май 2011 г.

Компании
и пазари

Пътят за приватизацията на
депозитара вече е открит
Министерството на финансите е близо до пълен контрол над "Централен
депозитар" АД, след като БНБ реши да му прехвърли дела си
Управителният съвет на
БНБ взе решение да прехвърли притежаваните от
банката акции от капитала
на "Централен депозитар"
АД на Министерството на
финансите, съобщиха от
пресцентъра на централната банка. БНБ притежава 20% от капитала му.
Заедно с притежаваните
досега 21.9% от капитала
на депозитара финансовото
министерство вече ще има
почти 42% и така се приближава до пълния контрол
над институцията.
Сделка или не

"Сделката" между БНБ и
МФ отваря пътя за приватизацията на ЦД заедно с
дела на държавата в Българската фондова борса.
Намерения за пакетната
продажба правителството
обяви в началото на април,
а в сряда на заседание на
Министерския съвет бяха
гласувани и промени в
Закона за публично предлагане на ценни книжа,
които да направят сделката
формално възможна.
"Правителството предвижда да проведе процедура по приватизация на
държавното акционерно
участие в двете дружества
в пакет и в единна при-

В БНБ са
доволни и без
акции
С решението си УС на
БНБ изразява подкрепа
на целите на одобрената на 6 април 2011 г. от
Министерския съвет
"Концепция за интеграция на "Българска фондова борса" АД и "Централен депозитар" АД
в европейските и световните финансови
пазари", обявиха от централната банка. Прин-

ватизационна процедура",
обясниха от Министерството на финансите (МФ) при
приемането на "Концепция
за интеграция" на двете
институции.
Документът предвижда
консолидацията на българския капиталов пазар
с голям европейски или
световен пазар да се осъществи чрез продажбата на
държавното участие в капитала на двете дружества.
МФ обаче не предвижда
сливане на двете институции, а само продажбата им
в единна процедура.
Управление
на депозитара

Засега неясен остава моделът, по който държавата ще реши да управлява
"Централен депозитар"
АД. Преди година, когато
разполагаше с дял от 44% в
БФБ, финансовото министерство предприе увеличение на капитала, с което
си гарантира мажоритарен
дял. След което акциите
на БФБ бяха листвани на
борсата. Какъв подход ще
бъде избран за депозитара
и дали ще бъде подобен
на този в БФБ, засега не е
обявено.
"Едва ли ще е необходимо
депозитарът да става пубципното становище
на централната банка
е, че привличането на
стратегически инвеститор в "Централен
депозитар" АД би оказало положително влияние върху развитието на българския капиталов пазар. Израз на
това разбиране беше
и решението на УС на
БНБ от 2005 г. да упълномощи Агенцията за
приватизация да предприеме необходимите
действия за продажба
на акциите на БНБ в

Сделката между БНБ и МФ предвижда министерството да купи акции сега по номинал, а след продажбата разликата
в цената да бъде върната на централната банка
Снимка емилия костадинова

лична компания, тъй като
случаят с него е по-различен, отколкото при БФБ",
коментира изпълнителният
директор на "Централен
депозитар" АД Иван Димов. По думите му засега
от МФ не са коментирали
да имат планове за увеличаване на капитала по
модела, който използваха
при БФБ.
Какво да чакаме

Следващата стъпка най"Централен депозитар"
АД съвместно с тези на
Министерството на
финансите. Изпълнението на този акт беше
отложено до приемането на съответната
концепция от МС.
Сделката между БНБ и
МФ предвижда министерството да купи
акции сега по номинал,
а след продажбата на
окрупнения държавен
дял на чужд инвеститор разликата в цената да бъде върната на
централната банка.

вероятно ще е във финансовото министерство да
влязат и акциите на Агенцията за приватизация
и следприватизационен
контрол (АПСК). Тя държи 1.8% и според концепцията за интеграция трябва да ги прехвърли към
МФ. Ако това се случи,
би довело до 43.7% дял за
МФ. Сред акционерите са
още БФБ с 3%, а "БорикаБанксервиз", където БНБ
е водещ акционер, има

2.2% от акциите. Останалите книжа са в ръцете
на търговските банки и
на инвестиционните посредници.
Като мажоритар в БФБ
финансовото министерство може да придобие
и 3% от оператора, а ако
вземе и дела на "Борика", тогава МФ би имало
48.9% от акциите на депозитара. Това обаче пак
няма да донесе мажоритарен дял на държавата.

Вариант

Затова пазарни анализатори
коментират, че е възможен
сценарий, подобен на увеличаването на капитала на
БФБ, след което МФ стана
мажоритар. Тогава участието
на държавата от 44% стана
малко над 50%. Останалите
акционери в ЦД - банките,
винаги досега са подкрепяли
предложенията на МФ, така
че подобна стъпка е напълно
възможна.
Мирослав Иванов

Едва ли ще е необходимо депозитарът да става публична компания,
тъй като случаят с него е по-различен,
отколкото при БФБ
Иван Димов, изпълнителен директор
на "Централен депозитар" АД

Колко ви струва да сте информирани
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Eлектроуредите се появиха
в строителните хипермарк
“Дипломат” опитва
нестандартни
канали за
дистрибуция, за да
преодолее спада
в потреблението
у нас
“Дипломат” ще заложи
през 2011 г. в дистрибуцията на своите уреди през
строителни хипермаркети
- “Практикер”, “Мосю Бриколаж” и “Баумакс”. Това
обяви при представянето
на нова серия електрически печки управителят на
“Дипломат Корпорейшън”
Любен Станев. Нестандартното решение идва от
наблюдението, че много
крайни клиенти пазаруват
в този тип магазини и посетителите им не се ограничават само до големи
строителни фирми.
Борба за пазар

За ръст на пазара на домакински уреди е трудно
да се говори в момента,
твърдят от компанията.
По-скоро производители и
дистрибутори се борят да
запазят пазарния си дял без
спад в продажбите. “Много
се надявам с новите серии
уреди да се справим с това
предизвикателство и дори
да увеличим продажбите
си с до 15% в края на годината”, каза маркетинг
мениджърът на компанията Анна Пенчева.
Изминалата 2010 г. е била
доста слаба за продажбите и дори за имиджа на
компанията, призна Любен
Станев. Освен спада в потреблението, който засегна
целия сектор, той обясни
затрудненията с проблеми-

те, които фирмата е имала
с компанията партньор, която се грижи за сервизното
обслужване на клиентите.
“Миналата година станаха много повратности в
“Дипломат”. Преминахме
през сложни перипетии,
наложи се смяна на основните доставчици. Досега
сервизът ни беше от завода производител, но имахме проблеми с тях, което
доведе до нуждата да ги
сменим”, обясни Станев.
От началото на годината
този тип проблеми са решени чрез изграждане на
самостоятелен кол център,
който осигурява връзката
между клиент и сервиз.
“Досега ситуацията беше
- звъниш на завода и никой
не вдига телефона, но чрез
този център сега може да
се проверява състоянието
на заявената ремонтна дейност”, заяви той.
Високият сегмент
не се свива

“Дипломат” продължават
да задържат фокуса си
върху по-високия ценови
сегмент на електроуредите,
каквито амбиции заявиха в
края на миналата година.
Анна Пенчева коментира,
че данните на компанията
за миналата година показват, че не е отчетен спад в
продажбите на стоки от високия ценови клас. Затова
и този сегмент се превръща

снимка боби тошев

в приоритет сега.
Продължение на тази
тенденция е представената
нова линия малки печки за

готвене. Устройствата са
ориентирани в средния и
високия ценови клас. Печките се характеризират с

голяма вместимост - 38 л, и
енергиен клас “А”, което ги
прави енергоспестяващи. В
зависимост от наличието на

керамично покритие и огледално стъкло на фурната
цената варира.
Ивана Петрова

Компанията в цифри
Приходи от
дейността

Приходи
от наеми

2010 г.

2009 г.

2010 г.

17

25.2 511 1.5 2 6 1 2.7

млн. лв.

млн. лв.

хил. лв.

Печалба

2009 г.

млн. лв.

2010 г.

хил. лв.

2009 г.

млн. лв.
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аи
кети
Спадът
в по
требле
нието на дребно
у нас засегна
целия сектор на
електроуреди,
а през 2010 г.
имахме серия
от проблеми,
включително и
с партньорите,
които организи
раха сервизното
обслужване
Любен Станев,
управител на “Дипломат
Корпорейшън”
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Откриват в Правец шестото
голф игрище в България

За да има
голф туризъм в България,
са нужни поне 15
игрища. Голфърът е номад и за
него е важно да
играе на различни терени
Нора Димитрова,
мениджър “Маркетинг и продажби” в
Голф клуб “Правец”

▶Тази година голф клубът в Правец дори ще бъде домакин на Европейския шампионат по голф за клубни професионалисти, който ще се проведе между 27 и 30 септември

Инвестицията
на “Тера Тур сервиз”
възлиза
на 25 млн. лв.
Шестото голф игрище у нас
ще бъде открито официално в събота в Правец. То е
част от комплекса Pravets
Golf&SPA и досега се използваше само частично,
след като през миналата
година бяха открити 9 от
общо 18-те дупки. Инвестицията в голф игрището,
което е част от комплекс
с хотелска база и вили за
продажба, е над 25 млн.
лв. Обектът е собственост
на компанията “Тера Тур
сервиз”, зад която стои 5ият в класацията “100-те
най-богати българи” на в.
“Пари”, бизнесменът Васил
Златев.
Домакин на първия
професионален голф
турнир в България

Кои са “Дипломат”
▶ “Дипломат Корпорейшън”
ООД е с над 20-годишен опит в търговията, търговското представителство,
превоза и спедицията на
стоки. Основен предмет на
дейност е търговия на едро
с домакинска електротехника. Под търговската марка Diplomatо се произвеждат
продукти от много български и световни производители: Ferroli Group (Италия),
Best SPA (Италия), Cointra
Godesia, S.A. (Испания), ESCO
(Турция), Kumtel (Турция),
“Складова техника” (Г. Оряховица) и много други, на които “Дипломат Корпорейшън” ООД е официален търговски представител.

Още тази година голф клубът в Правец ще бъде домакин на Европейския шампионат по голф за клубни
професионалисти, който
ще се проведе между 27
и 30 септември. “Това е
първият професионален
турнир по голф, някога
правен в България, и е част
от календара на PGAs of
Europe”, казва Нора Димитрова, мениджър “Маркетинг и продажби” в голф
клуба. За цялата 2011 г.
от комплекса планират да
реализират между 8 и 10
хил. голф рунда.

