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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

„Кроношпан” купува за
„Дървообработване ВТ”

5

млн.

лв.

100 работници вече са в предизвестие, новият собственик
разширява в пъти производството Първото голямо
сливане между две компании със сходна дейност във
великотърновска област като антикризисна мярка вече е
факт. Дружеството „Кроношпан” купува закъсалото
дървопреработвателно предприятие „Дървообработване
ВТ”, потвърдиха шефовете на двете фирми Алексей
Кънчев и Асен Ников. „Сумата по сделката покрива
банковия ни заем в „Уникредит Булбанк” и задълженията
към работниците. Всички ще си получат парите. Обект на
сделката са земята и сградите. Част от оборудването ще
бъде продадено, а друга - запазена. Търсим варианти
фирмата да продължи да съществува, макар и в друг вид и
с доста по-малък капацитет”, обясни ситуацията Кънчев.
„Да, имаме предварителен договор. Предвиждаме голямо
разширение и инвестиции. Няма да оставим хората от
„Дървообработване ВТ” без работа”, заяви Ников. В
момента тече и регламентираният 45-дневен срок за
предизвестие на работниците от „Дървообработване”
ВТ”. На щат във фирмата се водят 117 човека.
Съкращават се 90 от тях, преди да бъдат наети в
„Кроношпан”. 27 човека ще останат с ангажимент в
старото дружество, което ще опита да развива ново
производство. Официално сделката пък трябва да се
финализира до месец. Неофициално „Кроношпан” купува
„Дървообработване ВТ” за 5 млн. лв.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 22.06.2015

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 22.06.2015

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 22.06.2015

Борба, 24 юни 2015

Кризата удари крупен инвеститор
Продават за пореден път земята на "Банско Терме", на
която трябваше да се изгради туристическо селище за 3
547 500 лв. Амбициите на крупен инвеститор, купил земя
край село Баня, да изгради уникален комплекс за 3 547
500 лева, бяха попарени след като съдия изпълнител за
втори път обяви за продан над 58 декара земя,
собственост на "Банско Терме" ЕООД, представлявано от
Емил Балев. Цената, от която тръгна наддаването за
огромната площ през август миналата година, бе 3 547
500 лева. Сега обаче, тя е с почти милион лева надолу - 2
775 000, 00 лева. Кризата сериозно засегна мощния

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 22.06.2015

Източник: imoti.net
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инвеститор и очевидно го "принуди" да продава на безценица земята си. Припомняме, че
грандиозните намерения бяха цялата тази земя да бъде застроена с къщички, хотели, басейни, спа
комплекси. Инвеститорите взели банков заем от известна банкова институция, който обаче не
успели да погасяват. Това доведе и до крах на намеренията за изграждане на комплекса.
Струма, 24 юни 2015

НАП обяви за продан марката ЦСКА с начална цена 3.7 млн. лв
Националната агенция по приходите обяви за продан правата върху комбинираните марки,
регистрирани на името на ПФК ЦСКА АД. Начинът на продажба е чрез таен търг, а началната
цена е 3 680 360 лв. Желаещите да участват в наддаването трябва да внесат 20% от обявената цена,
или 736 072 лева. Внасянето на депозитите трябва да стане по банков път между 25 юни и 1 юли.
Датата на провеждане на търга е 3 юли. Търгът ще се състои в сградата на ТД на НАП София,
дирекция СДО, ул. "Гурко" №12, от 15.30 ч. Марката е заложена като част от дълга на ЦСКА към
НАП. С продажбата й агенцията по приходите ще опита да върне част от задълженията на
червените, които според главните акционери Ивайло Манджуков и Милко Георгиев са 10.6
милиона лева.
Дневник, 24 юни 2015

"Белла" и Chipita искат да купят гръцкия месопреработвател Nikas
Собственикът на "Белла" Impala Invest и на Chipita - Спирос Теодоропулос, са на финалната права
по придобиването на гръцката публична компания PG Nikas, която в България притежава
месопреработвателната компания "Никас България". Информацията се потвърждава и от
съобщение за свикване на годишното общо събрание на Nikas на 26 юни, петък. Пред банките,
кредитори на компанията - Alpha и Eurobank, е направено предложение за придобиване на
мажоритарен дял от Спирос Теодоропулос (Chipita) и българската месопреработвателна компания
"Белла", която е дъщерна фирма на холандския фонд Impala Invest. При сделката оценката на Nikas
е 80 млн. евро, в което влиза и увеличение на капитала с 20 млн. евро. Половината от тях ще бъдат
покрити от Impala, а останалите от Теодоропулос. Предложена е и "подстрижка" на кредитите на
публичната компания, които в момента "възлизат на 73 млн. евро".
Капитал, 23 юни 2015

