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Корпоративна търговска банка АД и VTB
Capital PLC скоро ще поемат контрола в
БТК. На проведено в понеделник общо събрание на
акционерите на БТК бе одобрено преструктурирането на
дълговете на компанията, стана ясно от протокола,
публикуван на БФБ. Решението за преструктуриране е
одобрено от всички присъствали инвеститори, с
изключение на мажоритарния собственик "Неф Телеком
България" ООД, който не гласува, защото е
заинтересовано лице и няма право да участва във
вземането на решения по подобни точки. Одобреното
предложение предвижда задълженията на цялата група да
се изменят така, че в нея да влязат новите акционери КТБ и VTB Capital. Структурата на новоучредените
дружества ще придобие всички акции от капитала на
БТК, които понастоящем са притежавани от групата
НЕФ. В резултат на предложеното преструктуриране
общият дълг на БТК и групата НЕФ ще бъде намален от
около 1,7 млрд. евро до 588 млн. евро, посредством
комбинация от изплащане на дълг, преобразуване на дълг
в капиталово участие и отписване на дълг, както и
промяна на контрола върху БТК от групата НЕФ към
новата група. Българската телекомуникационна компания
вече получи одобрението на британски съд да се
пристъпи към преструктуриране на 1,7 млрд. евро дълг, с
което се сложи край на продължилите две години
спорове с кредиторите и няколко неуспешни опита за
продажба на дружеството. По силата на сделката,
одобрена от Върховния съд в Лондон, VTB Capital и
Корпоративна търговска банка получават правото да
придобият над 70% от БТК от настоящите кредитори на
дружеството.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 08.10.2012

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 08.10.2012

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 08.10.2012

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 08.10.2012

Стандарт, 10 Октомври 2012

Литекс Моторс получи международен
сертификат за качество ISO 9001:2008
Приключи успешно процедурата по издаване на
сертификат ISO 9001:2008 на българския автомобилен
производител Литекс Моторс. Документът е издаден от
базираната
във
Великобритания
международна
организация за типово одобрение на автомобили VCA

Източник: imoti.net
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(Vehicles Certification Agency). За първи път подобен сертификат се издава на автомобилна
компания у нас. Документът потвърждава, че производствените процеси в завода за автомобили на
Литекс Моторс отговарят на най-високите стандарти за качество в световната автомобилна
индустрия.
Money.bg, 10 Октомври 2012

Товарните жп превози с държавен конкурент
Държавата прави конкурент на "БДЖ-Товарни превози", с което цели да намали цената на
бъдещите проекти за строителство на нови и ремонт на стари жп линии. Това е една от основните
цели на проекта за промяна на Закона за железопътния транспорт (ЗЖПТ), подготвен от
транспортното министерство. Промените премахват досегашната забрана НК "Железопътна
инфраструктура" (НКЖИ) да извършва превози и създават условия да създаде свой жп превозвач.
Така за първи път от 1 януари 2002 г. насам една и съща жп компания ще може да поддържа жп
мрежата и да извършва превози с влак. След продажбата на "БЖД-Товарни превози" до три месеца
"Холдинг БДЖ" ще се разпадне. Според запознати втората цел на промените в закона е да създаде
условия държавата да сформира нов холдинг между НКЖИ, "БДЖ-Пътнически превози" (БДЖПП)и ДП "Транспортно строителство и възстановяване" (ТСВ). Въпреки че и трите фирми ще
останат счетоводно разделени в рамките на бъдещия холдинг, междуфирмената задлъжнялост
между тях ще намалее и ще стабилизира БДЖ-ПП и ТСВ.
Стандарт, 9 Октомври 2012

Хлебозавод за продажба
Един от най-големите хлебозаводи в Ямбол е обявен за продажба от частен съдебен изпълнител
заради дълг, стана ясно от регистъра на публичните търгове. "Ямбол хляб" се предлага за втори
път при минимална цена 2.15 млн. лв. без ДДС, като продажбата е по искане на кредитора "Стил
комерс" и други взискатели, се посочва в обявата. От хлебозавода казаха че продължават да
работят и не са спирали дейността си заради това. Търгът е за четири недвижими имота с обща
площ 22.5 хил. кв.м заедно с основната сграда от 8800 кв.м застроена площ, както и оборудването
за производство на хляб, което се намира вътре. За продажба е обявен и мелничният комплекс.
Имотът е ипотекиран в Юробанк И Еф Джи за вземане на стойност 900 хил. лв., посочва
съдебният изпълнител Ирина Христова, а за вещите е учреден особен залог. "Капитал Daily" не
успя да се свърже с частния съдебен изпълнител за повече информация. "Ямбол хляб" е един от
големите производители на хляб в града. През 2004 г. до завода е изграден мелничен комплекс, а
освен масовото производство малка част от продукцията му е закуски, специални хлябове –
ръжени, за тостери, пълнозърнести, питки, франзели, както и грис и сладкарски суровини.
Капитал, 8 Октомври 2012 г.