За истински голф
туризъм са нужни
минимум 15 игрища

Голф туризмът в България започна да се развива
преди около 2-3 години
благодарение на района
около Балчик, където вече има три голф игрища.
Другият основен район е
софийският, в който попада и най-старото игрище в
Ихтиман. Той обаче започна да се оформя като дестинация след откриването
на игрището в Равно поле
и част от клуба в Правец.
Към момента функциониращите игрища са 6 (вж.
карето), а скоро трябва
да бъде открито и 7-ото Tracian Cliffs в Калиакра.
Проектът на игрището в
Долна баня в момента е
замразен заради проблем
с 26 постройки, обявени
за незаконни.
За да има истински голф
туризъм и за да може България да се превърне в популярна голф дестинация
обаче, са нужни минимум
15 игрища, смята Димитрова. “Голфърът е номад и
за него е важно да играе на
различни терени”, казва мениджърът на клуба. Според
нея трябва да имаме поне
още 5-6 игрища в Софийско, още 2-3 по морето и 5-6
в Южна България. Целта
може да се окаже и трудно
изпълнима, тъй като инвестицията в голф игрище
излиза между 5 и 10 млн.
лв., а освен това е нужно да
се намери и голям терен.

Къде има голф игрища в България

▶ Голф игрище Air Sofia Golf Club, Ихтиман
▶ Голф игрище BlackSeaRama, Балчик
▶ Голф игрище Lighthouse, Балчик
▶ Pirin Golf&Country Club, Банско
▶ Голф клуб “Правец”, Правец
▶ Голф игрище “Света София”, Равно поле - в редизайн,
работи само тренировъчното игрище
▶ Голф игрище Thracian Cliffs, Калиакра - открива се в началото на юни
▶ Голф клуб “Ибър”, Долна баня - проектът е замразен

АБОНИРАЙ СЕ СЕГА ЗА � МЕСЕЦ ЗА
тел. ��/�������

sales@pari.bg

Малкото и скъпи
полети са сред
основните проблеми

Все още има какво да се
направи от страна и на
държавата, и на самите
голф клубове, за да може
България да се промоцира
като дестинация за голф
туризъм. “Имаме проблем
с полетите, тъй като все
още малко нискобюджетни
компании и чартъри летят
до София и Варна, а стандартните полети са скъпи и
малко”, отчита Димитрова.
Тя е оптимист обаче, тъй
като от Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма обещават
да подкрепят голф туризма с международна реклама, включително и на
специализирани голф туристически изложения като International Golf Travel
Market (IGTM).
“Другият положителен
факт е, че от година всички
голф клубове и двата специализирани голф туроператора в България работим
като екип и гледаме в една
посока. Ние не сме конкуренти, а взаимно се допълваме”, казва Димитрова. Тя
посoчва като пример това,
че през миналата година
всички заедно са участвали
на изложението IGTM във
Валенсия и са направили
общ щанд, на който са представили България като голф
дестинация. Тогава страната
ни е била сред 6-те номинирани държави за наградата
“Неразкрита голф дестинация” на IAGTO. Димитрова
се надява, че с общи усилия
тази година България може
да спечели титлата на новото
изложение, което ще е в Белек, Турция. Подобно признание определено ще помогне на развитието на голф
туризма в страната. Преди
няколко години например,
когато Чехия получава отличието, голф туризмът там
отчита ръст от около 600%.

▶ Голф игрището в Правец, което е част от комплекса Pravets Golf&SPA, е с 18 дупки и пар 72. То е “шампионатно”, т.е. построено е по стандарт, който позволява да бъде използвано за големи професионални
турнири.
▶ Игрището е от “парков тип” и е проектирано от
дизайнера Питър Хардин, който има над 200 проекта
в целия свят.
▶ Голф клуб “Правец” се управлява от компанията
“Бремър голф”, която отговаря за менажирането на
голф проекти по целия свят и е базирана в т.нар. Дом
на голфа - Сейнт Андрюс, Шотландия.

Профил

▶ Официална статистика за профила на
голфърите в България
няма и към момента
той се формира поскоро на база наблюденията на работещите
в сектора. Според тях
основните характеристики на голфърите
у нас са:
▶ 65% са българи, а
останалите около 35%
- чужденци, работещи
в България
▶ 90% от голфърите
са мъже и средната им
възраст е около 35-40
години.
▶ Обикновено голфърите в България са на
средно, над средно и
високо мениджърско
ниво. Сравнително
често това са архитекти или собственици
на някакъв вид бизнес.
▶ Една от тенденциите, които се наблюдават напоследък,
е, че все повече хора
на средно мениджърско ниво и под него се
интересуват и играят голф.

Дарина Черкезова

ЛЕСНО И БЪРЗО

www.pari.bg

Накратко
Визитка на Голф клуб “Правец”

�� лв.
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14 Компании и пазари
Интервю Ерик Корню, ръководител на „Новартис фарма” за Европа

Кризата донесе увеличение на
пазара на генеричните лекарства

Ние инвестираме до 20% от приходите си в научно-развойна дейност
▶ Господин Корню, как фармацията в глобален мащаб
беше повлияна от икономическата криза?

- Правителствата започнаха все повече да се стараят
да насърчават ефективността и качеството на здравната система, доколко тя е
финансирана от публичния
сектор. Това, което ние забелязахме, е увеличаване
на употребата на генерични
лекарства, което е добър
знак. „Новартис” е втората
най-голяма компания, производителка на генерични
лекарства в света, и затова
всяка политика, която насърчава използването им, е
приветствана от нас.
В същото време правителствата много строго започнаха да наблюдават иновациите
в сферата на фармацевтиката. И както може би знаете, „Новартис” е един от
най-големите инвеститори
в научноизследователската
дейност. Ние инвестираме
до 20% от нашите приходи
в научно-развойна дейност.
Затова, ако погледнете нашите резултати на пазара, ще
забележите, че когато имаме
правилната иновация, тогава
растежът ни е забележим.
Ако мога да обобщя с едно изречение - финансовата
криза изостри условията на
пазара.
▶ В такъв случай добри ли
бяха финансовите резултати в сектора през миналата година?

- Да. Ние дори вече публикувахме нашите резултати и за първите три месеца
на 2011 г. Нашият растеж
достигна 16%. Оперативните ни приходи достигнаха
ръст 4% в САЩ и на базата
на тези резултати можем
да заключим, че нашата
компания е конкурентоспособна.
▶ Каква обаче е ситуацията на световния пазар?

- Световният фармацевтичен пазар показва негативни резултати засега, но
ние очакваме тази година
той да има ръст 3-4%. Вече
се наблюдават индикации
за това.
▶ Запознати ли сте със ситуацията на българския
фармацевтичен пазар?

- Говорих дълго по този
въпрос с моя регионален
мениджър. Той се погрижи
да ме запознае с детайлите.

▶ Как според вас се развива
българският фармацевтичен пазар?

- Той се гради на много стабилното наследство,
което има в областта на
здравеопазването и науката.
България и по-специално

нейната здравна система
трябва да потърси начин
за реализиране на добър
напредък, защото има потенциал, както и добро
наследство. Но също така
мисля, че все още се харчат
малко публични средства
за лекарства на глава от населението. А ако се залага
повече на фармацевтиката,
това ще означава, че пациентите ще прекарват помалко време в болниците,
по-бързо ще се възстановят
от заболяванията си и ще се
връщат по-скоро на работа.
Затова мога да обобщя вижданията си за българския
пазар като силен пазар с
потенциал, много способни
хора и съответно това би
могло да доведе до бъдещо
добро развитие на фармацевтиката тук - разбира се,
ако се следва правилна политика в тази сфера.

Визитка
Кой е Ерик Корню
▶ Ерик Корню поема поста ръководител
на „Новартис фарма” за Европа в началото на 2007 г. Той отговаря за подразделенията на компанията в 35 държави, включително Русия и Турция, в които са заети
близо 9000 души. През 2010 г. продажбите
в Европа надхвърлят 7 млрд. USD.
▶ Корню има докторска степен от университета в Базел, Швейцария, както
и магистърска степен по право от университета Бъркли в Калифорния. Говори
френски, италиански, немски, английски
и датски. По народност е швейцарец,
женен, с две деца.

▶ Как виждате потенциала на „Новартис” на българския фармацевтичен
пазар?

- Ние сме фармацевтична
компания със стратегическо присъствие на пазар и
по-специално на пазара на
генеричните лекарства, в
диагностицирането, в ОТС
(бел. ред. - лекарства, които
се продават без рецепта),
а сега вече и в сферата на
очните заболявания и оптиката. Дискутираме потенциалното развитие на
компанията в сферата на
онкологията и други специализирани сфери на фармацията.
Мисля, че тук имаме
добър потенциал за реализиране на генеричните
ни лекарства. Също така
възнамеряване да влезем
на пазара на ваксините и
средствата за диагностика.
▶ Как гледате на конкуренцията на българския
пазар?

- Не оставайте с впечатлението, че не харесвам
конкурентите си. Мисля,
че конкуренцията е здравословна. Тя те кара да бъдеш
по-добър, принуждава те да
предлагаш по-добри продукти на своите клиенти.
Ние сме силни в сферата
на онкологията, диабета,
трансплантациите. И като
погледна резултатите, ние
се развиваме добре, дори
много добре в някои от
тези сфери. Скоро, когато
стъпим на пазара на респираторните медикаменти, ще
имаме още повече добри
конкретни данни, но ние ще
продължаваме да упражняваме нашето ноу-хау.
Виждам конкуренцията
повече като обмяна на научна информация, така че
лекарите да направят правилния избор.

Снимка Боби Тошев

▶ Какъв е бизнес моделът
на успеха за „Новартис”?

- Добро представяне, иновативност, продуктивност и,
разбира се - хората.
▶ Хората ли са най-важни
във вашия бизнес?

- Мисля, че особено в бизнеса със здравеопазването
и фармацевтиката добрите
професионалисти са тези,
които откриват най-ползотворните начини да помагат
да пациентите. Те са актив
с голяма възвръщаемост и
ние имаме привилегията,
особено в България, за нас
да работят изключително
квалифицирани хора.
▶ С какви проблеми се
сблъсквате в България?

- Същите, които имаме навсякъде, а именно да нака-

▶ Финансови резултати на
„Новартис“, в млн. USD		
2009 г.

2010 г.