„Сторко“ Плевен ще бъде разиграна на търг
Голямата консервна фабрика „Сторко“-Плевен ще бъде разиграна на публичен търг. Наддаването
за завода ще започне при начална цена 6,4 млн. лв. без ДДС, става ясно от съобщението на съдебен
изпълнител. Сградите и терените са собственост на „Магазини Европа“, а търговската дейност се
осъществява от фирма „Сторко“ ЕООД. И двете фирми са свързани с Христо Ковачки. Продават
се няколко цеха, складове, административна сграда, допълнителни постройки и прилежаща земя
от 140 дка. Предприятието е ипотекирано в полза на Общинска банка. Върху сградите е имало
възбрани от базираната в Русия Международна инвестиционна банка и от община Плевен.
Обезпечителната мярка от чуждестранния трезор е заличена през 2011 г. Това не е първият фалит
на фабриката. През 1995 г. заводът беше приватизиран от израелската компания „Гелер груп“, но
тя закъса с кредита към Европейската банка за възстановяване и развитие. През 2003 г.
предприятието беше придобито от бизнесмена Пламен Минчев („БББ груп“), а от 2006 г. е
собственост на Христо Ковачки. Заводът е основан през 1935 г. и едно от първите му имена е
„Сторгозийска консерва“. Произвежда зеленчукови консерви, компоти и конфитюри. По соцвреме
беше част от системата на „Булгарплодекспорт“ и изнасяше продукцията си в страните от
социалистическия лагер.
Преса, 22 юни 2015
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Заводът на "Нилана" в "Подуяне" остана без купувач
Опитът за продажба на бившия хлебозавод на "Нилана" се провали отново. В петък трябваше да се
проведе търг за "Хлебни изделия – Подуяне" с начална цена 13.1 млн. лв. Не се явил нито един
кандидат. Предстои след съдебно разрешение заводът да бъде предложен още веднъж, този път на
80% от досегашната цена. За продажба се предлагат производствени сгради, складове,
административна част, помощни помещения заедно с намиращото се в тях оборудване за
производство на хляб и офис мебели. Всичко това се намира в кв. "Хаджи Димитър" в София.
Другото предприятие, което произвеждаше хлебни изделия с марка "Нилана", беше в столичния
кв. "Княжево". Заводът в "Княжево" не е обявен в несъстоятелност и затова неговите активи могат
да се продават от съдебен изпълнител. Искането е на кредитора Уникредит Булбанк. "Хлебни
изделия - Подуяне" е обявен официално в несъстоятелност през октомври миналата година, след
което започва осребряване на имуществото. За начална дата на неплатежоспособността е
определена 31 декември 2008 г.
Капитал, 22 юни 2015

Продават бургаски завод за 14 млн. лв.
Цялата база на бившия бургаски завод „Хемус” се продава за 14 млн. лв. ла съобщи шефът на
„КОХ-И-НООР Хемус Марк” Владимир Стоянов. Той поясни, че ако се намери купувач, който да
прояви интерес към целия имот, ще бъде закупен нов парцел, където ще се изгради
производствено хале и съвременна административна сграда. В момента в предприятието,
произвеждащо канцеларски материали, работят двеста души. Бившият завод „Хемус” е
разположен върху 33 декара и се състои от десететажна административна сграда с разгърната
площ 4557 квадратни метра, още тринадесет производствени постройки с обща площ 25 377
квадрата и подземно скривалище от 635 квадратни метра, предназначено за 250 души.
Предприятието е започнало с производство на индиго, ленти за пишещи машини, мастила, водни
бои и други артикули. През 1997 г. заводът е бил приватизиран от австрийска компания, а през
2007 г. става част от чешкия холдинг „КОХ-И-НООР”. Започват да се развиват нови
инвестиционни проекти за производство на нови продукти. Въвеждат се и нови технологии за
оптимизиране на производствения процес.
Новинар, 19 юни 2015