Мажоритарният собственик е изкупил основните пакети от "Енерго-про
Мажоритарният собственик и свързани с него лица са изкупили част от акциите на двете
дружества на "Енерго-про", които бяха изтъргувани на Българска фондова борса вчера, съобщиха
от компанията. В "Енерго-про мрежи" АД делът на мажоритарния собственик достигна 94.09%, а в
"Енерго-про продажби" - 83.66 на сто. В близките месеци "Енерго-про" не възнамерява да прави
търгово предложение към останалите акционери, уточняват от компанията. На днешния аукцион
бяха предложени останалите от вчера 16 280 акции на държавата в "Енерго-про мрежи" и 38 982 в
"Енерго-про продажби". Предположенията на участници от пазара са, че отново мажоритарният
собственик е купил основните пакети. От книжата на "Енерго-про мрежи" бяха продадени 15 588
броя при средна цена от 152.45 лв., като към 13.10 часа пазарната цена е 150 лв. Така остават 692
непродадени акции от държавния пакет. При "Енерго-про продажби" бяха продадени 38 208 акции
на при средна цена от 15.3 лв., а последната пазарна цена е 14.71 лв. Държавата предвиждаше да
получи от продажбата на двата пакета около 53 млн. лв. според минималната цена, но след
вчерашния аукцион стана ясно, че сумата ще се увеличи до близо 68 млн. лв , което означава че
бюджета ще получи близо 28% повече от заложеното.
Капитал, 5 Октомври 2012
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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ПЧИ 36.1 млн. EUR през юли 2012
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През август 2012 г. календарно изгладеният индекс на
промишленото производство регистрира ръст от 2.0%
спрямо съответния месец на 2011 година.Индексът на
промишленото производство, изчислен от сезонно
изгладените данни, нараства с 1.0% в сравнение с юли
2012 г., сочат предварителните данни на Националния
статистически институт (НСИ), разпространени в
понеделник. През август 2012 г. спрямо предходния
месец е регистрирано увеличение в преработващата
промишленост - с 1.1%, докато в производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и
в добивната промишленост е отчетено намаление от
0.7%, сочат предварителни данни на НСИ. По-значителен
ръст в преработващата промишленост се наблюдава при
ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с
22.7%, производството на метални изделия, без машини и
оборудване - със 7.5%, производството на изделия от
каучук и пластмаси - с 6.2%, и при производството на
машини и оборудване с общо и специално
предназначение - с 5.7%. Спад е регистриран при
производството на тютюневи изделия - с 18.5%,
производството на основни метали - с 13.2%,
производството на лекарствени вещества и продукти - с
11.7%, и при производството на хартия, картон и изделия
от хартия и картон - с 6.2%. На годишна база увеличение
на промишленото производство, изчислено от календарно
изгладените
данни,
е
отчетено
в
добивната
промишленост - с 4.5%, преработващата промишленост с 2.5%, и в производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3%.
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Класа, 09 Октомври 2012
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Строителната продукция пада с 0,3 на сто
за месец, за година нараства с 1,2%
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През август 2012 г. индексът на продукцията в сектор
„Строителство”, изчислен въз основа на сезонно
изгладени данни, е с 0.3% под равнището от предходния
месец, сочат предварителните данни на Националния
статистически институт (НСИ). Календарно изгладените
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месец, като продукцията от гражданското/инженерното
строителство се увеличава с 0.2%, а от сградното
строителство намалява с 0.7%. На годишна база
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увеличението на строителната продукция през август 2012 г. се определя предимно от
положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където ръстът, изчислен от
календарно изгладени данни, е 7.0%, докато при сградното строителство е регистрирано
намаление от 3.0%.
Класа, 09 Октомври 2012

