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Продава се място на млечния пазар
Млекопреработвателното предприятие „Дядо Либен“ в
Копривщица се продава на търг от Пощенска банка
(Юробанк България) заради просрочени задължения. От
публикуваната обява става ясно, че началната цена за
сградите и машините е 5.08 млн. лв. без ДДС, а офертите
могат да се подават в централата на банката до 7 ноември.
Предприятието, което произвеждаше сирене, кашкавал и
кисело мляко в по-високия ценови клас, не работи от
пролетта. Документи от Търговския регистър показват, че
мандрата е силно задлъжняла, не е плащала вноски по
кредити в последните месеци. Според регистъра банката
търси вземане от 2.5 млн. евро, в което влизат главница,
лихви и разноски по кредитите. Михаил Тачев и синът му
Наско започват бизнеса си с дистрибуция на продукти на
„Млечен път“ – Нова Загора, през 1994 г. Десет години
по-късно случайността ги отвежда в Копривщица, където
те купуват мандра „Дядо Либен“ и решават да
произвеждат под собствена търговска марка.

Средни цени на продажбите вСофия,
всички райони, към 28.10.2013

Средни цени на продажбите в Шумен,
всички райони, към 26.08.2013

Капитал, 30 октомври 2013

най-динамичната

Средни цени на продажбите в Ямбол,
всички райони, към 19.08.2013

"Био фарминг" оглави класацията на най-бързо растящите
малки и средни компании на "Капитал" - "Гепард".
Класацията бе представена за първи път в Стара Загора,
което е първото от серия събития из страната на
изданието за среща с малкия бизнес. Другите две са в
Бургас в сряда и на 8 ноември в София. На второ и трето
място са производителят на бира от Велико Търново
"Бритос" и на месни продукти от Пазарджик "Орион
2002". "Био фарминг" е създадена през 2009 г., като
притежава и обработва земеделска земя в Северна
България. През 2012 г. тя отчита над 7 хиляди процента
ръст в приходите си - причината е инвестицията й в друг
фонд за земя "Еларг". Към момента "Био фарминг"
притежава около 32 хил. дка, 13-14 хиляди от които смята
да обработва през новата селскостопанска година, поясни
наскоро пред "Капитал" управителят й Росица Цекина.

Средни цени на продажбите във Враца,
всички райони, към 26.08.2013

"Био фарминг" е
компания за 2013 г.

Капитал, 29 октомври 2013

Източник:imoti.net
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Шампионите в строителството
Дружествата "Геострой" от групата на "Геотехмин" и "СК-13 холдинг" взеха награди за найголеми строителни компании за 2012 г. в секторната класация на Камарата на строителите в
България (КСБ). Те получиха златни призове сред големите предприятия съответно в категориите
за високо и за инфраструктурно строителство. Победителите се избират на базата на подадените от
тях към строителния регистър данни за приходи от продажби, дълготрайни материални активи и
брой заети лица. Според регламента най-голяма тежест - 15 точки, носят приходите за съответната
година, останалите два критерия носят по 5 точки. Най-голямата компания в категория високо
строителство е "Геострой" с приходи от 111.8 млн. лв. за 2012 г. при 63.6 млн. лв. година по-рано.
Данни за големите обекти на "Геострой" за миналата година не са подадени, но дружество
традиционно работи по обекти на медодобивния комплекс "Елаците мед". Изпълнител е и на
смесения комплекс "Сан Стефано плаза" в центъра на София. В категорията за инфраструктура
лидер е "СК-13 холдинг", която отчита лек спад на приходите през 2012 г. до 117.6 млн. лв. при
129.5 млн. лв. за 2011 г. Сред по-известните обекти, по които компанията е работила, са
разширението на метрото в София и строителството на магистралите "Люлин" и лот 2 на "Тракия"
(Стара Загора - Нова Загора).
Капитал, 28 октомври 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

С бюджет 2014 г. вдигат заплатите с 5,5%
Заплатите през 2014 г. ще бъдат повишени с около 5,5%.
За настоящата година очакванията са заплатите да се
вдигнат с около 7%. Това е записано в прогнозите на
Министерството на финансите, които съпътстват
подготвения проект на бюджет за 2014 г. Повишаването
на доходите и намаляването на безработицата ще бъдат
сред основните двигатели на икономиката на страната. В
резултат на подобряването на икономическата среда
вътрешното търсене през 2014 г. ще започне да се
възстановява и се очаква да нарасне с 1,9%, гласят
мотивите към бюджета. Подобряването на перспективите
пред икономиката на Европа ще доведе до ускоряване на
ръста на износа до 7,2%. Повишеното потребление и
инвестициите в страната пък ще доведат до ръст на вноса
от 7,1%. В резултат ръстът на БВП за 2014 г. се очаква да
бъде 1,8%. В периода 2015-2016 г. се очаква ускоряване
на икономическия растеж до 2,9% и 3,4%, като основен
принос за това ще има вътрешното търсене, прогнозират
от Министерството на финансите.

