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Данъчни пуснаха на търг злато и имоти
Контрабандно злато, коли и къщи предлага на таен търг
офисът на НАП в Русе. В най-скъпата от шестте тръжни
групи с начална цена малко над 12 000 лв. може да се
наддава за близо 300 г 22-каратови бижута, съобщиха от
приходната агенция. Сред тях се открояват красиви колие,
гривна и обеци. Другите 10 изделия в групата са масивни
гривни, пръстени и синджири. Във втората група с
ювелирни изделия има бели, лилави и сини шлифовани
камъни в златен и сребърен обков за медальони, пръстени
и висулки, които са на изключително изгодната стартова
цена от 341 лв. Всички предлагани предмети са
конфискувани от русенската митница за контрабанда. Със
съдебни решения за отнемане в полза на държавата са
обектите в другите тръжни групи. Обявено е
самостоятелно наддаване за два леки автомобила - "Рено
Лагуна" за 868 лв. и "Фиат Брава" за 441 лв. Изгодно е
предложението за поземлен имот от 1045 кв.м. с жилищна
сграда и стопански постройки за общо 3 351 лв. в с.
Ковачевец, община Попово. Публичната продажба чрез
търг с тайно наддаване в русенския офис на НАП е на 19
юни.
Стандарт, 10 юни 2015

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 08.06.2015

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 08.06.2015

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 08.06.2015

Турски холдинг искал КТБ
Холдинг
"Йозтюрк"
проучва
състоянието
на
Корпоративна търговска банка и банка "Виктория" с цел
евентуално да започне процедура по закупуване на двете
дружества. Турската страна е запознала преди близо
месец Фонда за гарантиране на влоговете в банките у нас
с намерението си да предложи спасителен план за двете
банки на стойност 1,5 млрд. евро. Ако предложението
бъде одобрено, проучването на двете банки може да бъде
завършено в кратък срок, се казва още в информацията.
Финансови експерти обаче коментираха, че в "писмото
липсват сериозни намерения, както и ангажименти".

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 08.06.2015

Стандарт, 10 юни 2015

Разрешиха на БТК да купи НУРТС
Комисията за защита на конкуренцията разреши на БТК
да придобие контрол върху групата на НУРТС България
АД (НУРТС). Решението на Комисията ще позволи на
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БТК да придобие 100% от акциите на НУРТС. Планираната сделка няма да доведе до промяна на
пазара на услугата "колокация" и всички партньори на НУРТС ще продължат да ползват
предоставяната услуга в условията на пълна равнопоставеност и прозрачност, се посочва в
съобщение на КЗК. Колокацията е услуга, при която телекомуникационните оператори
предоставят място в своите обекти на трети лица (напр. телевизионни и радио станции, мобилни
оператори, интернет доставчици, оператори на микровълнови връзки и др.), които инсталират
собствено оборудване. Анализ на КЗК за пазара е показал, че проникването на платената
телевизия достига 58% през 2013 г., като най-голям е делът на кабелната телевизия - 27,6%,
следвана от сателитната телевизия - 25,5%, и IPTV - 4,8%. Според КЗК пазарът на платена
телевизия е добре развит, като поради конкуренцията между доставчиците на кабелна, сателитна и
IP телевизия се очаква преразпределяне на абонатите в следващите години и миграция на
потребители към IPTV.
Money. Стандарт, 09 юни 2015

