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СЪОБЩЕНИЕ ОТ КПО

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА КАМАРА НА ПРОФЕСИОНАНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ
В съответствие с чл. 14 ал. 1 т. 4 от Устава на КПО Управителният съвет отправя покана
към членовете си за провеждане на Годишно Общо събрание на 06.06.2013 г. (четвъртък) с
начален час 17:00 ч. в Интерпред-СТЦ София, зала Русе, ет. 2.
Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:
1.
2.
3.
4.
5.

Отчет на УС на КПО за дейността на Камарата.
Отчет на комисиите към Камарата.
Избор на нов Управителен съвет и Комисии към Камарата.
Други.
Коктейл.

Общото събрание се провежда ако на него присъстват повече от половината членове. При
липса на кворум Общото събрание се отлага с едни час, след което се провежда и се смята за
редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Ваня Асенова
Председател на Управителния съвет
Камара на професионалните оценители

Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Provident Financial е най-новият играч на
пазара на бързи заеми
Provident Financial - България, е най-новият играч на
местния пазар на бързи кредити. Дружеството е
собственост на британската компания за потребителско
кредитиране International Personal Finance (IPF), която
през пролетта на тази година обяви, че подновява
интереса си от 2011 г. към българския пазар в този
сегмент. В средата на миналия месец Provident Financial
е била регистрирана вече в Търговския регистър.
Предстои регистрация и в БНБ като небанкова
финансова компания. Инвестицията е на зелено. В
момента
компанията
извършва
организационни
дейности, като наемане и оборудване на помещения,
формиране на екип и наемане на персонал, обясни
адвокатът на Provident Financial Георги Цветков. На
този етап обаче той посочи, че не би могъл да разкрие
информация дали са подадени документите за
регистрация в БНБ. От централната банка също не дават
информация за конкретна компания, преди тя да е
вписана в регистъра на финансовите институции.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 03.06.2013

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 04.02.2013

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 04.02.2013

Капитал ,05 юни 2013

AES
спира
соларен
проект
Силистренско за 400 млн. долара

в

Американската енергийна компания AES, която у нас е
по-позната у нас като собственик на ТЕЦ Марица Изток
1 се отказва от плановете си да строи соларна
електроцентрала, като най-вероятната причина е
настъпилото брожение срещу скъпите „зелени"
Средни цени на продажбите в Бургас,
мощности. Това става ясно в доклад на Държавната
всички райони, към 04.02.2013
комисия за енергийно и водно регулиране. В доклада е
отразено, че в края на март дружеството Ей И Ес Солар
България Ламбриново иска прекратяване на дадения и
предварителен лиценз чрез писмо до ДКЕВР.
Припомняме, че тази инвестиция беше шумно обявена,
както от компанията, така и от американския посланик,
който по онова време(2010 г.) беше Джеймс Уорлик.
Проектът преджиждаше изграждането на соларен парк с
мощност от 80 мегаватпика в Силистренско, който
Източник: imoti.net
щеше да бъде най-голямата подобна централа в Европа.
Уорлик тогава заяви, че инвестицията е на стойност 400 млн. долара. Припомняме, че българското
подразделение AES беше един от радетелите на това електроенергията произведена от ВЕИ да се
изкупува по-дълго и на фиксирани цени. На този етап не е ясно дали AES има други планове
относно изграждане на фотоволтаични мощности. Очаква се утре ДКЕВР на открито заседание да
разгледа декларираното желание на компанията за прекратяване на лицензията.
Money.bg, 04 юни 2013
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Заради кредитите БЕХ няма как да бъде закрит засега
Българският енергиен холдинг“ (БЕХ) не изпълнява функциите, с които беше създаден преди шест
- седем години. Но от гледна точка на това, че това е единственият субект в българската
енергетика, който подлежи на кредитиране, няма как да бъде закрит. Това коментира депутатът от
БСП и бивш зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев по повод констатациите в одитните
доклади на Европейската комисия и Световната банка за състоянието на българската енергетика. В
тях се посочва, че под шапката на БЕХ държавната енергетика се управлява непрозрачно. БЕХ бе
създаден през септември 2008 г. от Тройната коалиция, сега Куюмджиев посочва пред БГНЕС, че
тогава идеята за неговото функциониране била съвсем различна и “от тази гледна точка може би
трябва да се разсъждава върху неговото развиване“. “Към момента 250 милиона евро мостово
финансиране са отпуснати на “Българския енергиен холдинг“ за покриване на заема към БНППариба (отпуснат на НЕК за подготовката на строежа на АЕЦ “Белене“ - бел. ред.).
Медия Пул, 04 юни 2013

БДЖ плаща дългове с хотели и мостове
Дълг срещу собственост. Това е една от схемите, по която "Холдинг БДЖ" ще покрие част от
огромните си дългове, заяви за "Стандарт" транспортният министър капитан Данаил Папазов.
Става дума за прехвърляне на почивни станции и други имоти от БДЖ на НК "Железопътна
инфраструктура" (НКЖИ) за покриване на дълга от около 100 млн. лв., натрупан от години за
инфраструктурни такси. В активите на НКЖИ ще бъдат прехвърлени и двата подвижни моста на
Фериботния комплекс Варна, обясни капитан Папазов. Крайно време е да се уредят
взаимоотношенията между БДЖ и НКЖИ, категоричен е той. Чудя се как толкова години
въпросът не е бил решен между две държавни предприятия и не знам как по друг начин да
определя това, освен като некомпетентност, коментира капитан Папазов. БДЖ има около 15
почивни станции, някои от които са големи хотели на атрактивни места.
Стандарт , 04 юни 2013

