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Фалиралият месокомбинат в Разград е
обявен за продажба
Фалиралият преди повече от пет години "Месокомбинат
Разград" е обявен за продажба. Имотът включва напълно
оборудвани с машини и съоръжения сгради със застроена
площ 10 286 кв.м, които са одобрени съгласно
изискванията на Европейския съюз, както и прилежащ
терен 25 658 кв.м. Обявената цена е 4 300 000 евро без
ДДС. Продавач на обявеното в несъстоятелност в
началото на 2010 година разградско предприятие е SG
Експресбанк. На практика банката е фактическият
собственик на активите на "Месокомбинат Разград",
които първоначално са оценени на около 10 млн. лева.
Това е така, защото компанията държи на кредитната
институция над 8 000 000 лева. Според съдебната
експертиза общите й задължения към държавата, банки,
доставчици и персонал възлизат на 12 млн. лева.
Месокомбинатът в Разград изпадна във финансова криза в
края на 2008 г., когато стана ясно, че прокуратурата
разследва компанията за злоупотреби със средства по
програма САПАРД. Проверката визира периода 20012005 г., за когато се предполага, че дружеството е
извършвало фиктивни сделки по схемата "Николов Стойков", при които закупени рециклирани съоръжения
са представени за нови. Скандалът се отразява
изключително неблагоприятно на предприятието.
Последва поетапно освобождаване на работници,
затваряне на цехове.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 14.09.2015

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 14.09.2015

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 14.09.2015

regal.bg, 15 септември 2015

Дистрибуторският бизнес на "Химснаб
БГ" е придобит от Safic-Alcan
Френският търговец с химически суровини и материали
Safic-Alcan придоби дистрибуторската дейност на
българската "Химснаб БГ". Компанията е прехвърлила
част от търговското си предприятие на френската група,
като за целта е регистрирано ново дружество с името
"Сафик-Алкан Химснаб" с адресна регистрация в Русе.
Общо 18 служители вече са прехвърлени в новата
компания, като се очаква да има промени и в
мениджмънта. "След придобиването ще се насочим към
разширяване и специализиране в логистична дейност и

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 14.09.2015

Източник: imoti.net

Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. +359 2 9807113, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 37 (170) / 17 септември 2015

Камара на професионалните оценители

отдаване под наем на складови площи, както и предоставяне на услуги, специфични за
индустрията", коментира изпълнителният директор на дружеството Пламен Петров. Стойността на
сделката е около 1 млн. лв. "Химснаб БГ" е фокусирана върху разпространението на полимерни
съединения и специални химикали, а оборотът й е над 17 млн. лв. "Това придобиване ще бъде
използвано като основа за по-нататъшно разширяване на продуктовата гама на Safic-Alcan с някои
избрани полимери и съединения с висока производителност, позволяващи на групата да обслужва
повече клиенти в района на Югоизточна Европа", коментира изпълнителният директор на SaficAlcan Марсиал Льока. Компанията оперира основно в България и има ограничен износ в съседните
балкански страни (2%). "Химснаб БГ" има офиси в София и Русе.
Капитал, 15 септември 2015

Съдия изпълнител продава на търг почивна база в м. Бетоловото на
фирмата на собственика на "Картала" Илия Ризов
Съдия-изпълнител обяви за продажба хитова през годините почивна база в местността Бетолово,
базата е собственост на фирмата на популярния благоевградски бизнесмен, собственик на ски
писта "Картала Илия Ризов- "Прима". Многоетажната сграда с обособена хотелска и ресторантска
част ще бъде продадена на търг с първоначална цена 631 299 лева, интересното в случая е, че уж
сградата се води на фирма Прима, но ипотекарните длъжници са Ангел и Спаска Манови. Това е
поредният обект на фирма "Прима" на Ризов попаднал в ръцете на съдия изпълнител. Илия Ризов
загуби луксозния си апартамент в МОЛ-а в Благоевград. Той бе обявен за продан с
първоначалната цена, 187 895 лв. Фирмата му "Прима" имаше шивашки цех. Преди години, Ризов
работеше активно, изнасяйки продукцията си. Инвестира всичките си усилия и средства в
изграждането на Ски центъра, обаче тук се оказа силно зависим от снега, миналата година
бизнесменът претърпя сериозни загуби в центъра, поради липса на сняг и съответно туристи.
Струма, 14 септември 2015