Тази къща струва 350 000 лева
В началото на месец юни броят на предлаганите имоти с неизплащани ипотеки се е понижил до 4
835 спрямо малко над 5000 в началото на миналия месец. От тях 615 имота се продават в
столицата на страната. За сравнение, в началото на годината се предлагаха около 4 000 подобни
имота. Вторият най-скъпо предлаган имот е стар наш познайник. Бившият магазин Sprider на бул.
България продължава да е непродаден, като за него ще се състои ново наддаване, което ще започне
с начална цена от 3.76 милиона лева. При последното му предлагане през април имотът бе с
начална тръжна цена от 3.91 милиона лева. Днес стойността му е намалена с близо 4%. Осмият
най-скъпо предлаган имот в момента отново ни е добре познат. Става въпрос за триетажна къща с
площ от 652 кв. м в квартал Бъкстон. В началото на декември този имот бе неуспешно предложен
срещу сумата от 1.52 милиона лева. Към днешна дата наддаването ще започне от 1.22 милиона
лева, или с 20% под последното й предлагане. Еднофамилна къща в Банкя с площ от 534 кв. м е с
начална тръжна цена от 699 750 лева, което прави по 1 310 лева за кв. м. За последен път тя бе
неуспешно предложена в началото на септември при цена от 900 000 лева, като това бе поредното
понижение с 20% спрямо предшестващия я търг. За не особено луксозна къща от 109 квадратни
метра в Лозенец наддаването ще стартира от главозамайващата сума от 351 600 лева. Въз основа
на началната цена това прави цели 3 225 лева на кв. м. В случая обаче наддаващите ще купуват не
къщата, а парцел от 1 000 кв. м, върху който е разположена тя. В случая цената вече става 351 лева
за кв. м. За сравнение, средните цени на парцелите в Лозенец са при ниво от 367 лева за кв. м. При
едностайните апартаменти едно от най-скъпите предложения в момента откриваме в Русе.
Жилище с площ от 47 кв. м в топ центъра на града се предлага за наддаване от съдия изпълнител с
начална тръжна цена от 67 500 лева. Това прави 1 436 лева за кв. м. Най-скъпият тристаен
откриваме в столицата, в квартал Слатина. За жилище с площ от 100 кв. м наддаването ще
стартира от 268 725 лева, или при цена от 2 687 лева за кв. м.
Profit.bg, 05 юни 2015
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Продажбите на дребно се забавят през
април
Растежът на оборота в търговията на дребно все повече се
забавя. След като през март той беше 0.8% на годишна
база, през април ръстът е едва 0.5%. Предварителните
данни на НСИ показват още, че от началото на 2015 г.
продажбите на дребно намаляват на месечна база през
всичките месеци. Така през април те са спаднали с 0.2%
спрямо март. Най-висок ръст през април спрямо същия
месец на предходната година има при продажбите по
интернет, телефон и поща – 7.7%, но дори и той се забавя
спрямо двуцифрените числа на растеж, които
отбелязваше всеки месец от началото на 2011 г. насам.
Промишленото производство се е увеличило с 1.5% през
април 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г и само с
0.2% спрямо март 2015 г. Годишният ръст се дължи
преди всичко на по-голямото производство и
разпределение на електрическа и топлоенергия и газ.
Ниско е увеличението в преработващата промишленост
(0.3%), а в добивната се наблюдава спад от 0.8% на
годишна база. Въпреки че преработващата промишленост
е отбелязала макар и минимално увеличение на годишна
база от 0.3%, то на месечна тя намалява с 1%. По
принцип преработващата промишленост е с по-висока
добавена стойност за икономиката от добивната
промишленост. Добивната промишленост на годишна
база спада с 0.8% заради по-ниския добив на метални
руди и неметални материали и суровини. Само добивът
на въглища се е увеличил на годишна база – с 10.9%. При
преработващата промишленост най-голямо увеличение
спрямо април 2014 г. има при производството на
автомобили, ремаркета и полуремаркета (16.9%) - в тази
категория основно влизат производството на резервни
части. Интересно е, че същевременно производството на
други превозни средства намалява с 22.5%.
Капитал, 09 юни 2015

Промишлената
ръст от 0.2%

продукция

регистрира

Промишленото производство през април 2015 г.,
изчислено от сезонно изгладени данни, нараства с 0.2% в
сравнение с март, показват предварителните данни на
Националния статистически институт. През месеца
календарно изгладеният индекс на промишлената
продукция регистрира ръст от 1.5% спрямо съответния
месец на 2014 година. Увеличение спрямо предходния
месец е регистрирано в добивната промишленост - с
3.1%, и в производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - с 2.6%, докато в
преработващата промишленост е отчетено намаление - с
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1.0%. По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на
превозни средства, без автомобили - с 10.6%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване с 10.3%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 10.1%, производството
на тютюневи изделия - с 6.1%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с
5.3%. Ръст е регистриран при: производството на основни метали - с 10.8%, производството на
мебели - с 9.1%, производството на кожи; производството на изделия от обработени кожи без
косъм - с 8.1%, производството на химични продукти - с 5.7%. На годишна база ръст на
промишленото производство е отчетен в производството и разпределението на електрическа и
топлоенергия и газ - с 6.8%, и в преработващата промишленост - с 0.3%, докато в добивната
промишленост е регистриран спад от 0.8%.
Медия Пул, 09 юни 2015