Кризата изяжда богатството ни
Кризата изяжда богатството на нацията. За една година нетното богатство на домакинствата не е
мръднало от нивото 229 млрд. лв., сочат данните от тримесечния анализ на УниКредит Булбанк за
богатството и дълга на гражданите. Основната причина за този резултат е кризата. Пазарът на
имоти се свива, хората предпочитат да спестяват парите си, вместо да ги харчат за покупки и да
правят инвестиции. В резултат стойността на притежаваните жилищни имоти е паднала с 4,76
млрд. лв. за година до 207,7 млрд. лв. В същото време финансовото богатство на домакинствата е
нараснало с 4,46 млрд. лв., а дълговете на хората са се свили с 270 хил. до 20,5 млрд. лв.
Финансовото богатство на домакинствата нараства с 12% за година до близо 41,8 млрд. лв. в края
на юни 2012 г. Най-голяма роля за това имат спестяванията на домакинствата в банките, които се
увеличават с 14% за година до 32,4 млрд. лв. Нарастват и спестяванията в пенсионните фондове
със 196 млн. лв. заради задължителните вноски в универсалните фондове.
Стандарт, 09 Октомври 2012

1,3% дефицит и 600 млн. лв. повече за пенсии в Бюджет 2013
С 585,9 млн лв се увеличават средствата за пенсии от 1 април 2013 г, става ясно от
Проектобюджета за следващата година, който Министерството на финансите публикува на сайта
си в сряда. Приходната част на бюджета за 2013 г. се увеличава с 1.796 млрд. лева спрямо 2012 г.,
се разбира още от съобщението на МФ. Социалните разходи в Бюджет 2013 нарастват с над 790
милиона лева, като освен средствата за пенсии, се увеличават средствата за социални помощи и
обезщетения със 135 млн. лева и финансирането на програми и дейности по заетостта със 72 млн.
лева. Средствата за образование пък се увеличават с повече от 120 млн. лв. С над 76 млн. лв.
повече пари ще бъдат отпуснати за единните разходни стандарти и целевите добавки за
финансиране на обучението на деца и ученици в системата на народната просвета. Университетите
и държавните висши училища също ще получат по-голямо финансиране, но увеличението за тях
ще бъде в зависимост от оценката за качеството на обучението. Парите за култура през 2013 г. ще
бъдат с над 31 млн. лева повече.
Дарик радио, 04 Октомври 2012

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на облекло и допълнения за
облекло", по Приходи от продажби за 2011 г.
No_
2011

Предприятие

Град

Приходи от продажби (хил.
лв.)
2011

1

Дзалли ООД

2

2010

Габрово

91 346

72 727

Балкантекс АД

София

48 320

51 783

3

Джи Ем Ти ООД

София

46 620

46 920

4

Пирин Текс ЕООД

Гоце Делчев

41 861

32 403

5

С. У. П. България ООД

Перник

36 650

24 952

6

Куш Мода ООД

7

Пирин Текс Продакшън ЕООД

8

БТБ България АД

9
10

Бургас

32 426

24 653

Гоце Делчев

28 484

21 365

Русе

27 435

24 015

Балконф ЕООД

София

25 960

16 440

Интекс 99 ООД

Раковски

20 266

23 794

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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Виенската фондова борса с интерес към
приватизацията на БФБ, ако е евтина

114

116
112
08.10

04.10

30.09

26.09

22.09

18.09

10.09

110

SOFIX: 10.09.2012 – 09.10.2012

08.10

04.10

30.09

26.09

22.09

332
330
328
326
324
322
320
318
316
314
312
310

10.09

Имаме интерес към приватизацията на Българска фондова
борса, но всички зависи от обявената цена. Това заяви
главният изпълнителен директор на Виенската фондова
борса Михаел Бюл пред пратеник на Profit.bg във Виена.
Едно от задължителните условия, които ще постави от една
от най-големите борси в Централна и Източна Европа за
участие в приватизацията на БФБ, е, че цената „трябва да е
много ниска“, по думите на Бюл. Друго задължително
изискване е да контролират мажоритарен пакет от акции на
БФБ. В коментар на дадения от вицепремиера Симеон
Дянков срок за осъществяване на приватизацията –
декември 2012 – януари 2013, Михаел Бюл заяви, че тези
срокове изглеждат нереалистични.