Военни имоти и сгради за ще бъдат продадени на търг
Правителството разреши да бъдат продадени пет военни имота с данъчна оценка над 500 000 лв.,
които са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия. Един от
имотите е военно-почивният дом в кв. "Сарафово" на гр. Бургас, и площ от 63 807 кв. м, застроен с
23 сгради, с данъчна оценка 1 322 215,60 лв. Другият имот е разположен на ул. "Ген. Владимир
Заимов" в Ямбол. Той обхваща площ от 98 410 кв. м, застроен с 28 сгради, данъчна оценка 4 156
258,60 лв. Към имотите за продан са и 11 сгради на военните, намиращи се на изхода на гр. Русе, в
местността " Халилов дол". Към тях е и поземлен имот с площ 92 982 кв. м, с данъчна оценка от 1
192 007,20 лв.; Останалите два имота, които ще бъдат продадени на търг, се намират в местността
"Кротира" край Поморие – поземлен с площ 56 050 кв. м, застроен с 21 сгради, данъчна оценка 719
348,70 лв., и застроения с 8 сгради имот от 45 685 кв. м в Свищов, на ул. "33-и Свищовски полк"
№85, чиято данъчна оценка е 652 066,40 лв. Имотите ще бъдат продадени на търг по реда на
Закона за държавната собственост и Глава Пета от правилника за прилагането му. Първоначалната
цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, увеличена с 10 на сто, и балансовата стойност
на съоръженията, трайно прикрепени към имотите, които не подлежат на данъчно деклариране,
увеличена с 10 на сто.
Строителство Градът, 18 юни 2015
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Прогнозират ръст на икономиката с 2,1%
Икономически ръст от 2,1% през 2015 г. и 2,4% през 2016
г. очакват експертите от УниКредит. Предходните
прогнози на икономическия екип на банката бяха за
повишение на брутния вътрешен продукт (БВП) с 1,9%
през тази и 2,3% през 2016 г. В края на март 2015 г. в
реално изражение българският износ е повече от 40% над
нивото си преди началото на глобалната криза, каза
главният икономист на банката за региона на ЦИЕ
Любомир Митов. От УниКредит очакват основните
двигатели за растежа да бъдат износът, ръстът на
заетостта и повишеното усвояване на парите от ЕС.

24.06.2015
EUR/BGN
1.95583
USD/BGN
1.74565
GBP/BGN
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Стандарт, 23 юни 2015

НСИ отчете: Цената на труда се е
повишила с 6,9%
С 6,9% се е повишила цената на труда в България през
първото тримесечие на 2015 г. спрямо същия период на
миналата година. Това става ясно от предварителните
данни на НСИ по отношение на разходите на
работодателите за 1 отработен час. Общите разходи на
фирмите за труд обаче нарастват още повече. За периода
януари-март 2015 г. те бележат увеличение от 7.3 на сто
спрямо първото тримесечие на 2014 г. Паралелно с това
изхарчените от работодателите пари за други разходи
извън тези за труд (осигуровки, материали и т.н.) са
нараснали с 5% през разглеждания период. Най-сериозно
увеличение на заплатите през първото тримесечие са
усетили служителите в сектора на административните и
спомагателните на тях дейности. За тях възнагражденията
спрямо януари-март 2014 г. са се увеличили с 15.7%.
БТА, 22 юни 2015

Цените на потребителските стоки и услуги
в България – най-ниски в ЕС през 2014 г.
Цените на потребителските стоки и услуги в България са
били най-ниските в Европейския съюз (ЕС) през 2014 г.,
сочат данни на Евростат, разпространени днес. През
миналата година ценовите нива на потребителските стоки
и услуги са варирали в широки граници в страните от
Европейския съюз. Храните и потребителската
електроника са най-евтини в Полша, докато в България са
най-евтини алкохолът и цигарите, както и ресторантите и
хотелите. Цените на облеклата са най-ниски в Унгария,
докато в Чехия най-евтини са потребителската
електроника и личните превозни средства. Ценовите нива
у нас са 48% от средните стойности за ЕС. Цените на
хранителните продукти и безалкохолните напитки през
2014 г. варират от 61% от средната за ЕС стойност в
Полша до 139% в Дания. Различията между ценовите

Централен курс на БНБ
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нива в страните членки на ЕС са по-слабо изразени в тази продуктова група, отколкото общо за
всички стоки и услуги.
Инвестор.БГ, 22 юни 2015