Продажби

44627

50624

Оперативни приходи

11526

9982

Чисти приходи

8454

9969

Източник: „Новартис"

раме хората, които управляват публичните средства,
да третират подобаващо
ценните иновации, така че
продуктът, който пускаме
на пазара, да е максимално
ефективен. А също и начина, по който биват насърчавани болниците да работят
по-добре.
Аз вярвам, че българ-

ското правителство няма
да се откаже от здравната
реформа, колкото и тежка
и болезнена да е тя. Няма
да се откаже и от идеята
си да концентира броя на
болниците и да им създаде условия, така че те
да извършват максимално
добри здравни услуги. То
трябва да намери начин

да повиши качеството на
здравните услуги, за да
имат болниците по-добри
приходи.
▶ Вероятно знаете, че като най-голям проблем на
българската здравна система се изтъква липсата
на достатъчно публично
финансиране.

- Да, именно затова ние
се ангажирахме да партнираме за разширяване на
модела на реимбурсиране
на лекарствата. Това е част
от нашата дългосрочна програма. Но пак повтарям,
спестяването на средства
може да дойде, като съкратим престоя на пациентите в болницата и заложим
повече на амбулаторното
лечение.
елена петкова
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Nissan излезе на печалба въпреки
земетресението в Япония
През последното
тримесечие японската
автомобилна компания е отчела 30.8
млрд. йени печалба
Финансовите резултати на
втория по големина автомобилен производител в Япония Nissan Motor надминаха
очакванията. Опустошителното земетресение в страната
през март не попречи на компанията да отчете печалба.
Положителна роля изигра
това, че автомобилният производител не разчита толкова
много на производството си в
Япония.
Напук на бедствието

Печалбата на компанията за
последното тримесечие на
финансовата година, приключващо на 31 март, възлиза на 30.8 млрд. йени (380
млн. USD), докато очакванията на анализаторите бяха
по-скромни - за 23 млрд.
йени. За сравнение година
по-рано компанията беше
на загуба с 11.6 млрд. йени.
Продажбите й са се повишили с 10% до 2350 млрд. йени,
съобщиха от компанията.

Разнопосочно
Toyota отчете
77% по-ниска
печалба
▶ Докато Nisan отчита
по-добри резултати, найголемият производител на
автомобили в света отчете 77% спад на печалбата
за четвъртото тримесечие на финансовата година, приключило на 31 март.

Оперативната печалба на
Nissan за тримесечието е в
размер на 88.6 млрд. йени
(1.1 млрд. USD). Това е ръст
от 7.2% на годишна база.
Очакванията на специалистите бяха за 78.9 млрд. йени.
Най-голям принос за добрите резултати имат пазарите в Северна Америка и
Азия, а общите продажби
на компанията в световен
мащаб са се увеличили с
15.6% до 1.7 млн. возила с
тази марка.
Причината за
подобрението

„Nissan не зависи толкова
много от производството в

▶ За трите месеца до края
на март чистата й печалба е в размер на 25.4 млрд.
йени, а продажбите й са
се свили с 12% до 4.64 трлн.
йени.
▶ Компанията все още не е
успяла да определи мащаба
на щетите за продукцията си след земетресението. Основната причина
за спада е недостигът на
части, предизвикани от
бедствието.

Япония, колкото Toyota, така че въздействието върху
приходите им е по-малко”,
заяви Коджи Ендо, анализатор в Advanced Research
Japan, Токио. Nissan е произвел около 25% от автомобилите си в Япония. При
Toyota този процент е 45. А
март е бил месецът, в който
компанията е произвела с
55 хил. автомобила по-малко в Япония в сравнение с
предварителните планове,
съобщиха от компанията.
През април обемът на производството на Nissan в
Япония е с около 40% помалък от този през миналата година.

Cisco планира съкращаване
на разходите с 1 млрд. USD
Като част от мерките
за постигане на целта
технологичната компания предприема съкращаване на служители чрез програма за
ранно пенсиониране
Най-големият производител на съоръжения за
компютърни мрежи в света Cisco Systems планира
съкращаване на годишните
разходи с 1 млрд. USD,
или около 6%, съобщи изпълнителният директор на
компанията Джон Чеймбърс. Като част от мерките
за постигане на поставените цели са предвидени съкращения на хиляди души

основно чрез програма за
ранно пенсиониране.
Ограничаване
на дейностите

Продажбите на Cisco се
възстановиха от рецесията,
но след това преминаха в
застой в средата на миналата година. През последните
няколко месеца изпълнителният директор показа,
че приема дългогодишните
критики, че компанията се
опитва да се конкурира на
твърде много пазари. Затова
той обеща радикално опростяване структурата от дейности на компанията, която
все още е затруднена.
Засега не е уточнен броят
на работните места, които
ще бъдат съкратени. Ако

процентът се съпостави с
разходите, които ще се намалят, той може да достигне до 4000-5000 души от
служителите на фирмата,
наброяващи 73 400.
Финансови
резултати

През първото финансово
тримесечие, което приключи
на 30 април, Cisco обяви спад
на нетната печалба с близо
18% до 1.8 млрд. USD, или с
33 цента на акция. За сравнение печалбата през миналата
година беше 2.2 млрд. USD,
или 37 цента на акция. За
текущото тримесечие Cisco
очаква печалба от 37 цента
до 39 цента на акция, докато
анализаторите очакваха 42
цента на акция.

▶ Изпълнителният директор на Cisco Джон Чеймбърс обеща радикално опростяване на структурата от дейности на компанията

▶Най-голям принос за добрите резултати на Nissan имат пазарите в Северна
Америка и Азия
Снимки Bloomberg

В САЩ
Американските
производители
продават повече
▶ Американските автомобилни гиганти General
Motors, Chrysler и Ford
отчетоха ръст на продажбите на коли в САЩ
през април.

▶ Автомобилостроителите от Детройт получиха подкрепа и от скока на
цената на бензина, което
накара потребителите
да търсят по-икономични коли.
▶ Продажбите на автомобили и камиони на GM през
април в САЩ са скочили с
26%, на Chrysler - с 22%, а на
Ford - с 16%.

▶ За целия сектор продажбите в САЩ през април
са се увеличили с 18% на
годишна база, показват
данните на консултантската компания Autodata.
▶ Продадените автомобили са били общо 13.17 млн.
с отчитане на сезонните колебания спрямо 11.26
млн. броя през април миналата година.
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до 15.00 ч. на 11.05.2011 г.

11.05.2011 г.

консервативен
консервативен
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен

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

високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен

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

11,89
82,07
791,18
200,81
171,77
335,38
199,79
257,93
92,32
192,06
136,92
122,90
127,50

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

11,83
81,67
787,34
199,86
170,94
333,78
198,84
256,70
91,88
191,14
136,26
122,32
126,88

11,77
81,27
783,50
198,90
170,11
332,19
197,89
255,48
91,44
190,23
135,60
121,73
126,27

11,75
80,88
779,66
197,94
169,29
330,59
196,94
254,25
91,00
189,31
134,94
121,15
125,65

11,60
79,68
768,14
191,25
165,16
319,41
190,28
245,65
87,92
182,91
131,65
117,05
123,79

11,60
79,68
768,14
191,25
165,16
319,41
190,28
245,65
87,92
182,91
131,65
117,05
123,79

ЦОИ

От началото  
на годината
(не се анюализира)

Фонд
Аврора Капитал АД
Аврора кепитъл - балансиран
Аврора кепитъл - global commodity fund
ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа
Актива Асет Мениджмънт АД
Дф Актива Високодоходен
ДФ Актива Балансиран
Астра Асет Мениджмънт АД
ДФ Астра Кеш
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Плюс
БенчМарк Асет Мениджмънт АД
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ
БенчМарк Фонд-6 Паричен
Болкан Капитал Мениджмънт АД
ДФ БКМ Балансиран Капитал
ДФ Европа
ДФ Балкани
Варчев Мениджинг Къмпани ЕАД
ДФ Варчев високодоходен фонд
ДФ Варчев Балансиран фонд
ДСК Управление на активи АД
ДФ ДСК Стандарт
ДФ ДСК Баланс
ДФ ДСК Растеж
ДФ ДСК Имоти
ДФ „ДСК Евро Актив”
Елана Фонд Мениджмънт АД
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд
ИД Елана Високодоходен Фонд
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар
ДФ Елана Долар Фонд
ДФ Елана Еврофонд
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Златен Лев Капитал АД
ИД Златен лев
ДФ Златен лев Индекс 30  
Капман Асет Мениджмънт АД
ДФ Капман Фикс
ИД Капман Капитал
ДФ Капман Макс
Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
ИД Адванс Инвест
ДФ Адванс Източна Европа
Адванс IPО Фонд
КД Инвестмънтс ЕАД
ДФ КД Облигации България
ИД КД Пеликан
ДФ КД Акции България
КТБ Асет Мениджмънт АД
КТБ Балансиран Фонд
КТБ Фонд Акции
ОББ Асет Мениджмънт АД
ДФ ОББ Платинум Облигации
ИД ОББ Балансиран Фонд
ДФ ОББ Премиум Акции
ДФ ОББ Патримониум Земя
Оверон Финанс АД
ДФ Оверон ПРЕСТО
ПФБК Асет Мениджмънт АД
ДФ ПИБ-Авангард
ДФ ПИБ-Класик
ДФ ПИБ- Гарант
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД  
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
Райфайзен (България)  Фонд Облигации
Райфайзен (България)  Балансиран Фонд
Райфайзен (България) Фонд Акции
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд
Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро
Свободен период от 07.08.2010 до 16.08.2010
Лимитиран период” от 17.08.2010 до 14.11.2010
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
Стандарт Асет Мениджмънт АД
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
Статус Капитал АД
Статус Нови Акции
Статус Финанси
ДФ Статус Глобал ETFs
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
ИД Ти Би Ай Евробонд
ДФ Ти Би Ай Комфорт
ДФ Ти Би Ай Хармония
ДФ Ти Би Ай Динамик
ДФ Ти Би Ай Съкровище
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
ЦКБ Лидер
ЦКБ Актив
ЦКБ Гарант
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
ДФ Юг Маркет Максимум
ДФ Юг Маркет Оптимум

за поръчки
над 20000 лв

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

5.0241
7.4809
10.2274

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.4163
2.8372

за поръчки
от 2000 до 20000

5.0492
7.5183
10.3808

за поръчки
под 2000 лв

5.2251
7.7801
10.6365

след края
на 2-та год.

5.0241
7.4809
0.0000

преди края
на 2-та год.