18.09

75

18.09

Белгийската банково-застрахователна група KBC, която е
собственик на СИБанк и ДЗИ в България, променя бизнес
модела си, като ще се освободи от поделения, които не са
основни за групата, цитирайки обявената в понеделник
нова стратегия за развитие на групата "KBC 2013 и отвъд".
Изданието припомня, че банката има да връща 4.67 млрд.
евро (6.09 млрд. долара) държавна помощ до края на 2013 г.
Средствата й бяха предоставени през 2009 г. като
спасителен пакет, срещу който KBC пое ангажименти за
преструктуриране. След направен преглед на бизнес
модела, от банката обявиха, че ще заложат нов
стратегически фокус и финансови цели. Новата стратегия
на KBC предвижда ясно определени основни пазари, на
които групата е представена с банкова и застрахователна
дейност, се посочва в съобщението на интернет страницата
й. Като основни пазари KBC посочва Белгия, Чехия,
Унгария, Словакия и България, на които групата е стабилно
представена в местните икономики.

БФБ-София
Седмичен оборот (01 - 05 октомври
2012 г.) (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
356 994.98
Standard
2 686 742.43
АДСИЦ
1 384 714.71
Общо
7 267 922.66

14.09

ще

14.09

KBC

14.09

група

10.09

Белгийската банкова
продава поделения

profit.bg, 2012-10-10

Фондовете на Компас Инвест са придобили 5.74% от акциите на
Формопласт
На 5 октомври в офиса на Формопласт АД е получено уведомление по чл.145 от ЗППЦК, с което
УД Компас Инвест АД уведомява за настъпила промяна в дяловото участие в публичното
дружество. Според уведомлението, УД Компас Инвест АД е придобило общо 218 000 акции на
Формопласт АД, представляващи 5.74% от капитала на публичното дружество, чрез договорните
фондове Компас Прогрес, Компас Стратегия и Компас Евростабилност.
Money.bg, 2012-10-10

Търговото предложение към малките акционери на Лавена е на 40.24 лв.
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БАЛТИМОР ЕООД в качеството си на акционер, притежаващ пряко над 2/3 от гласовете в Общото
събрание на ЛАВЕНА АД, отправя търгово предложение за закупуване чрез ИП „БенчМарк
Финанс“ АД акциите от останалите акционери на ЛАВЕНА АД. Съгласно чл. 154 от ЗППЦК и чл.
36, ал. 1 от Наредба 13, търговото предложение е публикувано в два централни ежедневника, а
именно в. Капитал Daily (бр.191 от 08.10.2012г.) и в. Дума (бр. 233 от 08.10.2012г.). Търговото
предложение е на цена 40.24 лв. за една акция, става ясно от оповестеното днес търгово.
Money.bg, 2012-10-09

Обещаната цена за ликвидация на "Еларг" отново беше повишена
Ликвидаторът на "Еларг фонд за земеделска земя" Веселин Данев обяви, че акционерите може да
получат още по-висока цена на дела си, стана ясно от негово съобщение. Според Данев
собствениците във фонда може да вземат "до над 2.50 лв." ликвидационен дял на акция, тъй като
дружеството е сключило доста изгодни сделки за продажба на земи и някои от тях са надминали
предварително обявените. Предишната обещана цена за ликвидация от месец май беше за около
2.40 лв. на акция, след като месеци по-рано ръководството обяви, че очаква до около 2 лв.
единична стойност, след като приключи разпродажбата на всички активи. Последните сделки с
акции на "Еларг" на Българската фондова борса са за 2.07 лв. единична цена на акция. Според
Данев събирането на рентата за вече приключилата стопанска 2011-2012 година върви добре, а
разходите им са по-малко от очакваните. Преди няколко месеца стана ясно, че основната част от
земята на "Еларг" е изкупена от "Ромфарм компани" срещу 90 млн. лв.
Капитал, 2012-10-08

Капитализацията на борсата пада с 6.31% за тримесечие
Пазарната капитализация на Българската фондова борса спада с 6.31% спрямо предходното
тримесечие до 6.9 млрд. лв. Това става ясно от бюлетина на БФБ за търговията за периода юли септември тази година. Най-силно е понижението в сегмента на дружествата със специална
инвестиционна цел, където компаниите губят 11.09% от пазарната си оценка до 572 млн. лв.
Сегментът на акции Premium расте с 1.56%, а сегментът Standard спада със 7.12 на сто. Най-силно
е изменението в капитализацията на "Хидроизомат", която се е повишила със 161% за трите
месеца. През юни стана ясно, че компанията за търговия и производство на изолации ще търси 3.9
млн. лв. от родните инвеститори и проспектът й беше потвърден от Комисията за финансов надзор
за публично предлагане на 2.6 млн. нови акции с номинал 1 лв. и емисионна цена за продажба 1.5
лв.
Капитал, 2012-10-05