30.10.2013
EUR/BGN
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Стандарт, 29 Октомври 2013

Средните лихви
твърдо под 4%

по

депозитите

вече

ПЧИ -34.3 млн. EUR през август 2013
800
600

През септември 2013 г. спрямо септември 2012 г.
средният лихвен процент по депозитите с договорен
матуритет в левове намалява с 0.97 пр.п. до 3.92%, а по
тези в евро - с 0.84 пр.п. до 3.62%, сочат данни на БНБ. В
сравнение с август 2013 г. средният лихвен процент по
депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с
0.03 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0.02 пр.п. По
данни на централната ни банка към август домакинствата
в страната имат 37.51 млрд. лв. на влог в търговските
банки. Спрямо година по-рано повишението е от 3.02
млрд. лв., а от началото на година - 1.64 млрд. лв. За
първите осем месеца на 2013 г. населението е получило
918 млн. лв. от лихви по спестяванията си.
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Дума, 28 Октомври 2013

Българинът сложи на влог нови 172 млн.
лв. за година
Домакинствата и предприятията продължават да
спестяват усилено в банките за сметка на ниската
кредитна активност. Депозитите на населението и
нетърговските организации, обслужващи домакинствата,
са нараснали със 172 млн. лв. през септември 2013 г.,
спрямо заделените средства в размер на 203 млн. лв. за

Безработица 10.8% през септември
2013
13.0%
12.0%
11.0%
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същия месец на миналата година. На годишна база депозитите им растат с 8,5% до 36,097 млрд.
лв. Още по-голяма е общата сума на депозитите. За домакинствата, нефинансовите и финансовите
предприятия тя възлиза на 54,942 млрд. лв. Така обемът на спестяванията в банковата система
нараства с 6,8% на годишна база. Отделно депозитите на нефинансовите предприятия са за 15,195
млрд. лв. към 30 септември 2013 г., като нарастват с 6,2% за година.
Монитор, 24 Октомври 2013

Бюджет 2014: Растеж и заеми
Икономически растеж и нов държавен дълг са основните акценти в проектобюджета за 2014 г.
Икономически ръст от 1,8% догодина, предвиждат заложените цели. С емитирането на нов
държавен дълг от 4,4 млрд. лева пък ще се погасяват стари заеми и ще се финансира бюджетният
дефицит, който е заложен на 1,8% от БВП на страната, или 1,472 млрд. лева. Безработицата ще
остане висока с нива от 12,6%, а средната годишна инфлация да достигне 1,8%, пише още в
проекта. БВП трябва да нарасне до 81,582 млрд. лева. Приходите да се увеличат с 1,65%, или 501,2
млн. лева, до 30,886 млрд. лева. Ръстът при разходите е 1,18%, или 380,1 млн. лв., до общата сума
от 32,358 млрд. лева. Икономиката ще се задвижи по нов механизъм. Става въпрос за Публичната
инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите", за която са заделени 500
млн. лева. За парите ще кандидатстват министерства и общини с проекти. Очаква се Министерски
съвет да приеме конкретен механизъм как да бъдат отсявани те.
Стандарт, 24 Октомври 2013

Пласираха 5 годишни ДЦК за 50 млн. лв. при намалена доходност
Министерството на финансите преотвори за шести път 5-годишни левови бенчмаркови държавни
ценни книжа (ДЦК) с падеж 23 януари 2018 година. На провелия се на 21 октомври 2013 г.
аукцион бяха предложени и одобрени книжа на стойност 50 млн. лева. Постигнатата доходност за
количеството е 2,03 процента като отбелязва намаление спрямо предходните два аукциона за
същите книжа, която респективно е 2,35% на 16 септември 2013 г. и 2,38% на 12 август 2013
година. От първичните дилъри на ДЦК постъпиха поръчки за 109,2 млн. лв., което съответства на
коефициент на покритие 2,18. След този аукцион общият обем на емисията в обръщение е 330
млн. лева. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 62,60%, следвани от
застрахователни дружества - 14,00%, гаранционни и договорни фондове - 9,80%, пенсионни
фондове - 9,60% и инвестиционни посредници - 4,00 на сто.
Money.bg, 23 Октомври 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Търговия на дребно с автомобилни горива
и смазочни материали", по Приходи от продажби за 2012 г.
No_
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Лукойл-България ЕООД
ОМВ България ООД
Сакса ООД
Еко България ЕАД
Петрол АД
Шел България ЕАД
Синергон Петролеум ЕООД
Диас 2000 ООД
АЛ и КО АД
Емко М ООД