"Софарма" открива завод с 400 работни места
Фармацевтичната компания "Софарма" открива нов завод на 14 юни, съобщи изпълнителният
директор и мажоритарен собственик Огнян Донев. Строителството на новия завод за таблетки
започна в края на 2010 г. Инвестицията е 75 млн. лв., а работните места са 400, съобщи Донев. При
началото на строителството беше обявено, че производственият капацитет на новата мощност ще е
4 млрд. таблетки годишно, като асортиментът ще включва над 100 лекарствени продукта. Донев,
който е и председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)
коментира пред медията, че новите инвестиции в модернизация на индустрията по-скоро
съкращават работни места, затова, за да има заетост, трябва да се създават още бизнеси, още
работеща индустрия в България. "Ако конюнктурата продължи да се влошава, никой няма да може
да открие 250 хиляди работни места. С една разумна политика, първо, трябва да се запазят
съществуващите работни места," коментира той политическите ангажименти на левицата.
Дневник, 03 юни 2013

Над 5 млн. лв. ще бъдат инвестирани в "Пиринско"
"Карлсберг България" ще инвестира над 5 млн. лв. в пивоварната си в Благоевград през тази
година. Средствата ще бъдат използвани за поддръжка и развитие на производството и
логистиката, както и за въвеждане на нови продукти и маркетингови дейности, съобщиха от
"Пиринско пиво". С това инвестициите в завода и бранда от 2011 г. насам ще надхвърлят 20 млн.
лв. Едно от нововъведенията е пускането на пазара на "Пиринско радлер", с което компанията
навлиза в бързо растящата категория на бирените миксове. Новият продукт ще се появи в
магазините от началото на юни. Напитката представлява комбинация от бира и лимонов сок в
съотношение 40:60 и има 2% алкохолно съдържание. Тя ще се предлага в стъклени бутилки и
кенове от 0.5 л и в пластмасови опаковки от 1.2 л.
Капитал, 31 май 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

econ.bg, 03 Юни 2013
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Безработицата в България през април 2013 г. е 12,3%,
като съвсем леко се е понижила (с 0,1%) спрямо март
месец тази година. През февруари безработицата в
България е била 12,4%, по данни на Евростат. През април
безработицата в ЕС е останала непроменена на ниво 11%
спрямо предходния месец. В еврозоната безработицата за
април се е повишила с 0,1%, до 12,2%, а за ЕС е 11%,
като не се отчита промяна спрямо предишния месец.
Нивото на безработица и в двете зони е значително повисоко спрямо април 2012 година, когато са били
отчетени 11,2% за еврозоната и 10,3% за целия ЕС. През
април най-висока е била безработицата в Гърция (27%, по
данни от февруари), Испания (26,8%) и Португалия
(17,8%), а най-ниска – в Австрия (4,9%), Германия (5,4%)
и Люксембург (5,6%). Сред българските младежи
безработицата е 28,9% и спада спрямо предходния месец
с 0,2%, когато е била 29,1%. Средното ниво на
младежката безработица в ЕС през април е 23,5%, а в
еврозоната - 24,4%. В сравнение със същия период на
миналата година безработицата се е увеличила в 18
страни и е намаляла в 9.
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Безработицата в България с минимален
спад през април

ПЧИ 49.2 млн. EUR през март 2013
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Дневник, 31 Май 2013
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Лоши и преструктурирани кредити
към март 2013
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Индексът на цените на производител на вътрешния пазар
през април 2013 г. е с 0.9% под равнището от предходния
месец. В добивната промишленост намалението е с 3.6%,
а в преработващата промишленост и в енергетиката - с по
0.8%. Спрямо март най-голямо е поевтиняването на
основните метали - с 3.2%. Производственитет цени на
храните и напитките спадат с по 0.4%. Спрямо година порано производствените цени намаляват с 1.4% кат найголям е спадът отново в добивната промишленост - с 8 на
сто. В преработващата промишленост намалението е с
1.3% спрямо април 2012 г., а в енергетиката - с 0.8%. За
година най-значителен е спадът отново в металургията със 7.1%, следва хартиената индустрия - с 0.7%. Общият
индекс на цените на производител, който отчита и цените
на износа, през април 2013 г. намалява с 0.8% спрямо
предходния месец. Спадът в добивната промишленост е с
2.2%, в преработващата промишленост - с 0.7%, а в
енергетиката - с 1.0%.

200
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Производствените цени намаляват през
април

Безработица 11.6 % през април 2013
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Нов ръст на лошите кредити
Лошите и преструктурирани кредити в българската банкова система отново започват да се
увеличават, след като известно време отчитаха намаление. През април делът им от заемите,
отпуснати на бизнеса и домакинствата, като се изключи овърдрафтът, нараства с 0.7%, до 23.2%.
Увеличението се дължи най-вече на покачване на проблемните задължения на компаниите до 9.86
млрд. лв., или 25.5%, от всички отпуснати от банките заеми за нефинансовия сектор. Данните на
БНБ показват активизиране на кредитирането в началото на второто тримесечие. През април
обемът на кредитите, отпуснати от банките за бизнеса, нараства с 0.3% спрямо предходния месец
до 34.99 млрд. лв. А заемите за домакинствата се увеличават с 0.2%, до 18.53 млрд. лв. Кредитите
за домакинства обаче намаляват с 1.2% на годишна база, а за бизнеса спадът е с 4.3%. В края на
април депозитите на неправителствения сектор са 52.847 млрд. лв. (65.4% от БВП), като
годишният им темп на прираст е 6%. Депозитите на бизнеса са 13.976 млрд. лв. В сравнение със
същия месец на 2012 г. те нарастват с 1.9%. Депозитите на домакинствата са 35.323 млрд. лв. Те
нарастват с 10.9% спрямо април 2012 г. Депозитите на финансовите предприятия пък се
понижават със 17.8% на годишна база през април т. г. и в края на месеца са 3.547 млрд. лв.
Капитал, 30 Май 2013