Прогнозират 1,3% ръст на БВП
Българската икономика да нарасне с 1,3% през 2015 г. и с 1,8% през 2016 г., очакват от
международната рейтингова агенция Moody's. Тази прогноза се доближава до последните
очаквания на Министерството на финансите, според които ръстът на БВП тази година ще бъде
1,4%, а догодина 1,7%. Moody's потвърди рейтинга на държавните облигации на България на ниво
Baa2, със стабилна перспектива. Това решение отразява стабилната бюджетна позиция,
устойчивото икономическо възстановяване и инициираните реформи, както и рисковете от
появата на външни шокове заради ситуацията в Гърция, посочват от Moody's.
Стандарт, 08 юни 2015

Евростат отчете лек спад на безработицата през април
Нивото на безработицата у нас през април е било 10.1%, което е лек спад в сравнение с месец порано, когато е било 10.2%. Това сочат данните на Евростат. На годишна база безработицата е
отбелязала понижение с 1.5%. Така през април безработните в страната са били 342 000 души. От
европейската статистическа служба отчитат и положителен рекорд - безработицата в еврозоната се
е понижила до тригодишен минимум от 11.1% през април спрямо 11.2% през март. Така нивата се
отдалечават от достигнатия максимум през 2013 г. от 12 на сто. В целия Европейски съюз
безработицата е останала без промяна на ниво 9.7%. Сред страните членки най-ниска безработица
е отчетена в Германия (4.7%), а най-висока - в Гърция (25.4%) и Испания (22.7%). Спрямо април
2014 г. безработицата се е понижила в 22 страни, членки на съюза, и се е повишила в шест. Найсилен спад е отчетен в Испания (от 24.9% до 22.7%), Литва (от 11.1% до 8.9%) и Ирландия (от
11.8% до 9.7%). Повишение на показателя се отчита в Белгия (от 8.4% до 8.5%), Румъния (от 6.8%
до 6.9%), Австрия (от 5.5% до 5.7%), Франция (10.1% до 10.5%), Хърватия (17.1% до 17.5%) и
Финландия (8.5% до 9.4%).
Сега, 04 юни 2015

Жесток недостиг на работна сила заплашва България след 10 г.
Проблемите с пазара на труда скоро ще прераснат в същинска криза. Ако икономиката ни
продължи да се развива с добри темпове, от 2025 г. нататък ще има жесток недостиг на работна
ръка. Населението на България се топи и застарява с такива темпове, че дори максималната
мобилизация на пенсионерите и безработните няма да задоволи нуждите на трудовия пазар. За
това алармираха вчера от Института за икономически изследвания при БАН. "Сега говорим само
за недостиг на квалифицирани кадри, а до десет години е твърде вероятно да има изобщо недостиг
на предлагания труд", обясни Любомир Иванов от екипа на института. По данни на НСИ до 2030
г. населението на възраст между 20 и 64 г. ще намалее до 3.77-3.78 млн. души. Така, ако заетостта
се качи до 75%, а безработицата се смали на 5%, работещите българи ще са с около 440 хиляди помалко, отколкото през 2008 г., сочи анализът на БАН. Дори сега, при близо 11% безработица, ред
икономически сектори страдат от недостиг на кадри. Около Нова година НСИ направи проучване
сред фирмите, което показа, че над 13% от промишлените предприятия се оплакват, че не могат да
запълнят работните си места. В момента у нас се търсят поне 10 хиляди ИТ специалисти. Остър е
дефицитът на кадри за туризма - от готвачи и сервитьори до спасители. Все повече се говори и за
недостиг на лекари и медицински сестри, на инженери, шлосери и заварчици. Неслучайно
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работодателите напоследък засилват натиска за ускоряване на процедурата за издаване на работни
разрешителни за чужденци.
Сега, 02 юни 2015