Град

Приходи от продажби
(хил. лв.)
2012
2011

София
София
Долна Баня
София
София
София
София
Стара река - Яб
Шумен
Пловдив

3 590 703
1 738 982
722 893
697 388
576 868
547 236
141 199
59 340
34 165
28 995

Информационна система на българските предприятия (BEIS)www.beis.bia-bg.com
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1 840 583
633 875
476 504
531 256
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44 155
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БОРСОВИ НОВИНИ

BGREIT: 30.09.2013 – 29.10.2013
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Капитал, 2013-10-30

Публична компания може да раздаде по
1000 лв. дивидент на акция

04.10

85
30.09

Дубайската компания, която купи 20% от "Агро финанс"
АДСИЦ в началото на месеца, не остана задълго акционер
в дружеството. Три седмици след като придоби пакета през
борсата срещу 15.1 млн. лв., "Табако инвестмънт" го
прехвърли на регистрираното в България дружество
"КООП инвестмънт" срещу 17.5 млн. лв. Така последното
окрупни дела си в земеделския фонд от 24.36% на 44.36% и
затвърди позицията си на най-голям акционер в него.
"Агро финанс" притежава близо 141 хил. дка земеделски
земи, което го нарежда сред водещите играчи в сектора и с
това привлича интереса на големи институционални, както
и на множество индивидуални инвеститори. От началото
на годината акциите му на борсата са скочили с 27%. От
Дубай към България Пакетът от акции се оформи през
миналата година, когато големите акционери в "Агро
финанс" преструктурираха активно портфейлите си. Тогава
инвестицията си от 12.3 млн. акции разпродаде близката до
банкера Цветан Василев компания "Бромак инвест", а като
акционери навлязоха E. Miroglio Finance, която придоби
7.1 млн. акции, и регистрираното на Британските
Вирджински острови дружество Radiant Technology, което
закупи 6.4 млн. акции, представляващи 20% от капитала на
земеделския фонд.

БФБ-София
Седмичен оборот (21-26 октомври
2013) (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
6 763 723.11
Standard
75 967 502.05
АДСИЦ
24 823 615.27
Общо
108 884 091.71

30.09

Дубайският акционер престоя три седмици
в "Агро финанс"

SOFIX: 30.09.2013 – 29.10.2013
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Предложение за разпределение на невероятните 1000 лв.
дивидент на акция ще обсъждат акционерите на ЧЕЗ
Разпределение България на предстоящото общо събрание
на акционерите, което е насрочено за 13 ноември 2013 г.
Общата сума, която евентуално ще бъде разпределена, е в
размер на 192.8 млн. лв., което е само част от 593 млн. лв.
неразпределена печалба на компанията към 31 декември
2012 г. Друга от точките, която ще бъде предложена за
гласуване същия ден, е намаляването на номиналната стойност на акциите на дружеството от 10
лв. на 1 лв.
profit.bg, 2013-10-30

Отново прехвърлиха близо 5% от Булгартабак на БФБ
Оборотът на регулиран пазар на Българска фондова борса (БФБ) днес надхвърли 37.4 млн. лв., но
той не се дължи на невероятен бум в търговията, а на прехвърлените 368 200 акции, съставляващи
4.99% от капитала на Булгартабак холдинг. Книжата бяха изтъргувани на единична цена от 100 лв.
Това бе и крайната цена за деня, която бе с близо 2% по-ниска от цената на отваряне. Индексите
на БФБ днес се разделиха в представянето си. SOFIX (-0.36% до 455.95 пункта) и BGTR30 (-0.10%
до 330.61 пункта) записаха понижения, докато BG40 нарасна с 3.37% до 160.8 пункта, а BGREIT
добави минималните 0.06% до 88.07 пункта. Освен сериозния оборот по позицията на Булгартабак
холдинг, над 137 000 лв. от общия оборот на БФБ днес дойдоха от търговия с компенсаторни
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инструменти. При обем от едва 660 лота днес акциите на Централна кооперативна банка
поевтиняха с 0.82% до 0.97 лв. за акция. Спадът при Монбат бе от 2.35% до 6.77 лв. за брой. Ръст
за деня записаха Софарма (+0.28% до 3.27 лв.) и Първа инвестиционна банка (+0.45% до 2.25 лв.).
profit.bg, 2013-10-30