Правителството призна, че няма да успее да продаде 5 от държавните
предприятия през тази година, макар част от тях да са в списъка на приоритетните
дружества за приватизация. Става дума за "Агенция за дипломатически имоти в страната" ЕООД,
"Военно издателство" ЕООД, "Българска фондова борса" АД, болницата в "Овча купел" и др. От
приключването на продажбите се чакат 134.6 млн.лв., а други 6.2 млн.лв. би трябвало да се
съберат от следприватизационния контрол, пише в проектобюджета за догодина. Продажбата на
част от фирмите е зациклила за поредна година, а подобна съдба най-вероятно ще споделят и
ВМЗ-Сопот, които въпреки уверенията на министъра на икономиката Делян Добрев няма да се
сдобият с нов собственик до ноември. Предприятието е в процедура по раздържавяване от
началото на юли. В нея обаче решиха да се включат само двама инвеститори - ЕМКО ЕООД и
"Сейдж консултантс" АД.
Сега, 2012-10-05
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ИНВЕСТИЦИИ

Никой не иска бизнес имот в София
Никой не иска да купува бизнес имоти в София. Въпреки
високата доходност, която достигна 20%, инвеститорите
избягват да влагат парите си в офиси, търговски площи и
складове у нас. Основната причина са високите лихви,
слабата икономическа активност и голямата задлъжнялост
на собствениците на имоти в България, показва доклад на
консултантската компания "Кушман&Уейкфийлд". София
изостана като инвестиционна дестинация в световните
класации въпреки добрия обем висококачествени офис и
търговски площи, каза Сергей Койнов, изпълнителен
директор на "Фортън", партньор на "Кушман&Уейкфийлд"
за България. Според него Варшава и Прага доминират в
Централна и Източна Европа и привличат голяма част от
инвестициите в региона.
Стандарт, 10 октомври 2012

Спряха пет проекта за 22 714 843 лв. в
областта
Пет проекта с финансиране по оперативните програми
общо за 22 714 843 лв. са спрени за изпълнение във
Великотърновска област. Данните са от публичния
регистър на информационната система за управление и
наблюдение на структурните инструменти на ЕС в
България. Временно спряно е финансирането на ремонта на
проблематичния път Елена – Сливен. Рехабилитацията на
шосето е в един лот заедно с ремонта на третокласните
пътища Царевец – Свищов и Дебелец – Плаково – Елена.
Възложител
на
ремонта
е
Агенция
“Пътна
инфраструктура”. Общият бюджет на проекта е 15 193 346
лв. по Оперативна програма “Регионално развитие”.
Според последните данни за миналата и тази година по
ремонтите на трите пътя общо са изплатени 6 446 916 лв.
финансиране от ЕС и от държавния бюджет. Няма
официална информация каква е причината за спиране на
проекта. Не открихме за коментар Петя Каразахова, шеф на
Областното пътно управление.
Янтра - Велико Търново, 10 октомври 2012

Акционерите в "Шах Дениз 2" да участват
в "Набуко-Запад

Турски холдинг влага €3,5
млн.
Турският холдинг "Перфекто"
открива
в
старозагорския
индустриален квартал ново
предприятие за производство на
алуминиеви
тубички
за
фармацевтичната
и
козметичната
промишленост.
Направената инвестиция е за 3,5
млн.
евро.
В
новото
предприятие
"Перфектюп"
първоначално ще работят 45
души, а до края на годината
персоналът ще достигне 100
души.
Стандарт, 9 октомври 2012

Нов цех за минерална вода
откриват край Смолян
Нов цех за бутилиране на
изворна и естествено газирана
минерална вода „Михалково”
ще бъде открит утре в 14.00 в
село Михалково, Смолянска
област. Новата сграда се
простира на 1440 кв.м. и е
изградена за 88 дни.
stroimedia.bg, 8 октомври 2012

Сделки в съседния двор
Близо
100
млн.
дка
обработваеми
площи,
плодородна земя и все още
достъпни
цени.
Това
е
формулата,
която
през
последните години привлече
редица чужди купувачи на
земеделска земя към Румъния. В
челните редици са италианци,
германци и инвеститори от
арабския свят. Някъде в дъното,
при това отскоро, фигурират и
шепа български компании.