Бюджетният дефицит в края на април е 286 млн. лв.
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към април е
отрицателно, в размер на 286.4 млн. лв., като се формира от дефицит по националния бюджет в
размер на 126.3 млн. лв. и дефицит по европейските средства от 160.1 млн. лв. За същия период на
2012 г. дефицитът е бил 217.1 млн. лв. В края на април авансово по бюджета на Държавното
обществено осигуряване бе предоставен ресурс в размер на около 100 млн. лв. във връзка със
своевременното изплащане на пенсии и обезщетения за май предвид предстоящата дълга серия
почивни дни. На месечна база за април 2013 г. бюджетното салдо по КФП е положително в размер
на 509.2 млн. лв. при 473.8 млн. лв. за април 2012 година. Постъпилите приходи и помощи на
консолидирана основа към края на април са 9 288.5 млн. лв. или 30.4 % от разчетите за 2013
година. Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към
края на април възлиза на 7 387.1 млн. лв., което е 79.5% от общите постъпления по КФП.
Приходите в частта на преките данъци са 1 672.2 млн. лв., което е 40.5% от планираните за
годината.
Медия Пул, 29 Май 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Цялостно строителство на сгради и
строителни съоръжения", по Приходи от продажби за 2011 г.
Приходи от продажби

No_
2011

Предприятие

Град

(хил. лв.)
2011

1

Главболгарстрой АД

2

Енемона АД

3

2010

София

115 404

163 656

Козлодуй

97 550

87 280

Минстрой Холдинг АД

София

93 679

31 776

4

Планекс ООД

Варна

86 415

57 794

5

Комфорт ООД

Варна

76 277

52 816

6

Инжстройинженеринг ЕООД

Варна

74 621

47 641

7

Сиенит Инвест ООД

Пловдив

65 799

н.д.

8

Маркан ООД

Самоков

59 953

12 372

9

Транспортно строителство и възстановяване ДФ

София

47 752

27 825

10

Аргогруп Екзакт ООД

София

46 512

37 095

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

BGREIT: 07.05.2013 – 04.06.2013

04.06

31.05

27.05

23.05

19.05

BG40: 07.05.2013 – 04.06.2013

04.06

31.05

27.05

23.05

19.05

15.05

11.05

139
138
137
136
135
134
133
132
131
07.05

SOFIX: 07.05.2013 – 04.06.2013

04.06

31.05

27.05

23.05

19.05

435
430
425
420
415
410
405
400
395
390

15.05

Мандатоносителят БСП остава с категоричната си нагласа
да закрие „Слънчев бряг“ АД, а инфраструктурата да бъде
прехвърлена на Община Несебър. Това заяви депутатът
Димчо Михалевски. „По отношение на „Слънчев бряг“ АД
категорично остава моят ангажимент, че ние ще искаме
ликвидация на държавното дружество. Това е ясен знак, че
искаме да повишим качеството на туристическия продукт.
Наясно съм, че ще има отпор спрямо това действие, но това
не променя нашето намерение.“, заяви Михалевски. По
думите му изключително бързо ще трябва да се направи
нова организация и среща със собствениците на хотели и с
Община Несебър, за да се уточни точния статут след
ликвидацията на дружеството. „Нужно е да се гарантира, че
по този начин действително ще повишим качеството на
туристическия продукт. Много е важно и да се прекратят и
възможностите ликвидирайки дружеството някой да
започне да прави същите дейности, които то е правило.

07.05

БСП ще закрие „Слънчев бряг“ АД

15.05

Money.bg, 2013-06-05

11.05

90
89
88
87
86
85
84
83
82
81

07.05

Лавена АД-Шумен успешно приключи увеличението на
капитала си, съобщават от дружеството. Бяха предложени
за записване 66 667 обикновени поименни безналични
акции с право на 1 глас всяка и номинална стойност 1 лев.
Припомняме, че емисионната стойност бе 40лв.
Увеличението е съгласно приетите на 17.12.2012 г. и
28.01.2013 г. решения на Съвета на директорите за
увеличаване на капитала от 200 000 лева на до 266 667
лева. Подписката е приключила на 30 май 2013г. Сума,
получена срещу записаните акции е 2 666 080 лева, а
разходите по предлагането са 21 473 лева. Предлагането
приключи без затруднения, спорове и други подобни в
процеса на търговията с права и записването на акции.