БФБ отново на тезгяха
Правителството смята да приватизира държавните дялове в Българската фондова борса и
Централния депозитар, съобщи вицепремиерът Даниела Бобева. Тя уточни, че принципалът Министерството на финансите, вече е дал съгласие за стартиране на приватизационните
процедури. „Целта е да се даде силен тласък за развитието на капиталовия пазар", Кабинетът
„Борисов" също имаше намерение да продаде фондовата борса, но стартът на процедурата бе
замразен след оставката на правителството през януари. Към кандидат-купувачите тогава имаше
изисквания да са големи оператори, които не са държавна собственост. Интерес към сделка
проявиха виенската и истанбулската борса, както и Deutsche Boerse, NASDAQ, гръцката Hellenic
Exchanges и Лондонската фондова борса. През 2012 г. БФБ реализира трикратен ръст на нетната
си печалба, до 617 хил. лв. През тази година възстановяването на фондовия пазар от кризата
продължава. Основната причина за приватизацията не са приходите за държавата от евентуалната
продажба. На практика те няма как да надхвърлят 20 млн. лв. Пазарната цена на БФБ като
публично дружество е 19 млн. лв., при последна цена на акциите от 2.90 лв. за лот, а делът на
министерството на финансите от нейния капитал е 50.5%.
Дарик радио, 2013-10-28

КТБ е купувачът на 5% от "Булгартабак"
Корпоративна търговска банка е купувачът на пакета от 4.99% от капитала на "Булгартабак
холдинг", който беше прехвърлен през борсата в понеделник срещу 36.9 млн. лв. Това съобщиха
от банката на Цветан Василев. Обект на сделката бяха 368 200 акции при 100 лв. единична цена.
Преди година подобен дял в тютюневия холдинг придоби италианският бизнесмен Едуардо
Миролио - тогава за малко над 5% в няколко сделки той плати 27 млн. лв. Продавач на пакета
беше друга компания на Цветан Василев - "Бромак" (чрез нея той е собственик на КТБ). След тази
сделка няма информация за друг акционер с такъв голяма дял (5%) освен Миролио и извън
мажоритарния собственик. Досега Цветан Василев официално е отричал да има връзка с бившия
държавен холдинг. "Булгартабак" беше приватизиран преди малко повече от две години от новото
тогава дружество BT Invest, собственост на руската VTB Capital. По информация на "Капитал"
обаче зад инвеститора стоят именно Цветан Василев, депутатът от ДПС Делян Пеевски и
собствениците на "Винпром Пещера". В сряда на фондовата борса в София търговията завърши
със спад за три от индексите. Водещият SOFIX потъна с 0.40% до 456.95 пункта. Най-голям
оборот реализираха сделките с привилегировани акции на "Химимпорт" (335 хил. лв.) и "Агрия
груп холдинг" (268 хил. лв.).
Капитал, 2013-10-24
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ИНВЕСТИЦИИ

Виетнам изнася риба за ЕС през Бургас
Виетнам може да изгради логистична зона за обработка
на риба край Бургас или Варна. Идеята е през нея да се
изнасят риба и рибни продукти от Виетнам за Европа.
Страната ни може да предостави изгодно терен за целта в
една от икономическите зони край родните пристанища.
Това стана ясно след срещата на президента Росен
Плевнелиев
с
министър-председателя
на
Социалистическа република Виетнам Нгуен Шинх Хунг
в Ханой. По-вероятно е това да стане край Бургас заради
съвместно дружество с общината - "Индустриален и
логистичен парк - Бургас" АД. Президентът Росен
Плевнелиев сам се убеди в качеството на рибните
продукти във Виетнам, тъй като беше нагостен с 12степенно меню от риба, скариди, омари и калмари при
посещението си в най-известната забележителност на
азиатската държава - залива Ха Лонг. Един от близо
3000-те острова във водите на Източно виетнамско море
носи и родно име - Орфей.
Investor.bg, 30 октомври 2013