"Обсъдихме възможността и приехме компаниите,
акционери в „Шах Дениз 2” да участват също като
акционери в „Набуко –Запад”. А това е и концепцията,
която в момента разглеждаме, съобщи енергийният
министър Делян Добрев от австрийската столица Виена
пред агенция Фокус във вторник. Следващата среща на
Капитал, 8 октомври 2012
Политическия комитет на „Набуко” на ниво министри ще
бъде в България, през януари. И аз, и премиерът
настоявахме от наша страна проекта „Набуко – Запад” да започне много преди 2017-та година с
първа фаза изграждане на интерконектор между България и Турция, като територията на България
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може да бъде част от трасето – първоначалната отсечка от границата до Карнобат от „Набуко –
Запад”, а в турската територия това може да бъде част от проекта ТАНАП, който да свърже
българо-турската граница с Мармара. По този начин ние можем още през 2014 или най-късно през
2015-та година да свържем системите на ЕС с турската система и съответно с газа от Каспийския
регион. Тази идея ние я споделяме вече 6 месеца с всеки един от участниците в срещата,
включително и с комисар Йотингер и тя набира все повече поддръжници. Надявам се тогава да
имаме много повече конкретност по всички вече обсъждани теми.
Класа, 10 октомври 2012

Спасяват с JESSICA варненския дворец на културата и спорта
Емблематичният за Варна Дворец на културата и спорта има шанс за нов живот в лицето на
програмата JESSICA. Паркинг за 130 места, многофункционална спортна площадка, модернизация
на основното тяло и съществуващия търговски център, фитнес на открито са част от проектите,
които ще възродят интереса към обекта. Прокуристът на Двореца на културата и спорта (ДКС)
Симеон Варчев представи пред Мартин Заимов, управител на европейския фонд JESSICA за
България, вижданията си за модернизация на сградата и прилежащата към нея територия.
Дворецът е построен през 1968 г. Металната му конструкция и днес впечатлява с модерната си
архитектура. Според оригиналния проект към ДКС е трябвало да има и многоетажен хотел, който
да посреща гостите на спортните събития. През годините идеята не намира подкрепа, а днес
строежът на хотел с подобна цел се приема като нерентабилен. Освен от спортни събития,
Дворецът се издържа и от организиране на панаири, изложения, концерти, отдаване на търговски
площи.
Строителство Имоти, 8 октомври 2012

Обещаният нов инвеститор е...
Единият от големите чуждестранни инвеститори, за които преди време премиерът обеща, че скоро
ще дойдат в България, е германската Behr-Hella Thermocontrol GmbH (BHTC). Компанията е сред
ключовите производители на климатици за автомобили в Европа, а мястото на бъдещия й завод
все още предстои да се уточни, като изборът ще бъде между София и Пловдив. Това става ясно от
интервю на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Засега германският
инвеститор все още не е обявил официално плановете си, теренът скоро ще бъде избран, а заводът
най-вероятно ще е готов до края на следващата година. Първоначалната инвестицията се очаква да
е в размер на 30-40 млн. евро. Компанията е основана през 1999 г. като смесено предприятие
между германските Hella KGaA Hueck & Co. и Behr GmbH & Co. KG. Дружеството произвежда
различни видове климатично оборудване за коли, а сред клиентите й са както луксозни
производители като Lamborghini и Bugatti, така и повечето автомобилни гиганти.
Капитал, 8 октомври 2012