Всички публични бюджети са на плюс в първите 4 месеца на годината
Всички отделни бюджети, включени в консолидираната фискална програма, имат принос за
отчетения сериозен излишък в хазната към края на април. Излишъкът за първите 4 месеца на
годината възлиза на 1.07 млрд. лв., като 536.5 млн. от него е реализиран по националния бюджет.
Плюсът при еврофондовете е 530.1 млн. лв. Това показват детайлните данни на МФ за
изпълнението на бюджета. Забележителен на фона на миналата година е реализираният плюс по
държавния бюджет в размер на 68.5 млн. лв. при дефицит за същия месец на миналата година от
568 млн. лв. Наваксването тук се дължи основно на по-добри данъчни приходи - главно ДДС и
акцизи. Това прави възможно да се "усети" излишъкът и в останалите бюджети. За първите 4
месеца на годината общините излизат на плюс от 273.7 млн. лв., други 137.2 млн. лв. излишък
отчитат университетите, БАН и БНТ и БНР. За разлика от миналата година, първите четири месеца
са довели до плюс и в системата на социалното осигуряване. Тук положителното салдо към края
на април е 46.3 млн. лв. при 252.4 млн. лв. дефицит за същия период на миналата година.
Разходите за първите 4 месеца на годината по националния бюджет без европейските фондове са с
близо 20 млн. лв. по-ниски спрямо април 2014 г. Обещаното свиване на разходите за заплати обаче
продължава да не се случва. От орязване на разходите за заплати през тази година с 10% в
бюджетния сектор се чакат икономии за 350 млн. лв. И през април, когато се плащат бонусите за
първите три месеца на годината, тенденция за подобен спад на разходите за заплати няма.
Сега, 02 юни 2015

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Други дейности, свързани със свободното
време", по Приходи от продажби за 2013 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Еврофутбол ООД
Български спортен тотализатор ДФ
Геймър 2001 ЕООД
Принцес Свиленград ЕАД
Евробет ООД
Сити Казино Груп ООД
Актив-БГ АД
Уин Сити ЕООД
Казино Елит АД
Ентертеймант АД

Град
София
София
София
Свиленград
София
София
София
София
София
Пловдив

Приходи от продажби
(хил. лв.)
2012
2013
205 029
218 995
163 458
166 304
5 341
101 399
61 236
97 335
89 124
90 353
3 506
64 566
51 662
52 681
24 729
51 664
55 446
40 940
34 470
37 041
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БОРСОВИ НОВИНИ

Монитор, 10 юни 2015

Отпадат 2 от дружествата в индекса на
компаниите
с
добро
корпоративно
управление

Основен пазар
Premium

1 074 523.34

Standard

588 507.25

АДСИЦ
Общо оборот на БФБ

903 518.39
3 006 974.85

BGREIT: 08.05.2014 – 09.06.2015
95
94
94
93
93
92
92
91

08.05
10.05
12.05
14.05
16.05
18.05
20.05
22.05
24.05
26.05
28.05
30.05
01.06
03.06
05.06
07.06
09.06

Енерго-Про Продажби поиска отписването си като
публична компания, става ясно от подаденото до БФБСофия съобщение. На 8 юни компанията е внесла в
Комисията за финансов надзор заявление за отписване на
дружеството и на издадените от него емисии акции,
съобщи investor.bg. Ходът на компанията е в изпълнение на
намерението, заявено в търговото предложение, отправено
от собственика му - Енерго-Про Варна, до останалите
акционери. Преди търговото предложение Енерго-Про
Варна притежаваше и 90,44% в Енерго-Про Продажби АД,
като делът вече достигна 98,75%. Това е второто
енергодружество, което се отказа да бъде публично и
акциите му да се търгуват на БФБ. Първа беше ЕВН, която
през септември 2012 г. свали и двете си компании –
снабдителната и разпределителната от борсата. Това стана
малко след като през борсата ЕВН успя да придобие
останалите в държавата 33% от акциите. Засега публични
остават компаниите, собственост на ЧЕЗ.