Откриха втория етап на завода за дограма
в Костинброд
Откриха втория етап от инвестиционния проект за
изграждане на завод за дограма в Костинброд. Той
включва ново хале и втора поточна линия за
стъклопакети. Инвестициите възлизат на 4 млн. лв. Към
момента в производството работят над 450 души. Зам.министърът на икономиката Анна Янева, която
присъства на откриването, подчерта, че в периода 2008–
2009 г. държавата е оказала съдействие по реда на Закона
за насърчаване на инвестициите за осъществяване на
проектите на два сертифицирани инвеститора в
индустриалната зона на гр. Костинброд чрез
финансиране на общинска инфраструктура на обща
стойност 6 млн. лв. Построени са обслужващи пътища,
магистрален водопровод, електрическо захранване и
дъждовна канализация, които създават по-добри условия
за привличане на инвеститори. "Предоставената
подкрепа от държавата и последователните инвестиции
на дружеството са пример за добро взаимодействие за
насърчаване на производствените предприятия и
положителен знак за българските фирми, които имат
готовност да разширят мощностите си", каза Янева.
Econ.bg, 30 октомври 2013

Търсят
изпълнител
на
рибарското пристанище в
Черноморец
Община
Созопол
удължи
сроковете за закупуване на
тръжна документация и подаване
на оферти в обществената
поръчка за избор на изпълнител
на
реконструкцията
и
модернизацията
на
съществуващото
рибарско
пристанище в Черноморец.
Ст-во Градът, 28 октомври, 2013

Кръговото на Лъвов мост –
пред разрешение за строеж
След поредица от обсъждания и
срещи с експертни общества и
граждански организации проектът
на кръговото на Лъвов мост с
траншеи от двете страни на река
Владайска
беше
коригиран.
Според управителя на "Пътпроект
2000"
Любомир
Симеонов
техническите промени са в броя
на лентите за движение на кръга –
намалени от три на две, и в
радиуса на кръга - увеличен от 35
м става 42 м.
Ст-во Градът, 28 октомври, 2013

Свищов ще обновява
Свищов ще обновява площадки,
спортен комплекс и зелени площи
До 1 ноември се получава
документацията за участие в
обявената от община Свищов
процедура за изпълнител за
извършване
на
строителномонтажни работи на няколко
обекта. Прогнозната стойност на
поръчката е 3 679 741 лв. без
ДДС. Проектът се финансира със
средства от оперативна програма
"Регионално развитие" по схемата
"Зелена и достъпна градска
среда".
Ст-во Градът, 28 октомври, 2013
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Търговете бълват имоти от невърнати кредити
Увеличават се имотите, които са предложени на търгове заради невърнати кредити. Това показва
статистиката на Камарата на частните съдебни изпълнители. Броят на предлаганите от частни
съдебни изпълнители имоти в края на първото тримесечие през 2013 г. е бил 3663, като броят
включва всякакви недвижимости в цялата страна - жилища, офиси, сгради, хотели, халета и т.н. В
края октомври броят на тези имотите вече е 4822, т.е. увеличението за две тримесечия е с 31%. В
София ръстът е с 46%. Продадените чрез търгове имоти се увеличават. За първото полугодие на
2013 г. частните съдебни изпълнители са изтъргували 4800 имота, докато за цялата минала година
те са били 7780. Посочва Георги Дичев от камарата. Само за първото полугодие на 2013 г.
частните съдебни изпълнители са изтъргували 4800 имота, докато за цялата минала година те са
били 7780. Паралелно с увеличението на броя на имотите, предлагани на търг, се увеличават и
тези с рекордни цени. Преди няколко месеца, например, най-скъпата къща, продавана от съдебен
изпълнител, бе в София и се предлагаше с първоначална цена от 4,5 млн. лв. Става въпрос за
наскоро реновиран имот от 440 квадратни метра на столичната улица "Оборище”, чиято цена на
квадратен метър бе 10 180 лева.
inews.bg, 29 октомври 2013