Paбoтeщитe в чyжбинa ca нaй-вaжният зaдгpaничeн изтoчниĸ нa cвeжи
пapи
Paбoтeщитe в чyжбинa ca нaй-вaжният зaдгpaничeн изтoчниĸ нa cвeжи пapи зa бългapcĸaтa
иĸoнoмиĸa зa пopeдeн мeceц. Caмo пpeз aпpил тpyдoвитe eмигpaнти ca изпpaтили близo 74 млн.
eвpo нa cвoи близĸи и poднини, пoĸaзвaт нoвитe дaнни нa БHБ, пyблиĸyвaни вчepa. Зa cpaвнeниe
пpeĸитe чyждecтpaнни инвecтиции зa cъщия мeceц ca 67.8 млн. eвpo. Πpи тoвa cyмaтa, пocoчeнa в
cтaтиcтиĸaтa нa цeнтpaлнaтa бaнĸa зa пapитe oт гypбeтчиитe, e дaлeч пoд peaлнaтa. Taĸa e, зaщoтo
БHБ peгиcтpиpa caмo пpeвeдeни пpeз бaнĸи или дpyги cпeциaлизиpaни финaнcoви ĸoмпaнии
cpeдcтвa и нe oбxвaщa тpaншoвe, пo-мaлĸи oт 5000 лeвa. Πpeз тoзи aпpил пpeĸитe чyждecтpaнни
инвecтиции ca пo-мaлĸo cпpямo peзyлтaтa пpeди гoдинa - 80.1 млн. eвpo. Зa пъpвитe чeтиpи мeceцa
нa 2015 г. oбaчe ΠЧИ ca c 97 млн. eвpo пoвeчe, ĸaтo дocтигaт 523.5 млн. eвpo - c близo 97 млн. eвpo
пoвeчe oт cъщия пepиoд нa 2014 г.
Сега, 19 юни 2015

Чуждите инвестиции в България са се увеличили
Преките чужди инвестиции в България започват отново да нарастват, но благодарение на кредити,
отпуснати от чужди компании на български фирми, в които държат дял. През първите четири
месеца на 2015 г. преките инвестиции са се увеличили с 96.9 млн. евро спрямо същия период на
2014 г. и достигат 523.5 млн. евро. Предварителните данни на Българската народна банка (БНБ)
обаче показват, че инвестициите в дялов капитал и реинвестициите на печалба всъщност са
намалели, а именно те са показател за дългосрочен инвеститорски интерес в страната.
Междувременно чуждите инвестиции от Холандия заемат все по-голям дял от всички (около 88%),
като почти изцяло са формирани от дългови инструменти. Причината за това обаче се дължи на
либералния данъчен режим в страната, който привлича много компании да се регистрират там
заради данъчните облекчения, и често зад тях стоят български собственици. Въпреки че през
април 2015 г. се наблюдава оттегляне на чужди капитали спрямо април 2014 г., равносметката за
първите четири месеца е положителна: преките инвестиции в България се увеличават за периода
на годишна база.
Капитал, 18 юни 2015

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

Предприятие
Хотел Интернационал АД
Евробет ООД
Български спортен тотализатор ДФ
Еврофутбол ООД
Желев и Синове ЕООД
Геймър 2001 ЕООД
Актив-БГ АД
Палмс Меркюр Казино АД
Джи Пи Ел ЕООД
Ентертеймант АД

Град
София
София
София
София
Варна
София
София
София
София
Пловдив

Дълготрайни активи
(хил. лв.)
2012
2013
33 419
72 863
15 317
39 518
34 775
32 874
24 049
24 020
16 719
16 665
7 453
6 761
4 963
4 917
4 091
3 918
4 782
3 865
1 404
2 517
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БОРСОВИ НОВИНИ

Money.bg, 24 юни 2015

Тръгна набирането на
мегапроекта „Света София”

капитал

за

Основен пазар
Premium

1 006 685.44

Standard

2 740 151.27

АДСИЦ

1 170 534.98

Общо оборот на БФБ

5 517 359.71

BGREIT: 22.05.2014 – 23.06.2015
95
95
94
94
93
93
92
92
91

22.05
24.05
26.05
28.05
30.05
01.06
03.06
05.06
07.06
09.06
11.06
13.06
15.06
17.06
19.06
21.06
23.06

Мел холдинг АД е отправил търгово предложение към
акционерите на Витапрот - Славяново АД за изкупуване на
акциите им, уведомява Съветът на директорите на
емитента. Търговото предложение е постъпило днес
23.06.2015 т. Търговият предложител иска да закупи
липсващите му 50 046 акции с право на глас,
представляващи 10,00% от капитала и от гласовете в
Общото събрание на Витапрот - Славяново АД,
представляващи 10% от капитала. Предложената цена е
5.72 лв. за акция. Инвестиционния посредник, избран да
обслужва търговото предложение е ИП Фаворит АД.
Срокът за приемане на Търговото предложение е 28
(двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ деня на
публикуване на Търговото предложение. Съгласно
изискването на чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК Съветът на
директорите на Витапрот - Славяново АД е представил
полученото търгово предложение на разположение на
служителите на дружеството.