4.9236
7.3313
0.0000

2.4163
2.8372

Фонд на паричен пазар 11.7231
Смесен - балансиран
11.3059
фонд в акции
10.7862

11.7172
11.2497
10.7325

11.6996
11.1372
10.5715

11.7113
11.1935
10.6252

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Брент

USD/тр. у.

11.7113

11.7172
0.0000
0.0000

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

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

За Стойност
For
Rate
1
1,3964
10
8,3167
1
1,4081
1
1,5345
10
2,1114
100
8,0101
10
2,6227
1
2,2483
10
1,7750
10
2,6491
1000 7,2546
10000 1,5885
10
3,9078
100
3,0853
100
1,7093
1000 1,2297
10
5,6645
1
2,7594
10
1,1529
10
4,5682
10
2,4786
1
1,0242
100
3,1883
10
4,8400
10
4,7512
100 4,8856
10
2,1899
1
1,0936
100
4,5693
10
8,8813
1
1,3836
10
1,9999
1
1,9558

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 31.05.2011 г.

Доходност и Риск
Стандартно
отклонение

За последните
12 мес.

От началото
на публ. предл.
(анюализирана)

Начало на публ.
предлагане

1.04%
-1.01%
0.45%

14.30%
12.82%
0.10%

0.42%
10.79%
1.23%

-18.79%
-8.42%
1.38%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

7.96%
8.23%

29.35%
25.89%

1.79%
1.39%

-47.44%
-40.67%

12.11.2007
12.11.2007

2.14%
4.24%
6.81%

0.11%
10.91%
13.20%

6.40%
5.11%
7.04%

6.31%
4.69%
2.79%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

8.23%
12.71%
-9.89%
3.13%
2.16%
1.93%

7.00%
12.09%
14.39%
13.09%
12.65%
0.27%

10.02%
10.18%
-27.25%
0.12%
1.87%
6.88%

7.33%
-1.51%
-17.48%
-6.42%
3.47%
7.89%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

1.24%
4.18%
1.71%

1.13%
1.90%
2.60%

2.60%
4.78%
-2.57%

-3.64%
-11.00%
-9.52%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

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

14.8114
9.0870
3.9439
8.2907
11.5145
12.5054

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

83.7206
50.8511
65.7062

14.6648
8.9970
3.9049
8.0492
11.1791
12.5054
до 2 г.
83.4276
50.5968
65.3777

фонд в акции
Смесен - балансиран

100.7742
77.7009

99.2738
76.5441

2.56%
-2.01%

2.89%
1.31%

-2.28%
-6.77%

0.01%
-6.69%

04.01.2007
25.06.2007

фонд в облигаци
1.35436
Смесен - балансиран
1.15033
фонд в акции
0.82675
Смесен - консервативен 0.77663
Смесен - консервативен 1.07200

1.35166
1.14345
0.81447
0.77199
1.06879

2.22%
4.79%
7.14%
2.85%
1.45%

0.64%
4.03%
8.90%
2.92%
0.32%

5.74%
7.16%
8.06%
6.58%
3.19%

5.70%
2.55%
-3.78%
-7.72%
3.41%

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

Смесен - балансиран
103.2495
Смесен - балансиран
106.3572
фонд в акции
88.4554
Фонд на паричен пазар 127.8811
Смесен - консервативен 95.8169
Смесен - консервативен 110.4160
фонд в акции
103.3865

102.2221
105.2990
87.1384
127.8811
95.4340
109.9748
101.3393

3.40%
2.09%
4.52%
2.54%
1.04%
2.15%
N/A

6.52%
6.25%
9.02%
0.32%
1.95%
0.24%
N/A

0.32%
-2.46%
0.80%
7.88%
3.43%
5.95%
N/A

0.50%
1.10%
-0.94%
7.21%
-1.33%
5.40%
N/A

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

фонд в акции

110.3057
102.1070

5.2256

8.06%

8.85%

9.89%***

5.44%

08.07.1999

1.0800

15.45%

14.53%

10.01%***

4.17%

01.06.2009

Фонд на паричен пазар 10.0336
Смесен - балансиран
19.1611
фонд в акции
11.9858

10.0136
19.0275
11.8192

N/A
8.64%
10.70%

N/A
8.18%
10.28%

N/A
5.30%
3.67%

N/A
10.36%
3.32%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.1639
0.8277
1.0616

3.82%
0.06%
-0.78%

10.94%
16.81%
10.55%

-8.35%
12.03%
15.93%

1.48%
-4.03%
1.74%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

132.7579
14.6715
0.7783

0.84%
3.48%
3.17%

3.08%
8.02%
14.93%

3.17%
0.32%
5.88%

5.80%
2.38%
-4.87%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

фонд в акции

5.2570
до 100 000 лв
1.0935

110.3057
102.3629

над 2 г.
83.7206
50.8511
65.7062

1.0881

1.0854

над 100 000 лв.
133.0234
14.8182
0.7861

Смесен - балансиран
фонд в акции

866.7144
774.2466

860.2302
768.4542

5.61%
5.16%

4.19%
4.58%

8.96%
7.81%

-4.72%
-8.23%

09.05.2008
09.05.2008

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

11.7756
136.0230
8.3685
11.0320

11.7756
136.0230
8.3685
11.0320

2.02%
9.11%
15.85%
6.02%

1.01%
6.13%
11.60%
3.42%

6.35%
14.45%
23.30%
10.23%

3.14%
4.02%
-3.32%
4.40%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.5831
Смесен - балансиран
0.7801
Смесен - консервативен 1.0355
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.3104
фонд в облигаци
1.3250
Смесен - балансиран
0.8897
фонд в акции
0.6514
Смесен - балансиран
0.7644
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0680

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

1.2050
1.0667

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
1,46713
8,48295
1,43001
1,55422
2,12641
8,05631
2,62309
2,24769
1,77785
2,65190
7,35053
1,60743
3,94313
3,07110
1,70755
1,26590
5,66448
2,75741
1,17989
4,58652
2,50715
1,08796
3,20439
4,99573
4,75235
4,92777
2,18367
1,11101
4,55628
8,71582
1,38192
1,98901
2054,60000

Разлика
Difference
0
-0,00841
0,01689
0,00250
0,00945
0,02833
-0,00631
-0,00011
0,00155
0,02500
0,00101
-0,06719
0,00905
0,01608
0,02316
0,00000
0,02829
-0,00131
0,00000
0,00000
0,00165
0,01437
-0,00387
0,00584
0,02712
-0,01755
-0,02753
0,00348
-0,00259
0,00389
0,02743
0,07852
0,01964
-0,01969
-14,57000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 13.05.2011 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.

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
уведомява заинтересованите лица, че на 19.05.2011 г. от 14.00ч.
в лекционната зала  на читалище „Георги Кондолов” гр. Царево
на основание на чл.121, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено
обсъждане на подробен устройствен план за обект: „Път ІІІ-9901 Царево-Резово
от км 0+000 до км 13+670, участък от км 2+997.06 до км 13+670”.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОНСПОРТНА ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
На основание чл.16, ал..2 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост
и чл.13. ал.2 и 5 и чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за  държавната собственост
и Заповед № 75/ 10.05.2011 г. на Директора на Професионална гимназия по битова и електротранспортна техника и строителство, на 16.06.2011г. от 14.00 часа в сградата на
Професионална гимназия по битова и електротранспортна техника и строителство,
гр.София, бул. Никола Мушанов №147 ,ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на обект - публична държавна собственост 4-ТИ И   5-ТИ  ЕТАЖ  ОТ  СГРАДАТА  
НА  УЧИЛИЩЕТО,ПРЕДНАЗНАЧЕНИ  ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ, намиращ се в сградата
на Професионална гимназия по битова и електротранспортна техника и строителство
на адрес: гр. София, ул. Арх. Петко Момчилов №4 при следните условия:
Срок на договора за наем - 5 години.
Предназанчение на обекта – за  образователни цели.
Площ на обекта - 1263 квадратни метра.
Начална тръжна цена - 3789 лева.
Консумативните разходи и ремонтните работи за обекта, в това число основни и
текущи ремонти и такса смет, са за сметка на наемателя.
Депозит за участие в търга - 3789 лева. Депозитът за участие в търга на кандидата, с
който се сключи договор за наем, се задържа от наемодателя до прекратяването на договора
като гаранция за заплащане на наем и консумативи.
Цена на тръжната документация -100 лева.
Оглед на обекта: oт 16.05.2011 г. до 15.06.2011 г. между 9.00 ч. и 17.00 ч.
Подаване и регистрация на ценовите предложения - всеки работен ден до 17.00 ч. на
15.06.2011 в деловодството ни ПГБЕТС.
Други условия на търга - съгласно утвърдената тръжна документация.

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

1.1814
0.8401
1.0775
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
133.2226
Смесен - балансиран
14.8182
фонд в акции
0.7939

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)

за поръчки над 100 000 лв
0.5802
0.7774
1.0339
над 50 000 лв / 40000 USD
1.3084
1.3210
0.8862
0.6482
0.7614
0.0000
1.0669

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5773
0.7747
1.0323

3.10%
2.35%
2.65%

10.56%
4.73%
1.06%

11.53%
4.99%
5.32%

-14.51%
-6.99%
0.97%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.3064
1.3170
0.8827
0.6450
0.7584

2.00%
1.47%
2.19%
2.03%
5.99%

0.11%
0.38%
3.71%
6.45%
6.02%

5.87%
4.85%
2.43%
-1.50%
1.64%

5.35%
5.55%
-2.32%
-8.06%
-8.05%

0.0000
1.0136

N/A
1.83%

N/A
0.20%

N/A
5.28%

N/A
5.08%

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

1.2050
до 90 дни
1.0508

1.16%
2.15%

0.17%
3.62%

3.52%
4.72%

3.73%
0.99%

над 90 дни
1.0614

Смесен - балансиран
8.3816
8.3816
фонд в акции
7.1039
7.1039
фонд в акции
2.8985
2.8985
Смесен - консервативен 10.2115
10.2115
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
0.7651
0.7613
0.7595                                     0.7538                0.7538
0.7576
0.7387
фонд в акции
0.4274
0.4253
0.7595                                    0.4211                  0.4211
0.4232
0.4127
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
Цена
фонд в акции
110.4351
109.0784                                                                                                                          108.2644
-4.88%

8.38%
7.78%
-3.27%
-3.27%

фонд в облигаци

8.59%
8.87%
12.33%
4.69%

15.11.2005
12.09.2005

10.94%
8.88%
-0.35%
-1.93%

-3.34%
-6.36%
-26.05%
0.87%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008
22.05.2006
02.05.2007

-0.51%
0.89%

11.75%
13.08%

-2.65%
-2.39%

-5.52%
-19.31%

12.60%

8.53%

8.35%

03.05.2010

Смесен - балансиран
фонд в акции
Смесен - балансиран

317.6920
13.5766
12.5037
9.2726
21.8572

316.7404
13.3091
12.1359
8.9999
21.8572

1.20%
2.53%
3.78%
5.43%
4.80%

3.52%
3.44%
6.36%
11.56%
5.43%

-0.07%
1.95%
2.16%
7.12%
7.03%

6.30%
5.56%
3.86%
-1.70%
2.50%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
фонд в облигаци

6.8054
8.1763
12.2087

6.7714
8.1354
12.1783

-2.07%
-2.88%
2.89%

5.91%
5.81%
1.66%

4.99%
4.37%
9.25%

-9.29%
-4.98%
5.49%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
  

1.2736
1.1401

1.2482
1.1287

4.15%
4.72%

5.90%
5.35%

6.40%
8.91%

5.34%
18.09.2006
4.60%
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 13/05/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,327005
€ 1,353545
€ 1,320370
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€
0,954752
€
0,973847
€
0,949978
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€
0,860951
€
0,878170
€
0,856646
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 10/05/2011 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 13/05/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,162574 лв.
1,162574 лв.
1,162574 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 13/05/2011 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 12.05.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0667 лв.