Фондът Opera Group купи българската дигитална агенция Ilyan.com
Инвестиционният фонд Opera Group придоби българската дигитална агенция Ilyan.com. Сделката е
влязла в сила на 1 септември 2015. Мултинационалният инвестиционен фонд е фокусиран главно
върху дружества в TMT сектора (технология, медия и телекоми) и подкрепя създаването на
иновативни решения, които променят индустрии. Фондът инвестира капитали, know-how,
международна мрежа и изключително квалифициран човешки ресурс. Opera Group е
мултинационален фонд, основан през 1995 година. Към момента под неговата шапка оперират
компании в Лондон, Лос Анджелис, Дубай, а вече и София и Букурещ. Към него принадлежат
финансови, технологични, телеком и неправителствени организации. "След промяната на
собствеността лидерите на екипи в отделните страни и служителите на компанията ще запазят
своите позиции", коментира Илиян Ковачев, основател и криейтив директор на Ilyan.com.
Money.bg, 11 септември 2015
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Бизнесът скочи срещу осигуровките
Увеличението на минималните осигурителни доходи за
поредна
година
породиха
напрежение
сред
работодателските организации. БСК, КРИБ, БТПП и
АИКБ критикуват съществуването на прагове, върху
които се осигуряват работещите в България и се обявят и
срещу намерението на вицепремиера и социален
министър Ивайло Калфин административно да наложи
увеличение на минималните осигурителни доходи в
секторите, в които няма споразумения между
работодатели и синдикати. За 2016 г. са договорени нови,
по-високи осигурителни прагове в 49 икономически
дейности. За останалите 36 или изобщо не са водени
преговори, или работодатели и синдикати не са се
споразумели. Поредно увеличение на цената на труда ще
затрудни масово фирмите в България. От началото на
2016 г. се очаква да се увеличи и минималната работна
заплата от сегашните 380 на 420 лв. Всъщност високият
8%-ов среден ръст на осигурителните прагове за 2016 г.
се дължи именно на очакваната по-висока минимална
заплата. В сравнение с първото полугодие на т.г., когато
беше 360 лв., тя ще скочи с над 13% догодина. Това
увеличение обаче, което засяга осигурителните доходи на
най-нискоквалифицираните работници, не е плод на
преговори, а ще бъде административно решение.
БСК, 15 септември 2015

Нулева инфлация отчита статистиката за
август
Потребителските цени през август са останали
непроменени както спрямо юли, така и спрямо август
2014 г., съобщи НСИ. Месечната и годишната инфлация е
0.0%. От началото на годината (спрямо декември 2014 г. )
инфлацията е с отрицателна стойност - минус 0.3%.
Средногодишната инфлация за периода септември 2014 август 2015 г. спрямо периода септември 2013 - август
2014 г. е минус 0.2%. За месец храните и безалкохолните
напитки са поскъпнали с 0.6%, а алкохолът и цигарите - с
0.2%. С 0.1% поевтинява поддръжката на жилищата,
облеклото и обувките - с 2.4%, транспортът - с 0.4%. На
равнището от юни остават цените на здравеопазването,
съобщенията, образованието, хотелите и ресторантите.
Инвестор.БГ, 15 септември 2015

България има да усвоява още 1,665 млрд.
Евро
Четири месеца преди края на стария програмен период на
еврофондовете у нас, България има да усвоява още 1,665
млрд. евро, става ясно от изпълнението на оперативните
програми за периода 2007-2013 г., който приключва в
края на 2015 г. Нивото на усвояемост към 31 август е
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85,10 на сто. Брюксел за момента е признал от България 79,44 процента. Според данните за
получени траншове само една от българските европрограми за периода 2007-2013 - “Развитие на
човешките ресурси”, е с усвояемост от 95% или 980 млн. евро, получени от ЕК. Други три са с
разплащания от над 80 на сто – “Конкурентоспособност” с 86,26%, “Административен капацитет”
с 84,71% и “Техническа помощ” с 84,19%. ОП “Транспорт” е с усвояемост 78,35%, а ОП
“Регионално развитие” с 72,34 на сто. Към края на август Европейската комисия е признала за
правилно усвоени 65 процента от средствата по ОП “Околна среда”.
Новинар, 14 септември 2015