БФБ-София
Седмичен оборот 15-20.06.2015 (лв.)
Пазар
Оборот

BGBX40: 22.05.2014 – 23.06.2015
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Търгово към акционерите на Витапрот Славяново АД на цена 5.72 лв. на акция
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Световноизвестният инвеститор от Хонконг Стивън Ло
започна вчера набиране на капитал през Българската
SOFIX: 22.05.2014 – 23.06.2015
фондова борса (БФБ) за реализацията на мегапроекта
494
Света София”. Това става малко повече от година след
492
490
като
придоби
компанията
Уелкъм
холдингс”,
488
486
преименувана от началото на месеца на Кепитал консепт
484
482
480
Лимитед”. Началото на търговията с варанти на
478
476
дружеството бе дадена от Илиян Скарлатов, управляващ
474
472
партньор в Мейн Кепитъл”, финансов мениджър на
емисията е Красин Димитров, представител на
инвеститорите. За нас е голяма чест да сме финансови
мениджъри на най-голямата емисия варанти на българския
пазар”, каза Илиян Скарлатов. Надявам се тя да прерасне в увеличение на капитала, което ще бъде
сумарно най-голямото през фондовата борса през идните 6 години. В момента всяка
чуждестранната инвестиция е от изключително значение за държавата. Нашата компания работи
по тази емисия повече от година. Първата стъпка по проспекта стартира през март 2014 г. Сега
виждаме плодовете на денонощните ни усилия. Ще очакваме до 3 месеца парите за проекта да
започнат да влизат в България”, добави той. Отбелязваме знаменателното събитие на началото на
търговията с варианти на нашето дружество”, каза Красин Димитров. Това е стартът на един голям
проект за преки чужди инвестиции в България. Надявам се нашият проект да вдъхнови и другите
чуждестранни инвеститори и те да последват нашия пример, да се листват на публичните
регулирани пазари. Горд съм, че съм част от този проект”, добави той. Реализацията на проекта
Света София” беше обявена през миналата година. Предвижда се компанията ”Бългериан
Дивелопмънт Холдингс”, която се вля през тази година в Уелкъм холдингс”, да изгради до
няколко години хотели с капацитет около 4 хил. стаи изложбен център, барове и ресторанти,
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параклис, най-големия закрит аквапарк в Европа, търговски център с площ около 100 хил. кв.м,
спортна зала, казино, детски развлекателен център, жилищна зона, закрита градина, концертна
зала и други. Инвеститорът вече придоби общински земи в района на софийското село Мусачево и
продължава преговорите с държавата и с частни собственици за останалите терени. Инвестицията
в проекта се изчислява на над 1,5 млрд. евро и се планира той да бъде завършен през 2018 г.
Притежателите на варантите, чието предлагане започна вчера, получават правото срещу тях да
запишат една нова акция от капитала на компанията за 5 лева в следващите 6 години. Така на
практика компанията може да набере 6,8 млрд. лв.
Монитор, 23 юни 2015

КФН предлага отпадане на задължението за публикуване на тримесечни
отчети
Комисията за финансов надзор (КФН) предлага да отпадне задължението да се публикуват
междинни финансови отчети за всяко тримесечие. Това е записано в мотивите към Законопроекта
за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗИД на ЗППЦК),
публикуван за обществено обсъждане на страницата на надзорната институция до 6 юли.
Предложението за премахване на изискването спрямо листнатите на борсата дружества да
публикуват междинни тримесечни финансови отчети е с цел намаляване на административната и
финансова тежест за емитентите - малки или средни предприятия, и едновременно с това да не се
допуска прилагането на двоен стандарт спрямо по-големите емитенти. Предвижда се обаче
задължение за публично разкриване на шестмесечни финансови отчети за дейността на
емитентите. Запазва се и досега съществуващото задължение за оповестяване на годишните
финансови отчети на емитентите, пише още в мотивите. Сред предложенията е и срокът, в който
емитентът е длъжен да осигури на разположение на обществеността годишния финансов отчет и
годишния консолидиран финансов отчет за дейността си, да бъде удължен от 5 на 10 г. Същият
срок е предвиден и по отношение осигуряването на разположение на шестмесечните финансови
отчети. В съответствие с изискванията на европейска директива, която се транспонира в родното
законодателство. от 1 януари 2020 г. годишните финансови отчети на емитентите следва ще се
изготвят в единен електронен формат за отчитане в съответствие с регулаторни технически
стандарти, чието приемане от страна на Европейския орган по ценни книжа и пазари тепърва
предстои. Предстоят новости за централните депозитари, лицата, които управляват фондове за
рисков капитал или фондове за социално предприемачество и фондове за дългосрочни
инвестиции.
Investor.bg, 23 юни 2015
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Австрийската банка Hypo Noe
Gruppe откри представителство в
София
Австрийската банкова група Hypo Noe откри
представителство в България. Офисът се
намира в София и ще обслужва клиенти от
цялата страна. Hypo е специализирана във
финансирането на публична инфраструктура и
големи
корпоративни
проекти,
затова
традиционни потребители на услугите й са
общини и публично-частни партньорства, като
няма да набира влогове. Макар да стартира
официално дейността си през тази година,
банковата група вече има бизнес в България и
е позната най-вече чрез звеното си за
консултации по поддръжката на недвижими
имоти Hypo Noe First Facility. Стъпвайки в
България, банката изпълнява и дългосрочната
си стратегия за заемане на позиции в
Дунавския регион, от който вече е обхванала
държави като Чехия, Словакия, Унгария и
Румъния. Сред първите й проекти е залата
"Арена Русе". Тя предстои да бъде открита
през юли. Средният размер на финансирането,
което Hypo Noe Gruppe предоставя, е между 5
и 15 млн. евро.
Капитал, 24 юни 2015