Сентинел - Рапид

1,2050 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0508 лв.

1.0614 лв.

1,2050 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
2,15 %

4,72 %

1,16 %

3,52 %

За ДФ „Сентинел – Принсипал” разходите по емитирането в размер на 0,5 % и по обратното изкупуване в размер на
1 % от НСА на един дял са включени в емисионната стойност, респективно в цената на обратно изкупуване за дялове,
държани по-малко от 90 дни. За ДФ „Сентинел – Рапид” емисионната стойност и цената на обратно изкупуване са
равни на НСА на един дял.
Цените са валидни за поръчки, подадени на 11 май 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 13.05.2011 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
13.5566
12.4853
9.2590
318.3265
N/A
12.4424
9.2272
Ти Би Ай Комфорт
319.9125
13.4429
N/A
9.1817
Ти Би Ай Хармония
319.9125
13.4429
12.3811
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 17
Регионални
индекси

Водещият индекс на БФБ отчете
леко понижение

Sofix: 442.73

-0.13%

Повишение за македонския бенчмарк

MBI10: 2 568.71

+0.03%

Сръбският индекс отново се оцвети
в червено

BELEX15: 738.64

-0.07%

Цифра на деня

Световни индекси Спад

"Фонд Имоти"

Германският индекс пропадна
стремглаво

E.On

DAX: 7 378.80

-3.40 +1.57

113 586
▶ акции на "Фонд Имоти" АДСИЦ преминаха през
фондовата борса, като отново станаха най-ликвидните
книжа

-1.55%

Американските акции започнаха сесията със силно понижение

Dow Jones: 12 544.36

-0.68%

Водещият измерител в Токио отново се
оцвети в червено

Nikkei225: 9716.65

-1.50

▶ процента се понижиха
акциите на германския
енергиен концерн E.On.
Цената на книжата
достигна 20.72 EUR

Поскъпване
Lufthansa

▶процента
поскъпнаха книжата
на националния
превозвач в Германия
от 15.53 EUR за акция

Златото и среброто отбелязаха спад
заради поскъпването на долара
Фючърсите на
златото за юни се
понижиха с 1%,
или 14.50 USD, до
1486.90 USD за
унция
Златото реализира спад за
втори пореден ден в Ню
Йорк. Това се дължи на
усилващото се търсене на
долара, довело до разпродажби на метала от някои
инвеститори, които целят
да покрият загубите на
други активи. Среброто от
своя страна падна до двумесечен минимум.
Вчера доларът се търгуваше близо до най-високите си нива за последните три седмици. Добре
известно е, че златото се
движи обратнопропорционално на американската
валута.
Карстен Фрич, анализатор от Commerzbank AG,
коментира, че ценните метали са под напрежение
пред повишаващия се щатски долар. В своя доклад
той обясни ситуацията

чрез инвеститорите, които
извличат полза от златото с
цел да компенсират загубите чрез други активи.
Всички шест основни
индустриални метала на
London Metal Exchange,
както и суровият нефт реализираха понижение, докато MSCI World Index падна
за втори ден.
С цел да ограничи инфлацията Китай повиши
изискванията за банковия
резерв за пети път тази
година.
Доставките на злато за
юни се понижиха с 1%,
или 14.50 USD, до 1486.90
USD за унция на Comex пазара в Ню Йорк. Златото с
незабавна доставка беше с
0.9% по-ниско, достигайки
до 1487.50 USD в Лондон.
Фючърсите на златото
спаднаха с 4.2%, след като
Standard&Poor's GSCI, индекс на 24 стоки, падна с
11%, което е най-големият
спад от декември 2008 г.,
след като доларът се повиши за първи път от шест
седмици спрямо другите
валути.
Покачващата се инфла-

▶ Златото с незабавна доставка беше с 0.9% по-ниско, достигайки до 1487.50 USD в Лондон

ция води до спекулации,
че централните банки ще
повишат лихвените проценти.
Според Фредерик Нер-

бранд от HSBC Bank Plc
инвестирането в злато е
било оправдано заради ниското съотношение на метала спрямо капиталовите

пазари.
Доставките на сребро за
юли спаднаха с 9.1% до
32.30 USD за унция на
Comex пазара. Това е най-

СНИМКИ reuters

ниското му ниво от 25 февруари. Цените спаднаха рязко през изминалата седмица
- с 33% под 31-годишния
връх от 49.845 USD.

Цветни метали
Цена (НСА) на недистрибутивна единица клас А за 11.05.2011 г.
Pioneer Funds и
Pioneer P.F.
Pioneer Funds и Pioneer P.F.
USD клас EUR клас
Pioneer Funds - Aмерикански Фонд Пайъниър
6,08
4,25
Pioneer Funds - Акции от Средиземноморския регион
27,71
19,38
и Развиваща се Европа
Pioneer Funds - Японски акции
2,59
1,81
Pioneer Funds - Акции на развиващи се пазари
11,61
8,12
Pioneer Funds - Акции Китай
12,92
9,04
Pioneer Funds - Акции от Азия без Япония
9,53
6,66
Pioneer Funds - Европейски потенциален
128,57
89,93
Pioneer Funds - Американски компании със средна капитализация
8,57
6
Pioneer Funds - Водещи Европейски Компании
7,54
5,27
Pioneer Funds - Глобален екологичен
223,78
156,53
Pioneer Funds - Облигации на развиващи се пазари
13,37
9,35
Pioneer Funds - Американски Високодоходен
9,96
6,97
Pioneer Funds - Стратегически доход
9,51
6,65
Pioneer Funds - Eвропейски корпоративни облигации
10,35
7,24
Pioneer Funds - Европейски облигации
10,91
7,63
Pioneer Funds - Краткосрочен в щатски долари
6,17
4,32
Pioneer Funds - Краткосрочен в евро
8,78
6,14
Pioneer Funds - Глобален селективен
77,97
54,54
Pioneer P.F. - Eвро ликвидност
51,13
Pioneer P.F. - Глобален дефанзивен 20
Pioneer P.F. - Глобален балансиран 50
Pioneer P.F. - Глобален промени
Pioneer Funds - Стоков Алфа
68,37
47,83
Pioneer Funds - Глобални Oблигации Агрегатен
89,99
62,95
Pioneer Funds - Европейски акции стойност
73,49
Pioneer Funds - Американски ръст фундаментален
119,2
83,38
Pioneer Funds - Глобален гъвкав
99,46
69,57
54,44
Pioneer Funds - Абсолютна доходност мулти стратегия
Общо активи от директни продажби на Pioneer Funds и Pioneer
P.F. в България (без продукт Авангард)

▶ Цената на медта спадна до най-ниското си ниво от пет месеца насам поради притеснения, че Китай може да
продължи със затягането на паричната си политика, след като инфлацията се разпростря и в други области
освен храната. Това намали очакванията за потреблението в най-големия световен ползвател на метали.
Цинкът и оловото също спаднаха. Медта за доставка след три месеца на Лондонската борса за метали спадна с
1.1% до 8607 USD за тон, най-ниското ниво от 1 декември
СНИМКИ reuters

€ 89 464 979

С условията за инвестиране в Pioneer Funds (Фондове “Пaйъниър”) и Pioneer P.F. (Пайъниър П.Ф.) можете да се запознаете във всички клонове на УниКредит Булбанк АД или
на адрес www.pioneerinvestments.cz/bg, УниКредит Булбанк АД създаде безплатната
телефонна линия 0 800 14 000 (Телефонната линия е на цената на един градски разговор,
независимо откъде се обаждате.). Предишните резултати от дейността на Фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на
инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат без гаранция за
печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния
размер на вложените от тях средства. Инвестициите във Фонда не са гарантирани от
гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция.
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МВФ: Европа трябва да действа,
за да предотврати нови кризи

2.6%

Според фонда
доверието в банковата
система на развитите
европейски страни
се възвръща, а това
е предпоставка за
излизане от кризата
Европа се възстановява от
икономическата криза, но
са необходими реформи в
сектора на финансовите
услуги, пише в последния
си доклад Международният валутен фонд (МВФ).
Според институцията са
необходими силни политически действия, за да се
подобри фискалната стабилност на страните от
ЕС и да се предотвратят
следващи кризи. Очаква
се икономическият ръст
в Европа да се ускори до
2.6% през 2012 г., след като
запази стабилност от 2.4%
през тази година.
Ръстът в Западна Европа
ще запази стойността си от
1.7% през 2011 г. и ще се
увеличи до 1.9% през 2012
г. През тази година за първи
път след икономическата
криза от 2008/2009 г. всички развиващи се държави
на Стария континент ще
възстановят положителния
растеж на брутния си вътрешен продукт.
Постепенно
укротяване
на инфлацията

По-високите цени на имо-

▶ ще достигне ръстът на
европейската икономика
през 2012 г.

3.8%

▶ инфлация в Европа през
тази година очаква МВФ

1.9%

▶икономически ръст в
Западна Европа очаква
фондът през 2012 г.