Отпуснаха 13.5 млн.лв. за инфраструктурни обекти в страната
Правителството отпусна допълнително 13.5 млн.лв. за финансиране на инфраструктурни обекти в
страната на редовното си заседание в сряда. 3,5 млн.лв. от тях са за Път III-868 Смолян-ДевинКричим за отстраняването на забележките за пускането му в експлоатация и осигуряването на
безопасно движение в пътния участък. Другите 10 млн. лева са за ремонтни дейности на Път І-2
Русе – Шумен. Необходимите средства за целия първокласен участък от пътя са в размер на около
55 млн. лева, но тъй като до края на 2012 г. реално могат да бъдат разплатени дейности на
стойност 10 млн. лв., в бюджета за 2013 г. ще е необходимо да бъде предвидено финансиране за
довършването на цялото трасе. Пътят Русе - Шумен е основна транспортна връзка в
Североизточна България. Към настоящия момент поради основния ремонт, който се изпълнява на
пътя Силистра-Шумен, той е предпочитаният маршрут от пристанище Варна до „Дунав мост".
Пътят създава условия за развитие на транспортоемки производствени дейности по оста "Русе Шумен - Варна", на нови индустриални и бизнес зони и за разширяване на съществуващите.
Класа, 4 октомври 2012

Ориндж Каунти във Варна
Кварталът на богатите Ориндж Каунти е във Варна. В морската столица се строят най-луксозните
имоти. Градът е начело на класацията за тузарски сгради в предстоящ конкурс за архитектура и
дизайн. Последен писък на модата е употребата на естествени материали при изграждането на
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обектите. Камък, метал и дърво допринасят основно за сетивното присъствие на сградите и
гарантират експлоатационната устойчивост, обясняват експертите. Визуалното въздействие на
проектите е подкрепено от индивидуално проектирано фасадно осветление, което подчертава
характерните контури във вертикален и хоризонтален план.
Новинар, 4 октомври 2012

Газопровод свързва Сърбия с България
Сърбия и България ще изградят газопровод, свързващ техните мрежи с цел подобряване на
сигурността на енергийните доставки за двете страни. Строежът на 180 километровата тръба
трябва да започне през следващата година и ще отнеме 18 месеца. Прогнозната цена е от 100
милиона евро до 120 милиона евро, съобщи сръбският премиер Ивица Дачич. Газопроводът ще
бъде финансиран и с европейски средства, като тръбата ще има годишен капацитет от 2 млрд. куб.
м. газ. ЕС ще отпусне 10 милиона евро за сръбския участък. По думите на Дачич, Белград и София
ще подпишат двустранно споразумение до края на следващия месец. Тръбата ще тръгва от Ниш и
ще стига до Дупница. В момента доставките на газ за Сърбия минават през Унгария. Проектът е от
стратегическо значение, като предварителното споразумение за изграждането на газопровода беше
подписано още през 2010 г..
Дарик радио, 4 октомври 2012
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АНАЛИЗИ