Започна
строителството
на
интермодалния терминал край
Пловдив
На 19 юни започнаха строителните дейности
по обект "Изграждане на интермодален
терминал в Южен централен район на
планиране
в
България
–
Пловдив".
Изграждането на интермодален терминал Пловдив, е от голяма важност за НК "ЖП
инфраструктура", с Решение на МС от 8 юли
2011 г. е обявен за обект с национално
значение. Това е първият интермодален
терминал в България, който ще бъде изграден
с европейско финансиране, чрез ОП
"Транспорт" 2007 - 2013 г. Избраната
площадка е ситуирана от северната страна на
жп гара Тодор Каблешков, която е част от
железопътен възел Пловдив, по трасето на
магистралната жп линия София - Пловдив.
Проектът предвижда върху площ от 71 450

Молове и хотелски комплекси
без отстъпка за зелена енергия
Според европейските директиви големи
индустриални предприятия имат право да
получат облекчение при плащането на
добавката за зелена енергия като компонент
в добавката "задължение към обществото".
Искания от страна на молове, затворени
жилищни комплекси, и хотели по морето
също да се възползват от облекчението не
отговарят на европейските директиви. Това
заяви председателят на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван
Иванов вчера по време на форум за
либерализацията на енергийния пазар.
Дума, 24 юни 2015

Фирмените фалити у нас намалели
с 23%
Фалиралите фирми в България намаляват с
22.8% през 2014 г. Това показва проучване
на "Кофас", разпространено вчера. Според
данните основни причини за финансовите
затруднения
на
компаниите
остават
високите нива на задлъжнялост и помалкото възможности за финансиране. Сред
най-застрашените са фирмите в секторите
строителство, инфраструктура и недвижими
имоти. В тези сектори са и най-големите
фалити, обявени през миналата година. "В
България развитието е положително.
Сега, 24 юни 2015

"Дунав плаза" отново посреща
гости в центъра на Русе
Малката Виена. Така наричат Русе от
десетилетия.
Заради
красотата
на
крайдунавския град и заради факта, че
хората му са предприемчиви, а новостите в
България често първо се спират тук. Гостите
на града вече имат още един повод да
отдъхнат или да насрочат деловата си среща
край Дунава. Защото в Русе отново отвори
врати емблематичният хотел "Дунав плаза".
Обновеният комплекс посрещна първите си
гости преди броени дни.
Стандарт, 23 юни 2015
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кв.м да бъдат изградени: терминална площадка за товаро-разтоварни операции на контейнери от
вагон на автомобил и обратно; площадка за складиране на контейнерите, площ за повредени
контейнери и техника, специални места за хладилни товарни единици, административна сграда за
обслужване на клиентите, сграда за митнически контрол и митнически склад, зона за обслужване
на мобилната техника на терминала, паркинги за товарни и леки автомобили и контролнопропускателен пункт. Ще бъде изграден железен път с три приемно-отправни коловоза.
Терминалът ще е съоръжен с необходимите съобщителни връзки, видеонаблюдение, ново
електрозахранване и осветление и ВиК мрежа.
Строителство Градът, 23 юни 2015