БФБ-София
Седмичен оборот 01-06.06.2015 (лв.)
Пазар
Оборот

BGBX40: 08.05.2014 – 09.06.2015
101
100
99
98
97
96
95
94

08.05
10.05
12.05
14.05
16.05
18.05
20.05
22.05
24.05
26.05
28.05
30.05
01.06
03.06
05.06
07.06
09.06

Свалят Енерго Про Продажби” от борсата

08.05
10.05
12.05
14.05
16.05
18.05
20.05
22.05
24.05
26.05
28.05
30.05
01.06
03.06
05.06
07.06
09.06

Отново предстоят промени в състава на индекса на
компаниите с добро корпоративно управление CGIX
SOFIX: 08.05.2014 – 09.06.2015
(Corporate Governance IndeX), показва съобщение на БФБ505
София. Считано от 22 юни 2015 г. от него ще отпаднат две
500
495
дружества, докато останалите пет ще запазят мястото си
490
спрямо година по-рано. От индекса излизат Доверие
485
480
Обединен Холдинг АД и Трейс груп холд АД, като тяхното
475
място ще заемат Албена АД и Агрия Груп Холдинг АД.
470
465
Другите пет компании, попадащи в състава на СGIX, са
Индустриален Холдинг България АД, Монбат АД,
Софарма АД, Българска фондова борса-София АД и Стара
планина Холд АД.Индексът се състои от 7 компании и е
претеглен с пазарната им капитализация, коригирана със свободно търгуемия обем на всяка една
от тях. Включените компании подлежат на периодично преразглеждане всяка година през месец
юни, а коефициентите за фрий-флоут се преразглеждат на всеки три месеца по аналогия с
водещите индекси на БФБ-София АД. Решение кои компании да влязат и кои да излязат взима
Националната комисия за корпоративно управление. Тя е независим орган, учреден на 3
септември 2009 г. с подкрепата на Комисия за финансов надзор и БФБ-София АД.
Добруджанска трибуна, 10 юни 2015

КФН отказа лиценз за инвестиционен посредник на ТНК Маркетс ЕООД
Комисията за финансов надзор (КФН) отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като
инвестиционен посредник на ТНК Маркетс ЕООД, става ясно от взетите от регулатора решения на
заседанието на 4 юни. От документа става ясно, че компанията е в процес на учредяване. От друг
инвестиционен посредник – Дилингова финансова компания АД, КФН иска в едномесечен срок да
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бъдат предоставени допълнителна информация и документи. Комисията иска същото и от
застрахователната компания Надежда АД. Регулаторният орган одобрява промяна в устава на
Агро Финанс АДСИЦ, приета на общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 04
май 2015 г. КФН одобрява и проекта за промяна в устава на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт
АДСИЦ, който ще бъде гласуван на редовното годишно общо събрание на акционерите,
насрочено за 30 юни 2015 г. Комисията вписва емисията в размер на 1 375 000 000 обикновени,
безналични, поименни, свободно-прехвърляеми варанти с емисионна стойност 0,001 лв., издадени
от Уелкъм Холдингс АД по реда на чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК, в регистъра на публичните дружества
и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за КФН, с цел търговия на
регулиран пазар на ценни книжа. Варантите дават право на притежателите им да упражнят в 6годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по
емисионна стойност 5 лева за акция, които Уелкъм Холдингс АД ще издаде при последващо/щи
увеличаване/ния на капитала си.
Investor.bg, 05 юни 2015

БФБ-София изпрати май с 46% годишен спад на оборота
Месец май приключи с 46% спад на годишна база на оборота на БФБ-София до 34,2 млн. лв.,
показват данните на пазарния оператор. В последната година оборотът на БФБ-София се крепи
около 30-те млн. лв., като през март тази година бе паднал до 25,2 млн. лв., а през юли 2014 г. и до
23,2 млн. лв. Броят сделки през май 2015 г. е 5 130, което е с 30% по-малко, считано на годишна
база. От началото на годината сделките са 30 497, което е понижение с 54% на годишна база.
Оборотът за януари-май 2015 г. е 224,1 млн. лв., или с 51% по-малко от същия период на 2014 г.
Лидери по оборот на БФБ-София за петте месеца на годината на Основен и Алтернативен пазар са
Евро-Финанс АД с 55,4 млн. лв., ПФБК ООД с 48,45 млн. лв., Капман АД с 48,36 млн. лв., Карол
АД с 37 млн. лв. и Де Ново ЕАД с 34,8 млн. лв. В топ 5 по брой сделки само на Основен пазар са
Карол с 16 869 трансакции, Елана Трейдинг АД със 7 694, БенчМарк Финанс АД с 4 443, ПФБК
ООД с 3 418 и Капман АД с 2 332. Акциите на Стара планина Холд АД се оказаха единствените в
SOFIX, които поскъпнаха през май, макар и само с 0,5%. През миналия месец водещият индекс на
българския капиталов пазар се понижи с 3,93% до 482,92 пункта, за да удължи загубата от
началото на годината до 7,5%.
Investor.bg, 04 юни 2015