Ръстът на износа леко се забавя
Износът на България започва леко да се забавя, данните на НСИ за седемте месеца от 2015. През
тях експортът общо - за страните от ЕС и за останалите, расте с 9.4 на сто спрямо година по-рано.
За шестте месеца резултатът беше по-добър - тогава се наблюдаваше увеличение с 11 на сто. През
месеците от януари до юли включително от страната са изнесени стоки за общо 26.5 млрд. лв.като
само през юли общият износ възлиза на 4.1 млрд. лв. и се увеличава с 2 на сто спрямо същия месец
на предходната година. Вносът за седемте месеца е за 30.2 млрд. лв., или с 5.3% повече спрямо
същия период на предходната година. През юли общият внос се увеличава със 7.9% спрямо същия
месец на предходната година и възлиза на 4.7 млрд. лeвa. Общото външнотърговско салдо е
отрицателно и е на стойност 3.719 млрд. лв., което е със 760.1 млн. лв. по-малко от салдото за
първите седем месеца на 2014 година.
Дневник, 11 септември 2015

Бюджетът е излязъл на плюс 889.5 млн. лв. през първата половина на
годината
Бюджетът е излязъл на плюс 889.5 млн. лв. през първите шест месеца на 2015 г. За разлика от това
за същия период на предходната година е бил отчетен дефицит от 996,4 млн. лв., става ясно от
данните за консолидираната фискална програма (КФП), одобрени от Министерски съвет (МС).
Приходите и помощите за месеците от началото на януари до края на юни надвишават разходите с
442,3 млн. лв. Излишъкът на средствата от Европейския съюз (ЕС) е в размер на 447,3 млн. лв.
Общият размер на приходите и помощите по КФП за разглеждания период възлиза на 16,303
млрд. лв., като те нарастват с 2,132 млрд. лв. в сравнение със същите месеци на 2014 г.
Постъпилите в хазната пари от данъчно облагане нарастват с 9,9% или с 1,106 млрд. лв., а
неданъчните приходи отчитат нарастване от 10,7% или със 194,8 млн. лв. Най-голям ръст от 71,3%
или с 831,6 млн. лв. имат обаче постъпленията от помощи, които в по-голямата си част са
европейски средства. Данъчните постъпления в бюджета възлизат на 12,286 млрд. лв. Тези от
преки данъци са 2,364 млн. лв., като увеличението в сравнение с 2014 г. е с 5,1 на сто.
econ.bg, 10 септември 2015

Ръстът на промишленото производство се забавя до 3,4% през юли
Промишленото производство е намаляло на месечна база през юли с 0.7 на сто, но на годишна база
е отчетен ръст от 3.4 на сто, показват данните на националната статистика. През юли 2015 г.
намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 3%, в
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.9%, и в
преработващата промишленост - с 0.4%. По-значителен спад в преработващата промишленост се
наблюдава при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 6.9%, на дървен
материал и изделия от него, без мебели - с 6.2%, на тютюневи изделия - с 5.2%, печатната дейност
и възпроизвеждането на записани носители - с 4.1%. Нараства производството на химични
продукти - с 8.4%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм
- с 8.2%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 5.4%, производството
на мебели - с 4.5%. Спрямо разгара на миналогодишното лято производството се е увеличило при
добивната промишленост и в преработващата промишленост по 3.6% и в производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.3%.
Дарик радио, 09 септември 2015
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Нов заем от 150 млн. лева пое правителството
Правителството пое нов държавен дълг от 150 милиона лева под формата на ценни книжа.
Финансовото министерство преотвори емисията от 3-годишни държавни ценни книжа с падеж
през януари 2018 г. На проведения на 7 септември 2015 г. аукцион бяха предложени книжа с
номинална стойност от 150 млн. лв., а общият размер на подадените поръчки достигна 323 млн.
лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,15. Постигнатата среднопретеглена
годишна доходност е 0.49%. За сравнение, отчетената доходност на предходния аукцион на 25 май
2015 г. за същата емисия беше 0,68%. Най-голямо количество облигации на аукциона придобиха
банките - 75,50%, следвани от пенсионните фондове - 8,67%, договорните и гаранционните
фондове - 7,17%, и други инвеститори. През септември държавата планира да набере общо 300
млн. лв. чрез емисии на 3-, 5- и 10-годишни държавни ценни книжа.
Дума, 09 септември 2015

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на машини, оборудване и
домакински уреди", по Приходи от продажби за 2014 г.
No

Предприятие

Град

Приходи от продажби
(хил. лв.)
2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Либхер Хаусгерете Марица ЕООД
Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД
СКФ Берингс България ЕАД
Палфингер Продукционстехник България
ЕООД
М+С Хидравлик АД
Вазовски машиностроителни заводи АД
Строително Оборудване ЕООД
Либхер Транспортейшън Системс Марица
ЕООД
Балканско ехо ЕООД
Аркус АД