▶Управляваният от Доминик Строс-Кан Международен валутен фонд предупреди развиващите се страни в
Европа да преориентират растежа към търговията 
снимка bloomberg

тите и укрепването на
икономиката ще повишат
инфлацията до 3.8% през
2011 г., а през 2012 г.
стойността й ще спадне
до 3% според МВФ, ако
се приеме, че ръстът в
цените на храните и горивата е временен. Безработицата и повишеното неравенство в заплащането
са причините за тревога,
пише още в документа.

Доверието
в банките се връща

Европа трябва да задълбочи
икономическата и финансовата си интеграция и да създаде по-силни институции,
които да се справят с кризите във финансовия сектор.
Доверието в банковата система на развитите европейски страни се възвръща, а
това е “предпоставка за
затваряне на страницата на

кризата”, посочва фондът.
Насочване на
растежа към
търговията

Политиците от развитите
страни в ЕС трябва да предприемат стъпки, за да възстановят доверието - структурни реформи, фискална
консолидация и укрепване
на финансовата система,
най-вече в периферията на

еврозоната, каза директорът на МВФ за Европа Антонио Борхес. “Развиваща
се Европа засега показва
устойчивост и не допуска
негативните ефекти от периферията на еврозоната
да й повлияят. Необходимо
е обаче да продължи да намалява уязвимите си места
във финансово отношение и
да преориентира растежа си
към търговския сектор”, каза

още Борхес. Според него
основните страни от еврозоната отчитат забележителни
резултати при износа. “Европа се възползва от общото
възстановяване, което е в
ход. Освен това показва и нещо важно - европейската интеграция е предпоставка за
ефективни печалби, от които
някои страни се ползват, за
да станат по-конкурентни”,
коментира още Борхес.

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ИД “КД ПЕЛИКАН” АД – 20.06.2011 г.
На основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на ИД “КД Пеликан” АД, гр. София, свиква редовно годишно Общо
събрание на акционерите на дружеството на 20.06.2011 г. в 14.00 часа, в
гр. София, район „ Красно село”, бул. „България” № 58, блок С, ет.7 , офис
№ 24”, при следния дневен ред и предложения за решения:
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството
за 2010 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на
дружеството за 2010 г. и одиторския доклад;
3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.Предложение
за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през
2010 г.;
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки
с инвеститорите дружеството през 2010 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за
дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството
през 2010 г.;
5. Избор на регистриран одитор за 2011 г.; Предложение за решение:
Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско
предприятие „БДО България” ООД да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г.;
6. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през
2010 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите
приема доклада на Одитния комитет;
7. Промени в състава на Съвета на директорите; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност
като член на Съвета на директорите Ангел Емилов Ангелов, български
гражданин; Общото събрание на акционерите избира като нов член на
Съвета на директорите Матей Пиртовшек, словенски гражданин;
8. Определяне на размера на възнаграждението и на гаранцията за управлението на новия член на Съвета на директорите; Предложение за
решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение
на новия член на Съвета на директорите в размер на 300 (триста) лева
месечно; Общото събрание на акционерите определя гаранция на новия
член на Съвета на директорите в размер на 900 (деветстотин) лева,
представляващи трикратния размер на месечното му брутно възнаграждение;
9. Промяна в Устава (във фирменото наименование) на Инвестиционно дружество „КД Пеликан” АД; Предложение за решение: Общото

събрание на акционерите приема промяна във фирменото наименование на дружеството от Инвестиционно дружество „КД Пеликан” АД
на Инвестиционно дружество „Пеликан” АД; Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Инвестиционно дружество „КД
Пеликан” АД, като във всички разпоредби от Устава на дружеството,
в които е споменато фирмено наименование „КД Пеликан”, а именно
Чл.1.(1), Чл.1.(2) и Чл.2.(1), същото се променя на „Пеликан”.
Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез представител.
Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в в гр.
София, район „ Красно село”, бул. „България” № 58, блок С, ет.7 , офис №
24”, всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените
материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на ИД “КД Пеликан” АД, гр. София –
www.kd-group. bg за времето от обявяването на поканата в Търговския
регистър до приключването на общото събрание.
Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ИД “КД Пеликан” АД, гр. София могат да искат включването
на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния
ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не покъсно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери
представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите,
които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения.
С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в
предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията
за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.
По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат
право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и
въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.
При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл.
227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 05.07.2011 г. в 14.00 часа, на
същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.
Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото
събрание от 13.30 часа до 14.00 часа. За регистрация и участие в ОСА
физическите лица - акционери представят документ за самоличност.
Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално
удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.
Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на
чл. 25, ал.2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и
на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо
събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато

юридическото лице не се представлява от законния си представител,
пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на
актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното
дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на
актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното
дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1
ЗППЦК.
На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата
предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е
нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата
на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.
Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното
за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на
чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.
Съветът на директорите на ИД “КД Пеликан” АД представя образец
на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.kd-group.
bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след
свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.
ИД “КД Пеликан” АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна
поща: biserinski@kd-group.bg, като електроннните съобщения следва да
са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ)
на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен
подпис (УЕП) от упълномощителя.
Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на ИД “КД Пеликан” АД, гр. София.
Съветът на директорите на ИД “КД Пеликан” АД, гр. София уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите
на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите
за свикване на общото събрание – 09.05.2011 г. е 298 311 броя акции. На
основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се
упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар
като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо
събрание на акционерите на ИД “КД Пеликан” АД, гр. София, свикано
за 20.06.2011 г. е 06.06.2011 г. Само лицата, вписани като акционери на
дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.
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Renault Megane CC

АвтоПАРИ

Двигател редови 4-цилиндров турбо
Работен обем 1397 куб. см
Мощност 130 к. с.
Въртящ момент 190 Нм от 2250 об/мин
Трансмисия шестстепенна механична
Тегло 1450 кг
Ускорение 0-100 км/ч 10.7 сек
Максимална скорост 200 км/ч
Среден разход 7.3 л/100 км
Емисии CO2 на км 169 г
Цена на тестовия автомобил 49 300 лв.

Похвали се,
че си
стигнал
CC е
най-представителното
лице на Megane

Да си Renault Megane не е лесно. Вечно те сравняват с Golf,
критикуват ритнатата ти задница, после пък недоволстват от
по-деликатното излъчване. Модификацията седан е родом от
Турция, а комбито винаги е на заден план, защото повечето
клиенти още живеят с нагласата, че комбита се купуват от
аграрни подбуди. Факт е, че онзи гамен с RS на задния капак
е харесван от всички, а стандартното Coupe e много симпатично, но все пак липсва един член на семейството. Добър
ден, Megane CC, радваме се, че се завърна в нов вид.
Навици

В ежедневието не сме свикнали да свързваме Renault с
кабриолети, а трябва. След пролетното равноденствие по
улиците все още се забелязват запазени екземпляри от
Renault 19 Cabrio и предишното поколение на Megane CC,
а на изложението в Женева преди година беше представен
и малкият Wind.
Когато седнете в новия Megane CC, ще си помислите, че
това е обикновен Megane без покрив, и донякъде ще бъдете
прави. Таблото е идентично с тези, които използват останалите модели с това име. Французите обаче са инсталирали
нови седалки, нови декоративни панели на вратите и са
наклонили допълнително предните колонки, за да оптимизират въздушния поток при отворен покрив. Задната седалка
изглежда доста малка, но побира дори едър мъж, разбира
се само ако седящият пред него е с по-компактни размери.
Според дизайнерите издълженото купе се е наложило от
чисто естетически причини, за да се придаде на колата
по-елегантна линия. Според мен това е плод на търсенето
на достатъчно място за сгънатия покрив, който е дело на
Karmann. Пак заради това Renault са скъсили междуосието
в сравнение с Megane хечбек.
Карах Megane CC в неособено адекватни за кабриолет метеорологични условия. Но точно те дават възможност да усетиш
предимствата и недостатъците му. Когато навън е 30 градуса,
остава загадка къде има завихряния и дали отоплителната
система е подходящо подбрана за колата.
Наука

Теорията при кабриолетите е следната - въздухът минава над
челното стъкло, образува дъга и се завихря някъде около задната броня, което образува “джоб” от спокоен въздух, който
пази прическите на пътниците и гарантира техния комфорт
при разумни скорости. Практиката при Megane CC донякъде
потвърждава това. Renault определя за разумни скорости тези
от около 100 км/ч, след които има вероятност да заприличате
на английски булдог пред вентилатор. И наистина въздухът
в “купето” е доста спокоен до тази скорост (при вдигнати
странични прозорци), а отоплителната система се справя
с поддържането на комфортна температура дори при 10-те
градуса отвън по време на нашия тест.
Кой би си купил кабриолет? Оставете клишето с пролетните
аромати, птичките и пчеличките - кабриолетите са за позьори. Защо иначе ще искаш околните да чуват музиката ти, да
гледат прическата ти или да се наслаждават на красотата на
твоя спътник. Точно това му е хубавото на Megane CC, когато
ти дотегне от всички тези погледи, започне да ти духа, или
прецениш, че камазът на светофара не отговаря на екологичните норми “Евро-4”, задържаш бутона и се изолираш рязко
от лошия свят наоколо. Тогава вътре се образува доста уютно
местенце. Megane CC се предлага само със стъклен панорамен покрив, което означава, че отново ще влиза известно

Аеродинамика

Конструкция

количество светлина в кабината и ще можете да следите
развитието на облачността. Ако това случайно започне да ви
дразни, значи или сте много претенциозни, или се нуждаете
от предвидената щора, която тотално да ви приземи.
С Renault Megane CC имате избор - можете да бъдете
консервативни, можете да бъдете и позьори, стига до го
поискате. CC е автомобилният ви PR специалист, който ви
представя на света, без да ви лишава от традиционните за

Megane добродетели - лесно управление, добра навигация,
комфортни и стабилни седалки, добро справяне със завоите.
От пазарни съображения Megane CC се предлага в България
само с 1.4 TCe двигател. Той разполага с турбокомпресор и
130 к. с., които няма да ви изправят косите, но ще ви осигурят безпроблемно изпреварване и поддържане на разумна
скорост по магистралата.

Сериен стъклен дефлектор между подглавниците на
задните седалки, който стабилизира въздушната струя.
Срещу доплащане Renault предлага специална мрежа,
която се монтира директно зад предните облегалки.

Платформата е усилена, за да се справи с липсата на
покрив. Megane CC е със 160 кг по-тежък от хечбека. Два
ролбара изскачат автоматично при риск от преобръщане
на колата.