Стартира развитието на най-големия ритейл парк в Южна България
Ритейл Парк Уест ще бъде най-големият ритейл парк в Южна България с обща площ 85 000 кв.м,
от които над 43 000 кв.м. търговска площ. С благоприятното си местоположение в гъсто
населената западна част на град Пловдив, между три ключови булеварда – "Пещерско шосе",
"Свобода" и "Копривщица", ритейл паркът ще обслужва около 250 000 души от района и още 107
000 души от града и съседните общини. Ритейл Парк Уест оформя нова урбанистична зона за цяла
Южна България, която ще предлага на клиентите си не само възможности за пазаруване, но и
услуги, развлечения и разнообразни атракции за прекарване на свободното време. От компанията,
управляваща проекта - "Галакси Пропърти Груп" ООД съобщиха, че регистрират сериозен интерес
към търговските площи от водещи световни компании. Вече са подписани договори с найголямата търговска верига за хранителни стоки в България, както и с верига за бяла и черна
техника. Миксът от търговски фирми ще включва още магазин от типа "Направи си сам", фирма за
обзавеждане, аптека, дрогерия, книжарница, магазини за домашни потреби, спортни и детски
стоки, мода и облекло.
Строителство Градът, 29 октомври 2013

Два големи жилищни и туристически комплекса във Варна обявиха
фалит
Единият е напълно завършен, а другият в груб строеж. Комплексите са обявени за продан от
банките кредиторки. Луксозният комплекс "Оркид гардънс" се продава от съдебен изпълнител за
40.2 млн. лв. Той включва 106 апартамента, 87 офиса, 35 магазина, 233 гаража и СПА център.
Общата разгъната площ е над 42 хил. кв. м. Търгът е по искане на Уникредит Булбанк, която е
отпуснала кредит от 25 млн. евро за изграждането му. Инвестицията в комплекса се свързва с
израелския гражданин Офер Миретцки, който бе изгонен от България заради заплаха на
националната сигурност, но успя да се завърне в страната през 2011 г. Предприемачът и до днес е
управител на дружеството. Вторият фалирал комплекс е "Вайшиа бийч" и е собственост на
малтийска компания с британски представител. Той е в груб строеж с разгъната площ от 27.7 хил.
кв. м. и прилежащ терен от 31 декара. Неговата начална цена е 28.4 млн. лв., а взискател е
Юробанк.
Преса, 28 октомври2013

ФренСКИ проект в Рила за 550 млн. евро
Френско-българският проект "Дестинация Рила" единствен отговаря на описанието на зам.министъра на икономиката Бранимир Ботев за чакана рекордна инвестиция. Той разказва за чужд
инвеститор в планинска зона с намерение да инвестира близо 650 млн. евро, но отказва да обяви
име. Проверка показа, че става въпрос за изцяло нов мегакурорт между Сапарева баня и
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самоковското село Говедарци, което ще включва ски зона, аква център, голф игрище и др.
Инвеститори в него са френската хотелиерска група Accor, международният оператор на ски
курорти PGI Management, българското строително дружество "Маркан" и други. Идеята е в съвсем
начален етап и още няма реално внесен проект за разглеждане от държавни институции.
"Дестинация Рила" представлява мегакурорт върху 55 хил. дка, който трябва да се изгради между
Сапарева баня и самоковското село Говедарци. Основните партньори в проекта са френската група
Accor, която е най-големият хотелски оператор в Европа, компанията PGI Management, която
управлява ски курорти в Европа, Азия и Южна Африка, българската строителна група "Маркан",
съобщиха от обслужващата проекта PR агенция "Хавас". Сред партньорите са още Schneider
Electric, както Cluster Montagne - асоциация, обединяваща големите планински инвеститори във
Франция. Пряко участието си в проекта пред "Капитал" са потвърждавали и от Accor, и от
"Маркан". Двете фирми вече имат първия си завършен проект в страната - миналата година беше
завършен хотел под бранда Novotel, в който българската компания инвестира 22 млн. евро.
Капитал, 28 октомври 2013

Започва проектирането на летище край Гоце Делчев
Проектанти започват работа по летище "Пирин" край Гоце Делчев. Инвеститор е "Хелт енд
уелнес" АДСИЦ, а изпълнител - инженеринговата компания "Щраплан". Летището трябва да
заработи през 2015 г., като така подпомогне развитието на зимния туризъм в района. То ще се
появи на мястото на бивше военно летище и ще е с капацитет да поема 3 хил. полета годишно.
"Хелт енд уелнес" придоби терена през 2011 г. за 14.9 млн. лв. Освен разхода за придобиването на
имота дружеството инвестира и 1.7 млн. в проектиране на летището. Вече е осигурен и крайният
купувач на обекта, когато бъде завършен, информира изданието. Това е компанията "Бромак
инвест", с която е сключен предварителен договор за продажба на обща стойност 8.6 млн. евро без
ДДС. Купувачът е свързан с банкера Цветан Василев. Неговата банка КТБ пък е акционер в "Хелт
енд уелнес". Бъдещото летище "Пирин" ще бъде седмото малко летище, което ще приема
граждански полети, освен по-големите 5 летища в страната. То ще се простира на площ от 874 680
кв.м и ще се състои от една писта с дължина 2100 м и широчина 25 метра, както и от пътнически
терминал, пише в инвестиционния проект.
Дневник, 28октомври 2013