БФБ-София
Седмичен оборот (27 май – 31 май
2013) (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
1 661 904.20
Standard
185 439 159.24
АДСИЦ
1 569 573.90
Общо
189 569 723.76

11.05

Лавена АД увеличи капитала си до 266 667
лева

Дума, 2013-06-04

Корпоративен сезон: Спасители в чужбина
Все по-силно пренасочване към чуждите пазари и продължаваща стагнация на вътрешния. Това
показват консолидираните отчети за първото тримесечие, публикувани от холдинговите
дружества, търгувани на Българската фондова борса. Като цяло няма ясна тенденция към
намаление на приходите, но пък и към увеличение - приблизително еднаква част имат спад и ръст
в продажбите. Всъщност тази разнопосочна тенденция не е от вчера - тя се наложи през
последните години на криза, в които всяка компания се справяше по свой начин и беше засегната
по различен от кризата. Въпреки че доста компании се насочват към нови пазари, именно износът
е и причина при някои от тях да има застой. Това е разбираемо, тъй като в момента сме свидетели
на ново забавяне на европейската икономика. Малко приятни изненади "Резултатите са около
очакванията, на пръстите на едната ръка се броят приятните изненади", коментира публикуваните
отчети Гено Тонев, портфолио мениджър в "Юг маркет фонд мениджмънт".
Капитал, 2013-06-04
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Мажоритарният дял в Каолин мина на борсата
Над 40 261 827 акции на Каолин, съставляващи 80.5% от капитала на компанията, смениха
собствениците си на Българска фондова борса (БФБ) в 12:01 часа днес. Към 12.25 часа оборотът по
позицията възлизаше на 167.32 млн. лв. Общо 33 609 640 от изтъргуваните акции, които отговарят
на малко над 67% от капитала на компанията, минаха в една сделка на цена от 4.156 лв. за брой.
Акциите на дружеството днес поскъпват с 2.62% до 4.15 лв., след като сесията стартира на цена от
4.05 лв. за брой. Нека припомним, че на 27 май 2013 г. от Каолин обявиха, че във връзка с
подписания договор между “Алфа Финанс Холдинг” АД и Quarzwerke GmbH, Германия, е
определена цена за акция в размер на 4.156 лева. В съобщението още се казваше, че в следващите
около пет дни се очаква да бъдат продадени всички, притежавани от “Алфа Финанс Холдинг” АД,
акции от капитала на Каолин. Още в понеделник (27 май) цената на акциите на Каолин скочи с над
7% до 3.98 лв. за брой, а тогава 3 369 850 лота на компанията смениха собствениците си.
profit.bg, 2013-06-03

"Машстрой" очаквано влезе в ликвидация
След няколко години опити за оцеляване някогашният троянски производител на стругове
"Машстрой" окончателно прекрати дейността си и влезе в ликвидация. Това стана ясно от
съобщение на публичното дружество до борсата отпреди ден. Самото решение е било гласувано от
акционерите още през март, а в средата на април е било вписано и в Търговския регистър.
Процедурата трябва да приключи в срок от шест месеца. За нея ще отговаря бившият
изпълнителен директор на компанията Добромир Тодоров, който е бил избран за ликвидатор.
Някога една от социконите на троянската индустрия "Машстрой" беше продаден по реда на
масовата приватизация в края на 90-те години на миналия век. Дружеството е част от групата на
"Индустриален холдинг България", като мажоритарен собственик с 80.8% от капитала е "ЗММ
България холдинг".
Капитал, 2013-05-31

Енергоремонт холдинг сменя името си и атакува нови пазари
Енергоремонт холдинг, която е една от водещитге български компании в областта на
проектирането и строителството в енергетиката обяви, че планира нова пазарна стратегия, както и
промяна на името си. Новото наименование на дружеството ще бъде ЕР Холдинг, което отразява
разширения спектър от дейности, които компанията извършва през последната година. Очаква се
това да стане факт в рамките на следващите два месеца, през които е предвидено общо събрание
на акционерите. Пазарната стратегия на дружеството, което е реализирало различни дейности по
монтиране и строителство на енергетично оборудване в най-големите тецове, вецове и АЕЦ
„Козлодуй", е да завземе пазарен дял в Югоизточна Европа и Близкия Изток. Два нови офиса ще
има дружеството в Сърбия и Ирак. Причината да отидем в тези нови територии е, че там сега има
икономическа стабилност и добри перспективи, каза финансовият директор на дружеството Иван
Дичев.
Money.bg, 2013-05-31

Групата на Доверие обединен холдинг е придобила 3,36% от Софарма
Трейдинг
Групата на Доверие обединен холдинг АД е придобила 1 105 000 акции, представляващи 3,36% от
капитала на Софарма Трейдинг АД, става ясно от отчета на холдинга, публикуван чрез БФБСофия. Има две сделки за такъв обем от акции, като едната е при цена от 1,81 лв. от 14 февруари
2013 г., а другата е при цена от 1,798 лв. от 19 февруари 2013 г. В първата от сделките продавач е
Софарма АД, като делът й намаля до 76,77% след нея. Текущата цена на Софарма Трейдинг АД е
около 2,4 лв., или повишение с около 33% за малко над 3 месеца, което носи добра сделка за
Доверие обединен холдинг или негово дъщерно дружество. В началото на 2013 г. групата на
Доверие ОХ АД също така е придобила 56,09% от увеличения капитал на ОЗОД Доверие АД и
делът им вече достига 98,15% от общ капитал в размер на 4,6 млн. лв.
Инвестор.БГ, 2013-05-30
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ИНВЕСТИЦИИ

Ремонтират Петрохан
Възобновен е ремонтът на прохода "Петрохан". Това обяви
министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева.
До 20 септември по трасето е въведена временна
организация за безопасност на движението. Обновлението
на 22-километровото трасе е финансирано по програмата
"Транзитни пътища V". Протестиращи хора през
последните седмици настояваха за възобновяване на
работите по трасето. Изпълнителят Обединение "АЛПИНЕ
- ПИМ" ДЗЗД, с водещ партньор "Пътинженеринг М"
(Монтана) е поел ангажимен до 4 юни да изготви
технологичен проект за 820 метра от трасето. Към момента
са изкърпени 600 кв. м, а още половин километър се
подготвя за работа, обясниха от строителното ведомство.
Стандарт, 05 юни 2013