КФН: Финансов Консулт ЕООД и Брокеридж – Христо Иванов ЕООД
нямат лиценз!
Комисията за финансов надзор обръща внимание на потенциалните инвеститори, че „Финансов
Консулт” ЕООД и „Брокеридж – Христо Иванов” ЕООД не са лицензирани от КФН за извършване
на дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество. Обръщаме внимание, че в
Търговския регистър при Агенцията по вписванията няма вписано дружество „Брокеридж –
Христо Иванов” ЕООД. Има вписан едноличен търговец „Брокеридж – Христо Иванов” ЕТ, гр.
София, се казва в съобщението. КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори на
следното: инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от:
1. дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник;
2. банки, получили лиценз от БНБ за извършване на дейност като инвестиционни посредници и
вписани в регистъра на КФН;
3. инвестиционни посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни
услуги на територията на Република България, съобразно разпоредбите на Директива 2004/39/ЕО
относно пазарите на финансови инструменти.
Investor.bg, 02 юни 2015
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Наемите в търговските площи в
София с ръст от 3% през последната
година

Ремонт за 1 млн. лева на
"Васил Левски"

Наемите на търговски площи в София са се
повишили слабо през последната година. Ръстът
за обектите на първокласните шопинг улици в
столицата е бил 2.7% в сравнение с май 2014 г. и
достига до 38 евро/кв.м на месец. В търговските
центрове покачването е било 3.3%, а наемът около 31 евро/кв.м месечно. Обемът на
инвестициите в търговски имоти в Европа,
Близкия изток и Африка през миналата година е
достигнал 51.8 млрд. евро, което е увеличение
със 17%. През първото тримесечие ръстът на
годишна база е достигнал 94%.

Около 1 милион лева ще излезе ремонтът
на националния стадион "Васил Левски",
разкри спортният министър Красен
Кралев. От няколко дни на съоръжението
кипи усилен труд, като се подменя изцяло
тревната настилка. Новото покритие ще
бъде на топниво и е като на "Алианц
Арена" в Мюнхен. Освен това са заделени
средства за ново информационно табло и
ремонт на трибуните. Според Кралев
България няма нужда от нов национален
стадион, защото сегашният отговарял на
нивото на родния футбол.

Капитал, 10 юни 2015

Новинар, 09 юни 2015

"Станилов" ЕООД ще довърши
газовата връзка с Румъния
Избрана е фирмата, която ще довърши
изграждането на подводната част на газовата
връзка България–Румъния, където заради
проблеми със сондирането на трасето за
полагане на тръбите вече втора година не може
да продължи строежът на финансираната от
Европейската комисия връзка между газовите
системи на двете държави. Това съобщи
заместник-министърът на енергетиката Жечо
Станков по време на българо-италиански форум
"По-модерни,
по-конкурентоспособни,
посилни" във вторник. Трасето от 2.1 км по дъното
на река Дунав между Русе и Гюргево ще се
изгради от фирмата "Станилов" ЕООД срещу 4
599 699.75 евро без ДДС за 169 дни от датата на
подписването на договора. Това показа проверка
на Mediapool за решението на възложителя на
поръчката – държавния газов оператор
"Булгартрансгаз". Изборът е направен само
преди ден.
Медия пул, 10 юни 2015

Българска фирма спечели
проект в Македония

ВиК

Родната
инфраструктурна
компания
"Хидрострой" спечели ВиК проект в съседна
Македония. 2,95 млн. евро е предложила
фирмата за изграждане на 2,5-километров
водопровод,
помпена станция и друга

Руски бизнесмен открива хотел в
Добринище
Руският бизнесмен Борис Ножкин ще
открие модерен хотелски комплекс в
курорта Добринище. В момента се
извършват допълнителни работи по
обекта и през лятото се очаква комплексът
да посрещне първите си посетители.
Луксозният хотел разполага с над 400
легла. В бившата база на железниците са
построени голям хотел и десетки къщи за
гости. Всички постройки разполагат с
всички екстри.
Новинар, 08 юни 2015