Крехък пазар и изисквания за високо качество
Основно предизвикателство пред строителната индустрия е поддръжката на високо качество на
пазар, който още далеч не е възстановен. Това е основното предизвикателство пред строителните
компании от региона според доклад на Deloitte за конкурентоспособността на местните компании.
В икономиките в преход като ЦИЕ има силна пропорционална зависимост между икономическия
растеж и подобряването на инфраструктурата. С бума бързият ръст на търсенето на строителния
продукт беше резултат на редица фактори като липса на инфраструктура или нужда от нейното
развитие, недостатъчно висококачествени офиси, складови и жилищни площи, приток на капитали
от европейски фондове или ПЧИ, нарастваща потребителска способност на населението.
От страна на строителните компании качеството на продукта често страда поради големината на
обемите, което е и причината въвлечената работна сила да бъде недостатъчно подготвена, а цените
на строителните материали да растат.
Глобалната финансова криза от 2008 г. предизвика сериозно забавяне на индустрията - чуждите
инвеститори преосмислиха своите планове, бизнес оптимизмът спадна катастрофално, а банките
ревизираха условията си за финансиране на строителни проекти.
Крехкостта на преходните икономики е свързана и с непредвидимия и нестабилен политически
елемент. Правителствата заместват експанзионистични стратегии с рестриктивни политики и
програми, които още засилват икономическия спад. Резултатът - инвестициите в публични
проекти спада често по-рязко от частния сектор.
От този момент досега строителните компании се борят с изградения си свръхкапацитет до 2008
г., което води до ожесточена ценова война за обекти. Големите компании, които до 2008 г. не
харесваха малките обекти, отново навлязоха в този сегмент и поставиха малките фирми под още
по-силен натиск. Редица компании видяха спад от над 50% на оборотите си и се принудиха да
изразходват натрупаните си резерви поради липса на проекти.
Мерките, които предприемат фирмите, включват максимално изпилване на цената, оптимизиране
на собствената си структура, създаване на консорциуми и съдружия, сливания и придобивания.
Пример е закупуването от Skanska на словашката SkyBau през декември 2010 г., както и
изкупуването на редица средни фирми в Чехия от Hinton. Компании навлизат и на нови пазари
като Русия и Близкия изток и нови сегменти като енергийния сектор и енергийна ефективност.
По време на кризата
Полша беше единствената страна в региона с растеж в икономиката и строителството.
Секторът се възползва от възможността да реши значителни исторически проблеми с
инфраструктурата на страната. Други положителни фактори включват продължаващия поток от
европейски фондове и подготовката на Европейския футболен шампионат 2012, което изисква
завършването на голям брой инфраструктурни проекти. Има и значителна промяна във фокуса на
инвеститорите в недвижими имоти, които се изтегляха от Централна Европа, за да инвестират в
просперираща Полша.
При сегашната икономическа ситуация в Европа Economist Intelligence Unit оценява ръста на БВП
на страната за 2012 г. на 1.5%. Прогнозата показва и потенциал за сравнително бързо подобрение
след 2012 г.
Прилагането на ПЧП при инфраструктурните проекти все още трябва да получи широка
политическа подкрепа въпреки положителните очаквания. За момента обаче правителствата могат
да получават пари по-евтино, отколкото от частния сектор.
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Например в момента в Полша правителството разглежда възможността за реализация на около 120
публично-частни проекта на различен етап, като търговете предстои да стартират. Проектите са за
спортни и развлекателни обекти, общинска и транспортна инфраструктура, паркинги, но все още
са малко проектите в образование, здравеопазване и околна среда.
След изборите през март 2012 г. новото словашко правителство също планира да стартира ПЧП
програма. Националната магистрална компания подготвя серия от проекти по стандартното
възлагане на обществени поръчки.
Тъй като строителните лидери в региона продължават да следват крехкия пазар, те оформят нови
пазарни реалности, в които оптималната комбинация на капацитет и търсене никога не са били
толкова важни.
Възможности за строителната индустрия в Централна и Източна Европа
- Очаква се нови ПЧП проекти да осигурят значителен растеж в строителството
- Идващият нов програмен период 2014 - 2020 г. се очаква още да стимулира строителния пазар
чрез по-голямо участие на частните инвестиции в националните и местни проекти
- Сериозни планове съществуват за пътища, жп и енергийна инфраструктура, включително
реновация на жп линии и предпроектни проучвания на нови атомни централи през следващите
години
- Високите нива на пазарна фрагментация ще гарантират сравнително лесна пазарна консолидация
- Има продължаващ потенциал за придобиване на местни компании, които исторически са
доминирали регионалната индустрия. Повечето частни компании, които са навлезли на пазара, са
го направили чрез придобивания, което поради настоящото ниво на пазарно насищане продължава
да бъде добра стратегия за навлизане
- Има положителни въздействия от стратегията Европа 2020, която призовава за повсеместно 20%
намаляване на парниковите газове и енергийната консумация заедно с нарастване до 20% на дела
на енергия от възобновяеми източници. Това създава възможности за сгради с близки до нулева
консумация на ел. енергия, за прилагане на принципите за енергийна ефективност при
обществените поръчки и за ресурси от възобновяеми източници
Рисковете пред строителната индустрия в Централна Европа
- Съществуване на излишен капацитет и съответно на свързан с това потенциал за консолидация
успоредно с висока ценова конкуренция и конкурентни оперативни маржини
- Непредвидимото бъдещо развитие на регионалния строителен пазар, движен от напрегнати
публични бюджети
- Неясното бъдеще на финансовите пазари в Европейския съюз, които влияят на икономическата
среда и възстановяването на потребителското търсене
- Ниска прозрачност на възлагането на обществените поръчки
- Ниска стабилност на държавните концепции за инфраструктурно развитие и за строителната
индустрия.
Строителство Градът, 8 октомври 2012

стр. 11 от 12
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg , http://kpo.bg/

Брой 23/ 11 октомври 2012

Камара на професионалните оценители

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 СЕМИНАР: ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ СВЪРЗАНИ ЛИЦА. МЕТОДИ И
ПОДХОДИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ
КОГА: 12.10.2012
КЪДЕ: София Принцес Хотел****, до Централна гара

 СЕМИНАР ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
КОГА: 22.10.2012
КЪДЕ: София , ул. "Балша " 1 , семинарна зала.
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