Влагат €3 млн. в цех за миди
Инвестират 3 млн. евро в цех за преработка на миди и риба в Каварна. Общинският съвет в града
даде "зелена светлина" на проекта, каза кметът на Каварна Цонко Цонев. Инвестицията е на "Бляк
Сий Шелс" ООД, която има най-голямото мидено поле в залива на Каварна. Сега на терен от 7 дка,
ще изградят цех за преработка на миди и риба. Така ще бъдат разкрити 40 работни места. Мидите
и рибата ще се изнасят в много страни както например Украйна, Катар и Южна Корея, каза още
Цонев.
Стандарт, 28 октомври 2013

19 млрд. лв закопани в недовършени сгради
Инвестициите в строежи, които остават нереализирани към днешна дата, е за 19 млрд. лв. Това
показват данни на Камарата на строителите в България, цитирани по повод отминалия преди два
дни професионален празник на строителите, Димитровден. Над 160 млн. лв. са задълженията на
общините към строителния бранш. Надеждите сега са в реализирането на ВиК проекти в
инженерното строителство, което заема малко над 40 % дял в строителния сектор. От бранша се
оплакват и от това, че обществените поръчки се печелят от няколко големи фирми. За да се
промени порочната практика, Министерството на инвестиционното планиране инициира
законодателни промени. В нова наредба ще бъде записано, че проектите на стойност над 10 млн.
лв. ще бъдат разделяни на части, така че за тях да могат да се борят и малки фирми. Равносметката
за камарата на строителите не е от най-приятните - едва 3-4% ръст на жилищното строителство
главно заради инвеститорския интерес на чужденци по Черноморието и над 19% спад в
инженерното строителство.
Stroimedia.bg, 28 октомври 2013
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Строят ново тролейбусно депо за 6,5 млн. лева в Плевен
Ново тролейбусно депо на стойност 6,5 млн. лева ще строи фирма „Тролейбусен транспорт” в
Плевен. Вече тече конкурсната процедура за избора на изпълнител на крупния строеж. Той се
реализира в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на Плевен” финансиран от ОПРР
2007-2013 г.” Проектът предвижда изготвяне на работен проект и строителство на ново
тролейбусно депо за 70 тролейбуса върху общински имот. В рамките на възложението се
предвижда да се извърши подходящо озеленяване на границата на депото. Подходът към бъдещата
площадка на депото е решен от изток от ул. ”Александър Малинов” по която минава трасето на
тролейбусни линии № 5 и № 8, което позволява безпрепятствено прибиране и излизане на
тролейбусите. Новото тролейбусно депо трябва да осигури не само място за домуване на 70
тролейбуса, но и сгради и технологични помещения с подходящо оборудване, осигуряващи
поддържането на техническата готовност на тролейбусите, безопасността и здравословни условия
на труд.
1kam1.com, 25 октомври 2013

Айтос ще изнася белени скариди в цял свят
Швейцарско-австрийска компания ще строи завод за рибни деликатеси в Айтос. По потвърдена
информация става въпрос за ръчно белени скариди. На 1-ви май 2014 год. заводът ще отвори
врати. В него ще работят 250 души. Предприятието ще се изгражда върху частен терен на около
2.5 дка. Той се намира в посока с. Карагеоргиево, в района на бившите казарми. Компанията има
намерение след време да разшири дейността си с друго производство. От "Платиниум инвестмънт"
ООД са известни в света със своите предприятия за рибни деликатеси. Продукцията от Айтос ще е
за външния пазар. Одобрен е работният проект на предприятието. Най-късно в началото на
следващия месец започва строежът на завода.
Бургас-днес и утре, 25 октомври 2013