Птицеферма за 4.5 млн. лв. се изгражда край Генерал Тошево
Добричката фирма "Птици Василево" планира да изгради модерна птицеферма в
генералтошевското село Василево. Фермата може да бъде изцяло завършена година и половина
след като се получи одобрението от ДФ "Земеделие" и бъдат отпуснати средствата. "Птици
Василево" кандидатства за финансиране по мярка 4.1. По тази мярка 50% от допустимите разходи
са от ЕС. Птицефермата ще бъде изградена на два етапа и компанията планира да вложи в нея 4.5
млн. лв., а общият капацитет е 30 600 птици. Дружеството вече е придобило стара птицеферма в
селото с площ от 61.785 дка. Предвижда се тя да бъде реновирана, а цялото производство ще е
компютризирано и автоматизирано. Системата ще следи разхода на фураж, вода, ще регулира
осветлението, микроклимата, ще активира аларма при прекъсване на електрозахранването,
отклонения в температурата и влажността на въздуха в помещенията, ще сигнализира при
минимални запаси от фураж в силоза и т.н. За да се справят с високотехнологичното оборудване,
наетите 20-26 работници ще бъдат предварително обучени.
Капитал, 23 юни 2015

За руснаците сме №4 при покупка на имот зад граница
България дели четвърто-пето място с Турция по интереса на руснаците за покупка на имот зад
граница, сочи проучване на сайта agent123.ru. С югоизточните ни съседи сме събрали по 6 на сто
от заявките на братушките в портала. Безспорен лидер е Испания с почти една четвърт от
търсенията. Номер 2 е Италия с 9%, следвана от Германия - със 7 на сто от запитванията. От сайта
отчитат рязко свиване на руските купувачи в страните от Прибалтика. В замяна на това обаче
рязко е нараснал интересът към Чехия, която вече е шеста в мераците на руснаците да си
инвестират парите в жилище извън родината. За първите 3 месеца руските имотни инвестиции зад
граница се изчисляват на 281 млн. долара, което е с 42% по-малко от вложените 4848 млн. долара
за същия период на миналата година, сочат изчисления на сайта dp.ru. По данни на портала на
Tranio.com спадът на годишна база е малко по-малък - 34,3%. Едновременно с това обаче леко
нараства средната сума, която те са готови да похарчат руснаците за да се сдобият с имот в
чужбина. На годишна база увеличението й е от 125 хил. евро на почти 130 хил. евро. За цялата
минала година братушките за изхарчили за имоти в чужбина малко над 2 млрд. долара, като наймного пари - почти 600 милиона, са инвестирали в периода юли-септември.
Монитор, 22 юни 2015

Възобновиха строителството на нова шивашка фабрика в Плевен
Плевенската фирма "Пагани стил" ООД – производител на класическа мъжка конфекция,
възобнови строителството на новата си шивашка фабрика в Плевен. Това стана на 19 юни. Общата
стойност на инвестицията е 11 млн. лв., тя ще се реализира на три етапа, като постепенно ще се
разкрият 400 работни места. Изпълнител за грубия строеж е плевенската фирма Неш-и. Проектът е
на Квадра 04. Строителният надзор изпълнява плевенската фирма "Графити". Инвестицията се
реализира със собствени средства и кредит от Инвест банк. Плановете са през октомври фирмата
да се премести в новата сграда и броят на работните места да достигне 210 души. Вторият и
третият етап включват изграждане на още по 1000 кв.м за всеки етап, или общо 5000 кв.м, които
ще се реализират до две-три години. Пагани стил" работи основно за Западна Европа като
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Франция и Германия, малък процент е за вътрешния пазар с марка Pagany, останалото е за износ
на ишлеме. С настоящата инвестиция очакванията са в рамките на една година
производителността да се увеличи с 50-60%.
Строителство градът, 22 юни 2015

"Солвей Соди" инвестира в нова инсталация
Производителят на калцинирана сода "Солвей Соди" откри нова вакуумна дестилационна
инсталация в завода си в Девня. Съоръжението значително ще понижи разходите на дружеството и
ще има голям екологичен ефект. Инвестицията е около 60 млн. лв. Новата инсталация е част от поголяма програма за 200 млн. лева, която дружеството планира да завърши до 2017 г. Друг голям
инвестиционен проект в рамките на тази програма ще бъде изграждането на втори котел на
циркулиращ кипящ слой в ТЕЦ "Девен". Изграждането на новата инсталация започна през
ноември 2013 г. Проектът се състои в поетапна подмяна на старите съоръжения с нови. В рамките
на тази дългосрочна програма в периода 2003-2004 г. беше изградена първата дестилационна
група, през 2007-2008 г. – втората, а през 2013-2015 г. – новата вакуумна абсорбционнодестилационна група. След пускането й в експлоатация се очаква значително да се намали
консумацията на пара за нуждите на содовото производство. "Солвей Соди" е едно от найголемите индустриални предприятия в България и най-големият завод в Европа за производство
на синтетична калцинирана сода с номинален капацитет от 1.5 млн. тона сода годишно.
Капитал, 22 юни 2015