Мораториум спира строителството край
морето
Обмисляме мораториум за строителство върху ценни от
екологична гледна точка местности по Черноморието,
съобщи вчера новият министър на околната среда и водите
Искра Михайлова. Една от конкретните мерки в програмата
на правителството е провеждане на диалог с местните
власти и заинтересованите екологични организации по
проблемите на запазване на природните забележителности
на Черноморския ареал, уточни тя. Още в предходното
Народно събрание имаше внесен проект за мораториум за
строителството в зоната по Черноморското крайбрежие, но
тогавашните управляващи го отхвърлиха. Мораториумът
обаче е относително временна мярка и той трябва да бъде
последван от много сериозни законодателни промени,
които да гарантират, че точно тези ценни от екологична
гледна точка зони ще бъдат защитени, уточни министърът.
Според нея е важно да се уточни, че на тази територия няма
да се разрешава строителство няма да се разрастват
градовете в тази посока и няма да се строят повече хотели.
Монитор, 04 юни 2013

Нова спортна зала ще има във Велико
Търново
С пълна сила върви строителството на новата спорта зала
до училище "Емилиян Станев" във Велико Търново. тов
съобщи кметът Даниел Панов, цитиран от в. "Борба". Вече
са подготвени основите на залата, която се намира на улица
„Краков”. Изградени са постаменти за първия и втория
етаж на съоръжението, което трябва да бъде завършено до
края на годината. Министерството на образованието,
младежта и науката вече преведе по сметките на Община
Велико Търново един милион лева. Залата е проектирана за
тенис, волейбол, бадминтон и други видове спорт на

Пловдив налива половин
милион в Стария град
Кметството в Пловдив ще
вложи половин милион лева в
ремонта на 12 възрожденски
къщи
от
Стария
град.
Средствата вече са заделени от
бюджета, а проектите са
съгласувани с Националния
институт
за
недвижимо
културно наследство. Експерти
ще
реставрират
къщите
"Хиндлиян", "Златю Бояджиев",
"Недкович", "Стамболян"…
Стандарт, 04 юни 2013

Четири са кандидатите за
обновяване на гара Бургас
Четири обединения участват в
търга за ремонта на гаровия
комплекс на жп гара Бургас,
чието
приемно
здание
е
паметник на културата. Те бяха
отворени в присъствието на 9членна комисия с председател
Красимир Папукчиев. Вместо
редовния член представител на
министерството на транспорта,
присъстваше резервен.
Строителство Градът, 03 юни
2013

Нова трамвайна линия от
Семинарията
до
Студентски град
Нова трамвайна линия ще
обслужва
жителите
на
столицата от Семинарията до
кв. Дървеница и Студентски
град. Нейният маршрут ще
преминава
през
бул.
"Г.М.Димитров". Трамвайните
мотриси по линията ще бъдат
напълно модерни и безшумни и
няма
да
обезпокояват
обитателите на кварталите,
увери той.
строймедия, 03 юни 2013
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закрито. 150-180 посетители ще могат да тренират в модерния комплекс. Предвидени са бани,
съблекални и тоалетни за спортните отбори и за външните лица.
Stroimedia.bg, 04 юни 2013

От Подуене до Красно село с кола ще се стига само за 10 минути
Това ще стане възможно през пролетта благодарение на поредица от кръстовища на две нива, през
които автомобилите ще преминават, без да чакат на светофари. Две от модерните мостови
съоръжения вече са построени и функционират - при Телевизионната кула и кръстовището на бул.
"Гешов" и ул. "Георги Софийски". През юни започва изграждането на трета естакада при
Семинарията, а наесен - кръстовище на две нива на булевардите "България" и "Гешов". Тези дни
се очаква проектът за Семинарията да получи разрешително за строеж, след което започва
строителството. То трябва да приключи до края на годината. Естакадата, която ще минава над
Симеоновско шосе, ще осигурява директно трасе за превозните средства по бул. "Яворов" към бул
"Никола Вапцаров". В пиковите часове преминаването ще отнема не повече от две минути, обясни
столичният зам.-кмет по транспорта Любомир Христов. Така шофьорите ще усетят с пълна сила
ефекта от отпушените преди половин година задръствания при Телевизионната кула, след като и
там бе построено кръстовище на две нива, допълва той. Така значително ще се ускори
преминаването от бул. "Ситняково" в посока към бул. "Черни връх".
Стандарт, 04 юни 2013

И Лъвов мост на 2 етажа
Пълната реконструкция на емблематичния за София Лъвов мост е другият голям инфраструктурен
обект, който предстои в столицата. Разбира се, един от символите на града ще бъде запазен в
сегашния му вид, но стабилно реставриран. Около моста на нивото на бул. "Мария Луиза" ще има
кръгово движение. Бул. "Сливница" ще минава под моста, като бъде понижен до нивото на река
Владайска. По него ще бъде директното преминаване без светофари, което бързо ще извежда
движението към Сточна гара. "На практика на Лъвов мост ще имаме кръстовище на три, ако броим
и метрото под реката", шегува се зам.-кметът по транспорта Любомир Христов. Вече има избран
изпълнител и се работи по проектирането. Паралелно с това Столична община води преговори за
нов заем от ЕИБ. Кметството се бори да получи добри условия за кредит от 50 млн. евро. С тези
пари освен кръстовището при Лъвов мост ще бъдат ремонтирани в близките две години 20 от
големите булеварди в столицата.
Стандарт, 04 юни 2013