Компанията за офис решения Regus расте с нови площи
Международната компания за гъвкави офис решения Regus увеличава двойно бизнеса си в
България, съобщи генералният мениджър за страната Десислава Митева. От този месец
дружеството предлага на клиентите си нови 119 работни места под наем, разположени на два
етажа в Landmark Center на жълтите павета. До момента Regus оперираше в първия си и доскоро
единствен център в България – Regus Center на бул. "Тотлебен". Дейността на Regus е свързана с
предлагането на цялостни офис решения като алтернатива на чистия наем на квадратни метри
офис площ. Моделът включва различни опции за наем на едно или няколко работни места в
специализирани бизнес центрове заедно със съпътстващите услуги – секретарка, ползване на зали
за срещи, електронна поща и др. Клиентите на този тип компании могат да наемат и т.нар.
виртуален офис, при който ползват набор от услуги: адрес за кореспонденция, електронна поща и
секретарка, но без да се налага да наемат и поддържат офис за целта.
Капитал, 24 октомври 2013

Руска компания иска да строи завод в индустриалната зона на гр.
Българово
Руска компания е заявила сериозни намерения за разкриване на свой завод в индустриалната зона
на гр. Българово – съобщи за „Бургаски репортер” кметът на града Йордан Йорданов.
Инвеститорите желаят да построят своя производствена база за светодиодни лампи и елементи за
осветление от последно поколение. Най-важната част в офертата на компанията от Русия е това, че
като част от един демонстрационен проект се предлага да бъде подменено уличното осветление в
гр. Българово чрез процедура на публично-частно партньорство. По този начин бъдещите клиенти
на фирмата производител на място ще могат да се убедят в безспорните качества на осветителните
тела и съоръжения, а жителите на Българово ще разполагат с осветени улици. Йорданов признава,
че преговорите са в напреднала фаза и след завършването на няколко процедури те ще бъдат
финализирани.
Бургас-днес и утре, 24 октомври 2013
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Газовата бонанза в Черно море остава на хартия
В Черно море има запаси от природен газ, на които държавите от региона се надяват, за да намалят
енергийната си зависимост от Русия, е рефрен, който повтарят експертите през последните
няколко години. Дали обаче е толкова лесно този потенциал да бъде реализиран и дали Москва ще
се даде толкова лесно, анализира агенция Reuters.
Въпреки усилията, от Черно море не се добива толкова природен газ, каквито бяха надеждите.
Причината е, че находищата са в дълбоките води, а и тежката геоложка обстановка, която изисква
скъпи технологии и оборудване.
Собственият добив на газ е спасителен за държави като България и Украйна, които получават
основно суровината от Русия. Дори и по-отдалечени държави – Унгария и Словакия, също
възлагат надежди на добива от Черно море, за да диверсифицират източниците си.
Кризата обаче сви инвестиционните намерения на много от компаниите. Анализите на Reuters се
потвърждават и на практика у нас – през лятото беше спряно развитието на блок „Терес“ заради
липсата на интерес. До крайния срок нямаше подадени оферти за участие в търга, макар и девет
компании да закупиха документация.
Плановете на правителството на Борисов бяха поне 15-20% от вътрешното потребление на газ да
бъде покрито със собствен добив. В момента газ се добива от находищата „Галата“ и „Калиакра“ в
Черно море, а в началото на 2015 година се очаква и добивът от находището „Девинци“ край
Ловеч.
Според анализа на Reuters обаче „охлаждането“ на интереса към черноморския шелф е само
временно. Технологиите напредват и с подобряването на бизнес климата в региона, ще се върнат и
големите инвеститори.
Въпросът сега е каква ще бъде реакцията на Русия и как тя ще защити доминиращото положение
на „Газпром“. Една от стъпките в тази посока е наливането на 17 млрд. евро в проекта „Южен
поток“.
Според анализатори изграждането на този газопровод може да спре развитието на находищата в
Черно море. Най-малкото защото потенциалът на Черно море още не е доказан и може да отнеме
години и значителни усилия, докато започне търговският добив от находищата.
„Нужни ще бъдат няколко значими открития, за да катализираме нов интерес и инвестиции. От
десетилетия говорим за потенциал, който трябва да бъде реализиран“, коментира Андрю Неф,
енергиен анализатор в IHS Global Insight.
Investor.bg, 25 октомври 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ С НУЛЕВ БЮДЖЕТ 7
КОГА: 29.10.2013, 10:00-17:00
КЪДЕ: Интер Експо Център, София

 ЛОГИСТИЧНАТА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ
КОГА: 31.10.2013, 09:00-17:00
КЪДЕ: Sofia Event Center (SEC), ет. 3, София, бул. "Черни връх" 100

 СЕМИНАР "KING OF SALES" С ГРАНТ ЛЕБЬОФ
КОГА: 21.11.2013, 09:00-19:00
КЪДЕ: София
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