Драгомир Попов
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weekend

▶ филма от 33 страни ще
бъдат представени на
фестивала в Кан

44
▶ световни премиери
ще се състоят на
фестивала

Кански вълнения
Пътуване във времето, политика и
романтична фантастика обещава 64-тото
издание на фестивала на френската Ривиера

▶Режисьорът Бернардо Бертолучи получи
почетната “Златна палма” от директора на
фестивала Жил Жакоб

Наградите
Най-големите
призове в Кан

▶Режисьорът Уди Алън (вляво) стъпи на червения килим с Леа Сайдокс (вляво), Рейчъл Адамс, френския министър
на културата Фредерик Митеран (в средата) и Майкъл Шийн (вдясно) за откриването на 64-тия фестивал в Кан
с последния му филм “Полунощ в Париж”
снимки reuters

Смях и аплодисменти откриха 64-тото издание на
фестивала в Кан в сряда
въпреки пословичната
дребнавост на критиците,
предаде Reuters. “Полунощ
в Париж” (Midnight in Paris)
на любимеца на Кан Уди
Алън отбеляза началото
на 11 дни ново и класическо кино, червени килими, интервюта, вечери на
луксозни яхти и партита в
бляскавия курорт.
Уди Алън зарадва публиката с романтична комедия, която се отклонява от
типичната за стила сладникавост, когато главният
герой Гил (Оуен Уилсън)
се запътва към далечната
1920 г. в Париж. Taм пък
художникът Пол Гоген иска да се върне в епохата на
Ренесанса, както и лично-

сти като Хемингуей, Дали
и Пикасо. Филмът е хит
сред френските зрители,
тъй като в него с малка
роля дебютира първата
дама на Франция - Карла
Бруни.

Белмондо (17 май), както
и прожекция на филм на
Шекхар Капур, който специално за Кан е събрал
най-красивите моменти в
историята на индийските
музикални филми.

Из архивите

Възход
и падение

На официалния плакат на
фестивала е поразителната
Фей Дънауей в блестящо
черно и бяло, снимана през
1970 г. от режисьора Джери
Шацбърг за филма му “Загадката на незаконороденото” (Puzzle of a Downfall
Child).
На откриването беше
връчена и почетна “Златна палма” на италианския
режисьор Бернардо Бертолучи.
Ще има и вечер, посветена на актьора Жан-Пол

Фестивалът, който ще продължи до 22 май, ще има
и политически привкус:
документален филм за
смъртта на принцеса Даяна - “Незаконно убийство”
(Unlawful Killing), който
включва нейни снимки точно преди смъртта й, както
и сатирата за възхода на
френския президент Никола Саркози - “Завоеванието” (La Conquete).
Ще видим и рекордните
четири на брой конкурира-

щи се жени режисьори.
Жури
с километраж

Най-важната новина беше
съобщена още в началото
на 2011-а: Робърт де Ниро
е председател на журито.
Американският актьор и
режисьор е бил вече на
тази позиция два пъти през
80-те години и е участвал в
два филма, наградени със
“Златна палма”: “Шофьор
на такси” (1976) и “Мисията” (1986).
“Фестивалът в Кан е рядка възможност за мен, тъй
като е един от най-старите
и най-добрите в света”, каза
67-годишният носител на
“Оскар” и съосновател на
нюйоркския филмов фестивал Tribeca. Той добави,
че знае, че задачата му няма

▶ Първото издание на
Международния филмов
фестивал в Кан е планирано за 1 септември 1939
г. Датата обаче се оказва съдбовна за цялото
човечество - нацистка
Германия напада Полша
и избухва Втората световна война и фестивалът е отменен. Успява
да се проведе за първи
път чак през септември
1946 г.
▶ Във фестивала се състезават както пълнометражни, така и късометражни филми.
▶ Най-престижната награ-

да е лека. Сред членовете на журито ще бъдат и
актьорите Ума Търман и
Джуд Лоу.
След новината за Де Ниро изтекоха и останалите
председатели: френският
режисьор Мишел Гондри
(“Човешка природа”, “Токио!”) ще оценява късометражните филми, а сръбският му колега Емир Кустурица ще надзирава секцията Un Certain Regard (20
филма, избрани за особена
оригиналност и естетика).
Кустурица също е печелил
два пъти “Златна палма”.
“Златна камера” (Camera
d’Or), която се дава за найдобър филм в официалната селекция по време на
Седмицата на критиката,
е оглавена от корейския
сценарист и режисьор Бонг

да в Кан е “Златната
палма” за най-добър филм.
▶ Втората по престиж
награда, давана от международно жури, е Grand Prix.
▶ Голяматa награда на
“Седмицата на критиците” се дава от представители на пресата и
филмови критици, които
гласуват за номинираните филми след всяка прожекция.
▶ “Златнатa камера”
(Camera d’Or) получава найдобрият дебют, който се
избира от официалната
селекция, “Петнадесетдневката на режисьорите”
и Международната седмица на критиката.
▶ Un Certain Regard се дава
за особена оригиналност и
естетика.

Джун-хо.
С хрупкав пълнеж

Фестивалът, разбира се, е
нищо без самите филми.
Дългоочакваната официална селекция за 2011-а беше
обявена на 14 април.
Два български филма ще
имат световни премиери на
фестивала в Кан и ще се борят за престижната награда
“Златна камера”. След като
преди две години Камен
Калев дебютира с “Източни
пиеси”, в “Петнадесетдневката на режисьорите” той се
завръща с втория си филм “Островът” с Летисия Каста и Туре Линдхарт.
“Аве” на Константин Божанов пък е една от седемте ленти в конкурса на
Седмицата на критиката.
В главните роли са Ованес
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Великолепна петорка
Дървото на
С дълго закъснение и сред бурни дебати идва филмът с
Брад Пит и Шон Пен - историята на баща и син в сюжет,
живота
който прескача поколения и се връща в ерата на диноза-

➊

САЩ, режисьор: Терънс
Малик, драма/фентъзи

в
➋ Кожата,
която живея
Испания, режисьор:
Педро Алмодовар, драма

Клюка
Защо,
Карла,
защо?
Карла Бруни, 43-годишната съпруга на френския
президент Никола Саркози, влезе в заглавията на
всички медии с отказа да
посети фестивала в Кан
и да присъства на преми-

ерата на първия си филм
“Полунощ в Париж”.
Главната спекулация е, че
господин Саркози и красивата му жена очакват
наследник - даже близнаци. В сряда първата дама
отново не обясни какви
са личните причини за
отсъствието й: “Вие си
вършите работата, като
ме питате. Аз си върша
работата, като не отгова-

рям”, каза тя в интервю за
радио RTL Париж.
Спекулацията, че БруниСаркози е бременна,
беше пусната за пръв път
от списание Closer. Ако
слухът е верен, бебето
ще бъде първият държавен наследник след
раждането на Луи-Наполеон Бонапарт в Париж
преди 155 години, пише
Bloomberg.

➌ Карибски
пирати: В

непознати води

САЩ, режисьор: Роб
Маршъл, екшън/
приключенски/фентъзи

➍ Меланхолия

Дания, Швеция,
Франция, Германия,
режисьор: Ларс фон
Триер, драма/научна фантастика/трилър

в
➎ Полунощ
Париж
Испания, САЩ,
режисьор: Уди Алън,
романтична комедия

▶Актьорът Джуд
Лоу също е част от
журито в Кан

▶Председателят на журито Робърт де Ниро и Ума Търман, която също е в журито, позират на червения килим преди прожекцията на “Полунощ в Париж”

Торосян и Анжела Недялкова. Партнират им Иван
Юруков, Койна Русева и
Йосиф Сърчаджиев. “Аве”
е разказ за пътешествие на
автостоп и за едно необикновено момиче.
Сред останалите финалисти са “Кожата, в която
живея” (La piel que habito)
на испанския режисьор Педро Алмодовар и “Меланхолия” (Melancholia) на Ларс
фон Триер - противоречивия датчанин, когото или
мразиш, или обичаш. През
2009 г. той предизвика вълни от шок в кината на Кан
със сексуалните сцени във
филма си “Антихрист”.
Ала филмът, който създаде най-много предфестивален шум, е “Дървото
на живота” (The Tree of
Life) на Терънс Малик с

участието на Брад Пит и
Шон Пен. Няколко седмици преди 14 април в интернет се разрази бурен
дебат дали филмът ще има
място сред премиерите в
Кан. Това беше идеята на
американския разпространител, но английският Icon
Entertainment явно имаше
други планове - да пусне
филма в английските кина
една седмица преди фестивала. Чуждестранните
агенти на филма обаче отказаха ранната премиера и
“Дървото на живота” беше
включен в Кан. Въпреки
това има спорове дали филмът е подходящ за фестивала.
Единственият номиниран
филм от Великобритания, е
адаптацията на едноименния роман на американския

писател Лайнъл Шрайвър
“Трябва да говорим за Кевин” (We Need to Talk About
Kevin) под режисурата на
шотландката Лин Рамзи.
Филмът е номиниран за Un
Certain Regard.
Извън съревнованието ще
бъдат излъчени големите
холивудски хитове “Бобърът” (The Beaver) с Джоди
Фостър като режисьор и в
главната роля и “Карибски
пирати: В непознати води”
(Pirates of the Caribbean: On
Stranger Tides) с участието
на Джони Деп и Пенелопе
Крус.
И така, след като номинираните филми и членовете
на журито вече са известни,
единственото, което ни остава, е да се облегнем назад
и да гледаме шоуто.
Теодора Мусева