Стартира строежът на новата спортна зала в Панагюрище
На 22 май в Панагюрище започна изграждането на многофункционална спортна зала с 2000 места.
Очаква се това да е едно от най-модерните съоръжения в България. "Идеята ни е тук да се
привлекат спортни отбори, които да провеждат своята подготовка, а Панагюрище да се утвърди
като дестинация за спортни мероприятия от национален и международен мащаб", обяви на
първата копка кметът Никола Белишки. Инвеститор на обекта е "Спорт Инвест Панагюрище" ООД
с партньори община Панагюрище и "Асарел Медет" АД. Прогнозната стойност на инвестицията е
над 10 милиона лева, а според разработения линеен график залата ще отвори врати през 2014 г.
При подготовката на проекта е ползван опитът на екипите, реализирали и стопанисващи в момента
столичната зала "Арена Армеец" и самоковската "Арена Самоков". Проучени са и специфичните
изисквания на международните федерации по десетки видове спорт, което гарантира
възможността в бъдеще Панагюрище да приема дори европейски и световни първенства. Проектът
е дело на екип на "ГБС - Пловдив" АД.
Строителство Градът, 03 юни 2013

Площад "Света Неделя" се превръща в пешеходна зона
Пространството около църквата "Света Неделя" в столицата ще бъде преустроено в следващите
години, така че то да се превърне в пешеходна зона без транзитно трамвайно и автомобилно
движение. Това предвиждат проектите за зоната, които бяха отличени в конкурса "Урбанистична
концепция и архитектурно-благоустройствено оформяне на площад "Света Неделя". "В процеса на
работа ние се обединихме около идеята, че това не е толкова конкурс за архитектура или
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благоустройство, колкото за възстановяване на една святост", обясни председателят на 10членното жури ст.н.с. д-р арх. Христо Генчев по време на представянето на отличените проекти.
Журито не е класирало победител в конкурса, "тъй като проектите са твърде хипотетични и са
далеч от инвестиционна зрялост".
Строителство Градът, 03 юни 2013

Минерална вода ще топли НДК
Ресурсът ще дойде от един от минералните извори в район "Лозенец", който се намира близо до
ул. "Милин камък", научи "24 часа". В момента направление "Архитектура и градоустройство" на
Столичната община прави предпроектно проучване по искане на ръководството на НДК. Идеята е
геотермалната централа в НДК да захранва басейна "Спартак" и хотел "Хилтън". Предпроектното
проучване трябва да приключи през лятото, а след това НДК да изготви бизнес план и евентуално
да кандидатства за нисколихвен кредит по програма "Джесика" за финансиране. "Ресурсът е доста
сериозен - става въпрос за 80-100 литра в секунда и топлина на водата около 45-55 градуса.
Старата Лозенска баня се е захранвала от този извор. Според стара карта навремето е имало 14
сондажа. До момента сме открили само 4 от тях, които са занемарени. Ако открием и останалите, с
този ресурс може да се отопляват доста сгради", смята главният архитект на София Петър Диков.
Единият от сондажите е на около 300 м от НДК.
Profit.bg, 03 юни 2013

Минерална вода ще топли НДК
Община Пазарджик продаде Минералната баня на собственика на "Тандем"
Община Пазарджик продаде последния голям имот, който се намира в центъра на града –
Минералната баня. Тя е разположена в малък парк непосредствено до Градския пазар. С решение
на Общинския съвет за купувач беше определен единственият участник в конкурса - габровската
фирма "АКВАМИН" на Радослав Тодоров Блажев. Той е собственик и на колбасарското
предприятие "Тандем-Габрово". "Аквамин" спечели конкурса за Минералната баня с оферта от 1
лев над минималната цена за обекта – 683 хиляди лева за имот с площ от 3645 кв.м и застроена
част от 1258 кв.м - сграда на два етажа, както и 50 кв.м, склад прилежащ към сградата на банята.
Със сделката за покупко-продажбата купувачът се задължава да извърши инвестиции в обекта в
размер на 1 милион и 10 лева за срок до 5 години, да не променя основното предназначение на
съществуващата сграда - "обществена баня", до изграждане и въвеждане в експлоатация на нова
обществена баня на територията на гр. Пазарджик, но не по-късно от 31.10.2015 г.
Дневник, 03 юни 2013

Многофункционален лекоатлетически стадион "Витоша"
Проектът за нов многофункционален лекоатлетически стадион "Витоша" е разположен на
обширен терен между кв. "Горубляне" и кв. "Младост" 4. Разработен е прилежащ спортен
комплекс, изпълняващ всички международни изисквания. Теренът се намира между няколко
големи пътни артерии – околовръстния път, бул. "Александър Малинов" и булевард, свързващ
околовръстния път и "Цариградско шосе", предвиден по ОУП на София. Предложено е
изграждането на метростанция в терена. Осигурени са 12 500 паркоместа за автомобили и
автобуси. Стадионът е с капацитет за 80 000 зрители, разположени на 2 постоянни (за 68 000
души) и на 1 временна трибуна (за 12 000 души). Предвидени са 6400 места и 59 ложи за
специални гости. Осигурени са всички съвременни удобства както за зрителите, така и за
спортистите. Съоръжението покрива изискванията на международните асоциации като FIFA,
UEFA, IAAF, IOC, NFL-EU и т.н. и удовлетворява критериите за най-високия 4-и клас (или 5
звезди според старата категоризация) на UEFA. Интерес предизвиква предложената конструкция
на стадиона.
Строителство Градът, 03 юни 2013
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АНАЛИЗИ