Арабски туристи хвърлиха око на
имотите у нас
Една голяма част от арабските туристи
идват в страната ни не само на екскурзия,
но и да купят някакъв имот. Това каза
Зияд Ел Масри, председател на Българоарабска бизнес асоциация, пред Фокус. По
думите му вече има успешен експеримент
на строителни фирми в Поморие и
Каблешково. Там чуждестранни туристи
си купили вили, комплекси и когато е
много горещо в Кувейт и Бейрут се местят
да живеят в страната ни.
Новинар, 08 юни 2015
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инфраструктура в квартал на Скопие. В него от 20 г. има проблем с водоснабдяването и с
изпълнението на проекта той ще бъде решен. Това обясни Иван Владимиров от компанията
изпълнител "Хидрострой". Шест компании участваха в търга за изпълнение на поръчката, като
една от тях подаде оферта в консорциум. Спечелихме търга с най-ниска цена и добро техническо
решение, обясни за "Стандарт" Иван Владимиров.
Стандарт, 08 юни 2015

Бизнесът: Скок на тока закрива работни места
Увеличението на цената на тока за бизнеса от 1 юли, което КЕВР планира, ще доведе до загуба на
пазарни позиции, срив в експорта, загуба на работни места и рязко ограничаване на
инвестиционната активност на много индустрии. За това алармират работодателските организации
КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП. В разпространена вчера позиция те напомнят, че с промените в Закона
за енергетиката от март е поет ангажимент ценовите тежести, които българската индустрия
понася, да бъдат намалени. Вместо това обаче в своето предложение КЕВР "изненада"
индустрията с повече от двукратно увеличена ценова добавка "задължения към обществото" - от
18 лв. на 40 лв./МВтч. Според изчисленията на организациите, това води до скок в цените за
потребителите на високо напрежение с 20%, а на цените за средно напрежение - с 15%. В същото
време енергията за износ продължава да бъде освободена от компонента "задължения към
обществото", се подчертава в становището. Бизнесът критикува КЕВР за погрешната практика на
субсидиране на домакинствата от българския бизнес. Небитовите потребители на ниско
напрежение ще купуват с 40% по-скъпа енергия, в сравнение с домакинствата.
Стандарт, 08 юни 2015

Подготвят търгове за проекти за €575 млн.
В напреднал етап на изпълнение са тръжни процедури на стойност около 575 млн. евро по ОП
„Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Проектите, за които вече текат
процедури за избор на изпълнител, са реализацията на Етап 1 от третия метродиаметър, който
включва участъка от бул. „Янко Сакъзов“ до кв. „Красно село“. Стартирани са още тръжните
процедури за строителство на Лот 3.1 и Лот 3.3 на АМ „Струма“. По отношение на Лот 3.2 на
автомагистралата, който преминава през Кресненското дефиле, в момента тече процедура за
подготовката на идеен проект за алтернативен вариант на трасето. Магистрала „Струма“ ще остане
без 15-километров тунел. Нови проучвания са показали, че той не е най-подходящото решение за
района на Кресненското дефиле, твърдят от регионалното министерство. Плановете на
ведомството предвиждат изграждането на „Струма” през Кресненското дефиле да започне през
2017 г., Очаква се то да се извърши до 2019 г. Все още обаче не е ясно какво ще е трасето в
участъка. Първоначалният план предвиждаше изграждане на дълъг близо 15 км тунел, като
стойността му можеше да е над 1 млрд. лева.
Монитор, 05 юни 2015
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АНАЛИЗИ