врите. След толкова шум опасността от разочарование е
голяма и ако филмът прескочи трапа, режисьорът Терънс
Малик със сигурност държи заглавие победител в ръцете
си и ще има много за обсъждане по време на Оскарите.
Испанският режисьор Педро Алмодовар отново пуска
на воля фантазията и емоционалното си безстрашие в
тази драма с участието на Антонио Бандерас. Пластичен
хирург се опитва да създаде нова кожа, години след като
жена му е била обгорена. Sony Pictures Classics вече обяви “Кожата, в която живея” за фаворит в този награден
сезон, така че вълнението около него няма да липсва.
След премиерата на филма в Disneyland, Калифорния,
този уикенд Джони Деп ще разходи безцеремонния
си герой Джак Спароу и отвъд океана до Кан. С нов
режисьор в лицето на Роб Маршал и със свежото
участие на Пенелопе Крус и Иън Макшейн продължението на филма отново ще ни потопи в морски смях
и чар.
Човек никога не знае какво го очаква с филмите на
датския режисьор Ларс фон Триер. “Меланхолия” е
историята на една сватба малко преди унищожението на
Земята. Кирстен Дънст (да, момиченцето от “Интервю
с вампир”) е в ролята на мрачната булка. Партнират
й Шарлот Генсбур, Александър Скарсгард и Кийфър
Съдърланд. Какво обаче ще се случи всъщност, когато
тъмната романтика се разиграе на научнофантастичния
фон в ръцете на Ларс фон Триер, е трудно да се отгатне.
След като години наред се опияняваше от Ню Йорк, Уди
Алън изведнъж реши да пътува и да изрисува всички
големи градове. Първо ни показа Лондон в “Мач Пойнт”,
после и Барселона във “Вики Кристина Барселона”. Ред е и
на френската столица. Критиците наричат филма “любовно
писмо” към Париж. Главните роли са поверени на Рейчъл
Макадамс и Оуен Уилсън, но е ангажирана и френската
първа дама Карла Бруни. Романтична комедия за американско семейство, което пътува в чужбина. Само че една малко
по-особена чужбина назад във времето.
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"Дискавъри" на живо в
Докторската градина
Първият Софийски фестивал на науката дава отговори на
съществени въпроси като защо в някои бири мехурчетата се
движат наобратно и защо блестят чаршафите на леля Мария
Младите български учени
Христо Колев и Божидар
Стефанов (долу) показаха
на публиката магията на
химията

я отвориш, и каква е
връзката на това явление със сутрешните мъгли и
облаците.
Загадки в чашата

Ако сте редовни зрители на научнопопулярните канали и
сте заинтригувани от мястото на науката в ежедневието ни,
имате възможност да задоволите любопитството си на първия
Софийски фестивал на науката. Той се провежда между 11 и
15 май, а в шатрите на фестивала, разположени в Докторската
градина в София, български и световни учени ще разясняват на
публиката тайните зад голям диапазон въпроси - от това каква
химия се крие зад любовта от пръв поглед до това какво всъщност
търсят учените с големия адронен колайдер в ЦЕРН.
Събитието, което е част от културния календар на столицата, е
организирано от Британския съвет и "Форум Демокрит". Акценти
в програмата са наука за най-малките под формата на уъркшопи
за деца от детски градини и ученици от началния курс, експерименти на открито, семейни събития, както и дискусии от серията
Cafe Scientifique (научни кафенета). Предвидени са и събития за
пълнолетната публика, като например бар "Наука", където шотландският професор по комуникация на науката Франк Бърнет
представя неподозираната наука, която стои зад едно посещение
в кръчмата.
Химически
илюзионизъм

Откриването на фестивала в сряда вечерта започна нетрадиционно - със самото съдържание вместо с приветствените
слова. Младите, но вече много успешни български учени
Христо Колев и Божидар Стефанов изнесоха своето шоу
"Химически илюзионизъм", в което чрез магията на
химията показаха, че нещата често не са такива, каквито изглеждат. Представлението започна с "попрости" неща като обяснение как огънят може
да се направи зелен, как можеш да "държиш"
пламък, без да се изгориш, и защо бризът
духа в различни посоки през деня
и през нощта. Публиката разбра
и как свойствата на водата са
отговорни за това, че
бирата дими, когато

Двамата учени разкриха и една от научните
загадки на столетието - защо в бирата "Гинес"
мехурчетата се движат отгоре надолу вместо отдолу нагоре като в останалите бири. Оказва се, че
тъй като "Гинес" се газира с азот вместо с въглероден
диоксид, мехурчетата й са по-издръжливи от тези в
останалите бири и когато стигнат до пяната, не се разпадат, а биват избутани обратно по стените на чашата. Това
просто наглед откритие обаче е отнело на науката почти век,
като загадката е била разрешена преди 15 години не където
и да е, а в Ирландия, и то точно в деня на св. Патрик. Химиците разкриха и други алкохолни мистерии като тази защо при
смесването на мента и мастика се получава "облак".
Заблудите

на възприятията
Зрителите на първото събитие на фестивала си тръгнаха
и с ценното знание как сетивата ни редовно биват заблуждавани
с методите на химията. Например как светещи в синьо молекули
правят чаршафите на леля Мария от рекламите за прах за пране
искрящо бели и как обикновените огледала ни правят да изглеждаме по-добре, отколкото в действителност. Публиката разбра и
как може да си приготви парфюми с ухание на плод и вечнозелени
дървета, като смеси туршия и аспирин с метилов алкохол и сярна
киселина. Младите учени също споделиха някои от достиженията
на молекулярната гастрономия, според които доматеното пюре в
пицата спокойно може да се замени с ягодово.
Филип Буров
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Науката още търси целта на 96%
от съществуващата материя
Двама учени разказват от първа ръка
как с Големия адронен колайдер се
опитват да видят зараждането на
Вселената

Две водещи имена от световната наука Лин Еванс и Джим Върди от Европейската
организация за ядрени изследвания (ЦЕРН)
- представиха от първа ръка какво се случва в
най-скъпия, но и най-вълнуващия експеримент
на човечеството - Големия адронен колайдер.
В 27-километровото съоръжение край Цюрих, обединило усилията на хиляди учени от
десетки държави, включително и България, се
провеждат експерименти, които се стремят да
възпроизведат случилото се една трилионна от
секундата след Големия взрив.
Чрез ускоряване и сблъскване на елементарни частици учените се надяват да открият
отговорите на основни въпроси за същността

на Вселената, които все още са загадка за
човечеството. Един от тях е какво дава
маса на частиците и дали е вярна теорията, че това се дължи на т. нар. Хигс бозон,
наричана от някои "частицата на Бога".
"Нютон и Айнщайн ни показаха какви са
свойствата на масата, но никой от тях не
ни каза какво представлява самата маса",
обясни Еванс. "Ускорителят на частици
в ЦЕРН е същевременно най-големият
микроскоп и най-големият телескоп,
който сме построили, защото едновременно гледа толкова назад във времето
и толкова навътре в материята", заявява
Върди. "Целта ни е да отговорим на фундаменталните въпроси на науката и да
довършим работата на Нютон и Айнщайн.
Все още знаем функцията едва на 4% от
съществуващите частици във Вселената",
споделя той.

Акценти
Химията на флирта
и науката в пъба

▶ Сред останалите панели на фестивала е "Молекулярен флирт - химия на привличането", където
можем да разберем доколко любовта зависи от
сърцето и доколко от хормоните, съществува ли
любовта от пръв поглед и подлежи ли на научно
обяснение. Също така кое прави храните афродизиаци и как парфюмите карат любимият да
вдишва по-смело неприятно ухаещите феромони.
▶ В Бар "Наука" шотландският професор по комуникация на науката Франк Бърнет ще ви разкрие
една напълно неочаквана причина да отидете с
приятели на по чашка вечер. Той ще провокира
зрителите да се замислят за науката в добре
познати храни и напитки и с най-обикновени
монети, подложки за чаши и кибрит ще разкрие
тайните на необикновени феномени пред очите
на публиката.
▶ Сред другите чуждестранни гости е д-р Спирос
Кицинелис от Гърция, който ще разкрие науката
в сънищата - какво представлява сънят, какво
знаем и не знаем за сънищата. Британецът Марк
Луни пък ще разкаже за физиката чрез своето
акустично шоу "Рок китара в 11 измерения".

Лин Еванс и Джим Върди са едни от създателите на Ускорителя на елементарни
Снимки боби тошев
частици в ЦЕРН
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Убиват ли
бизнес
пътуванията

Учени от Колумбийския университет “откриха”, че честите бизнес
полети влошават здравето
Колко често пътувате? Вероятно противно на очакванията ви, ако отговорът ви
е “рядко”, значи новината е
добра. Според изследване
на учени от Колумбийския
университет честите командировки са вредни за здравето и скъсяват живота.
Проучването е проведено
сред 13 хил. души, които са
участвали в корпоративна
уелнес програма, пише Los
Angeles Times. 80% от участниците летят поне по една
нощ в месеца, а 1% по над
20 нощи на месец.
Учените са потвърдили,
че колкото повече време хората прекарват в пътуване,
толкова повече се увеличават рисковете за здравето
им. Вероятността редовно
пътуващите да оценят здра-

2

▶пъти повече
хора страдат от
затлъстяване сред
редовно пътуващите в
командировка в сравнение
с тези, които пътуват
по-рядко

вето си като задоволително
или лошо е почти 3 пъти
по-голяма, отколкото при
хората, които летят по-рядко. Затлъстяването се среща
92% повече при редовните
пътници, които освен това
имат по-висок холестерол
и кръвно налягане.
Изненадващо е, че учените не са проучили колко процента от анкетираните редовни пътници се
възползват от услугите на
фитнес центрове. Не е изненада, че хора, които летят
често, имат здравословни
проблеми. Всеки, който
седи на едно място, няма
спокоен сън и яде некачествена храна, се оплаква
от здравословни проблеми
дори без да пътува.
Учените препоръчват хората, чиято работа е свързана с повече пътуване, да
следят по-редовно здравословното си състояние.
“Програми за обучаване
на персонала за връзката
между бизнес пътуванията
и здравето и за стратегии за
подобряване на храненето
и физическата активност
по време на пътуване са
просто начало.” Това решение на проблема предлагат
учените.

Помогни си сам

Във форма по време на път
Основните причини
за влошаването на
човешкото здраве в
резултат от честите
пътувания са лошата
храна и малкото
упражнения. За
щастие има няколко
лесни стъпки, които
помагат да не се
отпуснете по време
на пътуването си.

➀

Носете си
спортен екип

Ако вероятността да влезете във
фитнеса, когато имате екип, е
малка, то тя изчезва, когато трябва
да минете първо през спортен
магазин. Носете със себе си чифт
маратонки, тениска, шорти и леко
яке и винаги ще сте готови за
сутрешен крос или тренировка във
фитнеса.

➁
Прoучете

къде има фитнес

Много хотели имат фитнес зала, но ако
нямат, е почти сигурно, че имат споразумение с най-близката зала и бихте могли
да използвате намаление или дори да
отидете безплатно.

➂
Тренирайте
сутрин

Освен че със сигурност ще
наместите тренировката в графика
си, след раздвижване човек се
чувства по-добре и с по-висок
тонус.

➃
Яжте

качествена храна

Вероятно няма да имате
много време, затова най-добре
се доверете на хотелския
ресторант, в който може да
вечеряте качествено. Ако
той не ви допада, попитайте
служителите за приятните места
в околностите. Те са местни и
знаят.