Технологична седморка в Божурище
Малките и средните предприятия са толкова многобройни и разнопосочни, че образът им е
мъгляв. Има една част обаче, която произвежда, и то разработва собствени идеи. Точно за такава
група от седем български фирми с планове за нови инвестиции и продукти за глобалните пазари
ще ви разкажем тук. Освен че са местни и експортно ориентирани, общото между тях е, че са
избрали за своето разрастване Икономическата зона София – Божурище. За проектите си те
получиха през седмицата сертификати клас Б от Българската агенция за инвестиции (БАИ).
И седемте дружества попадат във високотехнологични сектори - от лазерни технологии, през
оптични устройства и термовизьори до промишлени автоматизирани системи и медицинско
оборудване. Продукцията им е основно за износ, като повечето от тях правят над 80% от
продажбите си в чужбина. Общата стойност на седемте инвестиции е 10.63 млн. лв., а
изпълнението им ще създаде 56 нови работни места.
Фирмите ще бъдат част от един общ център, който ще спомогне за практическото обучение на
млади хора. Те са сред десетте компании, подписали наскоро меморандум за сътрудничество със
Софийския и Техническия университет за организиране на стажове за над 680 студенти.
Поредната инициатива за партньорство между бизнеса и образованието ще даде възможност на
младежите да продължат развитието си в новия технологичен парк и ще ги подготви за реалните
нужди на пазара.
Проектите им ще заселят и най-голямата проектоиндустриална зона в Божурище, която държавата
планира вече четири години. Само преди седмици германският производител на климатични
системи Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) избра мястото за новия си завод за авточасти, в който
първоначално ще бъдат вложени 42.5 млн. лв.
Явно в зоната в Божурище ще има и български минииндустриален квартал. Подкрепата на
държавата, тъй като проектите са малки, ще бъде не финансова, а административна. Ефектът обаче
ще е, че седем иновативни проекта ще се случат. А успехът на новите български иноватори може
да зарази и още предприемачи.
Усилвател за световен лидер от България
Проектът на "Ацом" е за производство на усилватели и военна техника и е на стойност 2 млн. лв.
В базата в Божурище ще се произвеждат електронни и оптични продукти за усилватели. "Идеята е
да разширим производството с нови продукти, а не да преместваме базата си", уточни Лидия
Василева, която заедно със съпруга си Васил Василев е собственик и управител на компанията. В
момента производствените мощности на фирмата са разположени на терена на бившия
електрокаров завод "Балканкар 6-ти септември". "Ацом" е създадена преди 25 години и работи
основно за износ – над 70% от продукцията се продава в чужбина. Компанията изнася изделията
си в десетки страни, включително в технологични лидери като Германия, Япония и САЩ.
Продуктите на фирмата са на водещите места в световните класации за този род изделия и се
предпочитат от професионалисти и радиолюбители. Това я прави един от лидерите на световния
пазар на усилватели. Затова компанията може да си позволи да продава на доста по-високи цени
от тези на конкурентите й от САЩ и Япония и при добра норма на печалба. Строителството на
новите помещения се планира да отнеме около две години, след като приключи изграждането на
инфраструктурата в икономическата зона.
За птичките и перките
Другият сертифициран проект също има световно приложение и е нагледен пример за иновация:
"Волаком" ще инвестира 1.9 млн. лв. и ще открие 10 работни места за въвеждането в производство
на разработената от нея система за безопасност от летящи птици и прилепи. Иновацията включва
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детекцията на птиците с термовизионни камери, разпознаване с програми, използвани при
военните роботи, фокусиране на звуковата вълна към прелитащото ято със специални трансдусери
и усилването й с акустични усилватели, които да ги отблъснат от обектите. Системата има
приложение на летища, където помага да се предотвратят сблъсъците на самолети с птици, както и
във ветропарковете. Цялата система е базирана изцяло върху български компоненти, като
усилвателите ще са от вече описания проект на "Ацом" (Васил Василев е съакционер във
"Волаком"), а други детайли ще са от "Оптикс" (виж по-долу).
"Волаком" вече има патент да обслужва 154 страни. Проектът предизвика интерес сред голям брой
летища в Азия и в момента фирмата е пред сключване на договор за обслужване на Narita Airport
в Токио, Япония, а това лято се очаква да стартират тестове на летище JFK в Ню Йорк. Системата
ще бъде приложена също от най-големия собственик на ветропаркове в света NextEra, който по
думите на изпълнителния директор на "Волаком" Кирил Петков преди три години е бил глобен с
40 млн. долара за това, че вятърните перки на компанията са убили 230 морски орли в
Калифорния. След стартиране на производството "Волаком" ще предлага системата на клиенти в
САЩ и Западна Европа, Канада и Турция. Продукцията ще е 100% за износ.
Лабораторията на клъстъра
"Арк метрология" ще предлага в зоната в Божурище високотехнологични услуги в измервателната
техника. Компанията ще инвестира 1 млн. лв. в изграждането на сертифицирана лаборатория,
която ще обслужва клъстъра и ще предоставя услуги на фирми от Балканския полуостров.
"Услугите ни са насочени към фирми, които се занимават с машиностроене и металообработка. В
лабораторията ще се измерва дали произведените от тях машини отговарят на заложените
изисквания и стандарти", обясни управителят на фирмата Димитър Димитров. "Арк метрология"
се занимава с консултации и внос на измервателни машини, участва в разработването на софтуер и
организира обучение на кадрите. В момента е в процес на преместване на демонстрационния си