Fitch: България е стабилна
Международната агенция Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България BBB-/ВВВ.
Рейтингът на страната е потвърден в чуждестранна и местна валута, със стабилна перспектива,
съобщиха от министерството на финансите. Той се определя от по-ниското ниво на вътрешен и
външен правителствен дълг в сравнение с групата държави, оценявани с рейтинг ВВВ, а също така
и от достатъчното ниво на международни валутни резерви, което осигурява стабилното
функциониране на валутния борд, сочи анализът на рейтинговата агенция. Стабилната
перспектива на страната отразява оценката на Fitch, че рисковете за кредитния рейтинг са
балансирани.
Стандарт, 22 юни 2015

Расте търсенето на големи офиси
Нараства търсенето на офис площи, отчитат от Bulgarian properties. Това е резултат от все подобрите очаквания на компаниите за бъдещото състояние на икономиката на България, региона и
ЕС като цяло и тяхното собствено развитие. Търсенето е доминирано предимно от компании,
които имат нужда от офиси с площ до около 500 кв. м, но не липсват и такива, които търсят площи
над 1000 кв. м. Сферите на дейност на фирмите, търсещи офис площи, са различни, но в повечето
случаи това са компании, които оперират в IT индустрията или са свързани с нея. Не малка част от
компаниите оперират и в аутсорсинга. Над 60% от търсенето на офис площи е движено от
релокации на компаниите в търсене на консолидиране на техните офис площи и обединяването им
под един покрив. Не са редки случаите, когато компании, имащи по няколко офиса на различни
места, искат да ги обединят на едно с цел оптимизиране на разходи и подобрена комуникация в
екипа. Останалата част от търсенето в страната идва от компании, които целят отваряне на нов
офис. Около 80% от запитванията за офиси са от компании, които ще започнат работа с до 50
човека персонал.
Стандарт, 19 юни 2015
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АНАЛИЗИ

91% от руския внос у нас са енергоносители
Стокообменът между България и Русия е намалял с 15,3% през миналата година, сочат
официалните данни на Министерството на икономиката. Износът на България намалява с 8,8% - от
775,8 млн. долара до 707,3 млн. долара. Значително е и намалението по отношение на вноса на
руски стоки у нас – от 6,36 млрд. долара до 5,33 млрд. долара (16,1%).
Преди дни зам.-министърът на външните работи на Русия Алексей Мешков коментира, че играта
на санкции между Русия и ЕС намалява стокооборота, но в същото време според него търговските
отношения на Москва с България не са пострадали и дори има минимален ръст. От останалите
държави в ЕС само Малта отчита ръст на стокооборота с Русия, посочи още Мешков.
Официалната статистика на икономическото ни министерство обаче е съвсем различна.
Прегледът на данните показва още, че се запазва твърде еднообразната структура на вноса – почти
92% са енергоносителите – петрол и петролни продукти, както и газ.
Водещи при българския износ пък са фармацевтичните продукти, които заемат дял от 33,4% от
общия обем на износа. На второ място са частите за автомобил, които заемат дял от 5,4% от
износа, а 2,2% са гроздовите вина.
Тази структура на износа и вноса се запазва устойчива в последните пет години, отбелязват от
икономическото министерство след изготвяне на структурен анализ на последните данни.
Увеличаването на инвестициите и туристопотока от Русия биха помогнали да бъдат намалени
дебалансите в търговията със стоки, допълват от икономическото министерство.
По отношение на инвестициите от Министерството допълват, че в периода 1996 – 2014 година
преките руски инвестиции в страната са в размер на малко над 2 млрд. евро. По този показател
Русия е инвеститор №7 в България. От 2005 година до 2008 година има непрекъснат ръст на
инвестициите, но финансовата криза в периода 2009 – 2012 година ограничава размера им.
През 2014 година руските туристи, посетили България, са 656,4 хил. души, което е с 3,7% помалко спрямо предходната година. Руснаците са на четвърто място в класацията по брой на
чуждестранните туристи, посетили България през миналата година.
Безспорен лидер по отношение на туристическите посещения у нас е Гърция – малко над 1 млн.
гърци са посетили България, което е ръст от малко над 10%. На второ място са румънците (947
хил.), а на трето – германските граждани. Данните на икономическото министерство показват, че
715 хил. германци са почивали в страната през 2014 година, което е увеличение от 4,6 на сто.
Investor.bg, 20 юни 2015
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 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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