FT: България се превръща в топ дестинация за аутсорсинг
Град Пловдив, датиращ отпреди 6 хил. години и богат на археологически съкровища, възвръща
предишната си културна и икономическа значимост. През 2019 г. вторият по големина град в
България ще бъде европейска столица на културата. Междувременно БВП на Пловдив нараства с
12-13% годишно - един от най-бързите темпове в страната. Голяма част от това може да се отдаде
на IT и аутсорсинг бума, подкрепян от местната власт и правителството.
Иван Тотев, кмет на града, казва „Мечтата ми е да видя възраждането на Пловдив като
комбинация от превръщането му в индустриален и културен център на България.”
Пловдив е пример за процъфтяващата аутсорсинг индустрия на страната, допринасяща с почти 4%
към БВП, според Българската аутсорсинг асоциация (БАА). България е деветата в света „найпредпочитана” аутсорсинг дестинация според A T Kearney’s 2014 Global Services Location Index.
Инвеститорите са привлечени от района на Пловдив от Тракия икономическа зона (ТИЗ),
обединяваща шест индустриални зони, пишат авторите на статията Теодор Троев и Ангел Петров.
Предимствата й са изградената цялостна инфраструктура и ускорени процедури. ТИЗ е първата по
рода си зона в България, обособена като Район за целенасочена подкрепа от държавата, което
позволява дори по-малки общини да кандидатстват за финансиране на проекти от националния
бюджет или по програми на ЕС.
Инвестициите в ТИЗ надвишават 1 млрд. евро, като се очакват още 800 млн. евро през следващите
10 години.
„Ние сме консервативни в тези оценки. Интересът непрекъснато расте“, казва Пламен Панчев,
съуправител на ТИЗ и председател на Съвета на директорите на „Сиенит холдинг“, създател на
зоната.
Повече от 100 инвеститора, най-много от Европа, са били привлечени от благоприятното за
бизнеса законодателство, ниските разходи за труд и 10 процента плосък данък, които България
предлага на чуждестранните компании. Сред тях са ABB, със седалище в Швейцария, и
германската група супермаркети Kaufland.
Проект, наречен „Интелигентен град", за насърчаване на енергийната ефективност и намаляване
на промишлени отпадъци в ТИЗ, се разработва съвместно с Fraunhofer Institute Германия и
китайската Huawei. Друга китайска компания, Hainan Longquanren Century Invest and Development,
е партньор на ТИЗ в Евро-китайската зона за икономическо развитие, насочена към привличане на
повече китайски инвестиции, чрез създаване на логистичен хъб, свързващ Азия и Европа.
В ТИЗ са заети 12 000 служители. Липсата на квалифицирана работна ръка обаче е проблем. Д-р
Ивайло Старибратов, председател на УС на „Клъстер информационни и комуникационни
технологии Пловдив”, даде тласък на инициативата за това учебните програми на университети и
професионални гимназии да съответстват по-добре на изискванията на ИТ сектора.
Други градове, като Велико Търново, Варна и Бургас, също се ползват от развитието на
аутсорсинга.
Разширява се чуждестранното присъствие. Американският технологичен конгломерат HP, откри
лаборатория в София, например.
„Потенциалът, който имаме, може да удвои делът на аутсорсинг в БВП през следващите три до пет
години", казва Стефан Бумов, председател на БАА и изпълнителен директор на Софика Груп най-голямата българска аутсорсинг компания, купена от базираната в САЩ TeleTech през
миналата година.
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Илия Кръстев, изпълнителен директор на Data Pro, компания за услуги по интелигентно набиране
и съхранение на съдържание и данни, прибавя към предизвикателствата намаляващата раждаемост
и образованието, „които могат да се окажат спирачка за устойчивия растеж”. Той казва, че
България трябва да улесни процедурите по наемане на чужденци, да спре изтичането на мозъци,
да привлече местните жители, които са завършили в чужбина, и да подобри качеството на живот.
Financial Times, 05 юни 2015
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОНЛАЙН ОБЩНОСТИ
КОГА: 13-14.06.2015
КЪДЕ: M3 College, София, ул. 20 април 26

 КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН МЕНИДЖМЪНТ
КОГА: 15-16.06.2015
КЪДЕ: хотел "Бест Уестърн Сити", София, ул. "Стара планина" 6

 ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО ЗА 2015 Г.
КОГА: 22-25.06.2015
КЪДЕ: Халкидики – Солун, зала в селището Криопиги, София, четиризвезден хотел в селището
Криопиги

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ В ТРАНСГРАНИЧНИ СИТУАЦИИ
КОГА: 14-17.10.2015
КЪДЕ: София - Солун - Атина - Микена - София

 АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗДДФЛ
КОГА: 03-06.11.2015
КЪДЕ: Рим, Италия

 НОВИ МОМЕНТИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2015
КОГА: 16-19.12.2015
КЪДЕ: София - Будапеща - Сентендре - Сегед - София
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