център. "Сертификатът ще ни даде предимство при участието в конкурса за избор на фирми, които
да разположат производствата си в индустриалния парк", каза Димитров.
Компанията за производство на машини за стиропорни продукти "Иновас" ще разшири
производството си с инвестиция за 1.7 млн. лв. в икономическата зона в Божурище. В новата база
ще бъдат разкрити 10 нови работни места. Екипът на "Иновас" започва да разработва първата си
машина през 1999 г., като целта е да се постигне максимално ниска консумация на енергия. Две
години по-късно прототипът е готов, а резултатът е постигнат – машината работи с десет пъти помалко пара, отколкото продаваните на пазара.
Самата компания е създадена през 2006 г., а през годините са направени редица подобрения, така
че днес продуктите й са без аналог в България. Производството включва машини и линии за
производство на чаши и купи от стиропор, които се отличават с изключително ниска консумация
на енергия, въздух и вода – в пъти по-малко, отколкото другите подобни машини на пазара. Това
значително понижава разходите за производство на стиропорените продукти. Освен досегашните
пазари в България и Турция фирмата вече има клиенти в Азия и Латинска Америка – Венецуела,
Бразилия, Чили и Аржентина, където потреблението на стиропорени чаши е голямо.
София на мушката
Производителят на оптико-електронни изделия за военни и граждански цели "Оптикс" ще направи
най-голямата инвестиция от сертифицираните седем компании. Дружеството планира да вложи 2.7
млн. лв. и да разкрие 14 работни места в новата си база в Божурище, където ще организира
производство на оптични уреди и елементи и фотографска зона. Компанията има три
производствени площадки в района на Панагюрище, където работят над 450 души, а с новия си
проект ще започне работа и в София.
"Оптикс" е създадена през 1998 г. В предприятието се прави всичко - от проектиране и развойна
дейност до изготвяне на прототип и последващо серийно производство. Компанията е лидер в
термооптиката за ловджийски нощни уреди. Тя е единственото предприятие в България, което
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разработва и произвежда цялата гама специална оптика за нуждите на армията и полицията - от
очила и бинокли за нощно виждане до лазерни системи за контрол и наблюдение. От 2004 г. в
Панагюрище работи и джойнт венчър за производство на медицински уреди и системи за
ендоскопия с участието на "Оптикс" и германска фирма. Печелила е три приза "Иновативно
предприятие на годината". Около 90% от продукцията е предназначена за износ към Западна
Европа и САЩ. На последното изложение в Лас Вегас изделията на фирмата предизвикаха фурор.
Лазарен завод
"Неона" ще изгради нов завод за лазерни машини за рязане на метал. Проектът е на стойност 685
хил. лв. и включва разкриването на 12 нови работни места. "Това е иновативен продукт, какъвто
няма в света", каза управителят на дружеството Росен Русев. Компанията е основана през 1994 г.,
като дейността й до момента обхваща изработка на разнообразни артикули чрез лазерно рязане,
гравиране и маркиране, производство, търговия и внедряване на лазерни машини и изработка на
печати. През 2011 г. "Неона" започна разработка на модели лазерни машини за рязане на метали,
базираща се на собствена високотехнологична иновативна идея. Направените пазарни проучвания
показват огромен интерес и надхвърлят многократно първоначалните очаквания, като за кратко
време се реализират няколко прототипа. В момента компанията преориентира ресурсите и
дейността си към започване на серийно производство на лазерните машини, които ще се правят в
Божурище. Инвестицията включва купуване на право на строеж, изграждане на сграда с площ
около 1200 кв.м с възможност за бъдещо разширение до 2400 кв.м, контролноизмервателно и
производствено оборудване и ще бъде реализирана през следващите три години. Основният пазар
на дружеството е САЩ.
Още мощности за медицинско оборудване
Софийската компания "Амет" ще увеличи производството си на медицински и зъболекарски
инструменти и средства. Проектът е на стойност 645 хил. лв. и ще доведе до разкриването на 10
работни места. Инвестицията включва купуване право на строеж, изграждане на сграда със
застроена площ около 1200 кв.м. Целта е разширяване на съществуващото предприятие и
диверсификация на производството с добавяне на нови продукти.
Компанията е правоприемник на "Берхтолд България", която е създадена през 1995 г. като смесено
предприятие със съдружници германската Berhtold GmbH&Co и български физически лица. През
2006 г. чуждестранният партньор продава своите дялове на българските съдружници и фирмата се
преименува на "Амет". Основният й предмет на дейност е разработка, производство и реализация
на електронни и механични компоненти и продукти за медицинско оборудване. Продукцията й
включва микропроцесорни апарати за високочестотна електрохирургия, модули и компоненти за
вграждане в медицинската електроника, микропроцесорни управления за операционни маси и
сауни и други. Продуктите на фирмата имат най-голямо приложение в Германия.
Капитал, 03 юни 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 УСЛУГИ С НЕДВИЖИМИ
ПРАКТИКИ?

ИМОТИ:

СВЕТЪТ

СЕ

ПРОМЕНЯ.

А ВАШИТЕ

КОГА: 13.06.2013, 13-18 ч.
КЪДЕ: улица „Любен Каравелов“ 15, София

 АКТУАЛНИ ПРАВНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ
КОГА: 13.06.2013, 10:00 до 16:00 ч.
КЪДЕ: Бургас, КЦ „Морско казино“, зала „Георги Баев“

 ФОРУМ БУРГАС 2013 - MYSUCCESS.BG И ФОРУМ НСНИ 2013
КОГА: 20-21.06.2013
КЪДЕ: Бургас, хотел Приморец

 ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ С НУЛЕВ БЮДЖЕТ
КОГА: 27.06.2013
КЪД: Betahaus, София

 ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ
КОГА: 13.07.2013- 14.07.2013
КЪД: София Парк Хотел Витоша, София, ул.Росарио 1
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