2014

Радиново
Стряма
София

345 495
138 092
135 758

367 379
159 284
146 952

Червен бряг
Казанлък
Сопот
Русе

105 833
85 290
41 356
68 191

112 796
89 725
77 468
75 811

59 002
58 589
38 534

60 015
55 243
46 980

Радиново
Кръвеник
Лясковец
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БОРСОВИ НОВИНИ

Временно ще бъде спряна търговията с емисията
облигации, издадена от Авто Юнион АД-София (8AVB),
става ясно от взетите на 14 септември решения от Съвета
на директорите на БФБ София, публикувани на страницата
на борсата. От 15 септември ще бъде спряна търговията с
емисията облигации и ще бъде подновена, след като
Съветът на директорите на БФБ вземе решение за промяна
в параметрите на емисията. Причината за спирането е
настъпило събитие с инструментите или техния емитент,
което може да окаже влияние на цената им, става ясно от
публикуваното решение. Емисията облигации, издадена от
Авто Юнион АД-София, е с размер от 6,8 млн. лв. и
номинална стойност от 1000 лв. за облигация. Емисията е
издадена на 10 декември 2012 г. и е с падеж 10 декември
2017 г. На проведеното заседание Съветът на директорите
на БФБ София е взел и решение да се променят
параметрите на емисия облигации, издадени от Никром
тръбна мебел АД-Ловеч. След промяната в параметрите
датата на падежа на облигациите се променя на 20.03.2018
г., което представлява изместване с една година.
Промените в параметрите на емисията ще влязат в сила от
утре, когато ще бъде и подновена търговията с ценните
книжа.
Investor.bg, 15 септември 2015

Теодор Анадолиев е увеличил участието си
в СБС АД до 6,07%

БФБ-София
Седмичен оборот 07-12.09.2015 (лв.)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium

270 548.93

Standard

1 683 089.23

АДСИЦ
Общо оборот на БФБ

318 236.73
2 688 564.61

BGREIT: 07.08.2014 – 08.09.2015
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BGBX40: 07.08.2014 – 08.09.2015
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БФБ временно спира търговията
облигации на Авто Юнион АД

SOFIX: 14.08.2014 – 15.09.2015
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Теодор Димитров Анадолиев е увеличил дела си в
450
445
Специализирани бизнес системи АД от 4,9525% на
440
435
6,0701% на 10 септември 2015 г., съобщи Централен
депозитар АД. За последните 10 дни няма сделки с акции
на СБС АД на пода на БФБ-София. На извънрегулиран
пазар на Алтернативен пазар на БФБ-София има сделка от
9 септември 2015 г. при цена от 0,1 лв. за акция за общо 11
176 акции или общо 1 117,6 лв. Сделката е за точно 1,1176% от капитала на дружеството и
съответства на увеличението на дела на Анадолиев от 4,9525% до 6,0701%. Възможно е това да е
регистрационна сделка, репо-сделка, наследство и други. Припомняме, че Анадолиев беше
собственик в бившия инвестиционен посредник Милиард инвест АД. През миналата година той
стана и председател на общото събрание на акционерите на Енергони АД, след като се е
самопредложил за такъв и е бил избран от присъстващите акционери.
Investor.bg, 15 септември 2015

Месечният оборот на Българската фондова борса е паднал със 77% за
година
Отново рекордно слаб оборот отбеляза Българската фондова борса (БФБ) през август след силното
понижение и през юли. През изминалия месец общата стойност на сделките на регулирания пазар
стр. 6 от 14
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. +359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 37 (170) / 17 септември 2015

Камара на професионалните оценители

е бил едва 9.29 млн. лв. Това е 77% спад в сравнение със същото време на миналата година и една
трета по-ниско от този през юли. За юли намалението на годишна база беше 38%, което показва,
че търговията все повече замира. Допитване на Капитал сред участници на пазара през миналата
седмица показа, че няма очаквания за възстановяване на обемите на търговията и за покачване на
индексите до края на годината. Дори ваканционните настроения не могат да бъдат извинение за
слабото представяне, ако погледнем годишните разлики. Освен това краят на август донесе силни
спадове и разпродажби на международните борси, тръгнали от притеснения за китайската
икономика. Това може и да не беше добра новина за инвеститорите, защото имаше доста сериозни
загуби, но търговията на другите пазари определено не беше замряла. В България международните
тенденции така и не се отразиха – нито загуби имаше, нито активна търговия и разпродажби.
Единственият пазар, на който има ръст в оборота, е този на компенсаторните инструменти. Те се
използват за плащания при приватизация и търгове за държавни земи. Заедно с обемите на
търговия е паднала и пазарната капитализация – с близо 17% за година, до 3.5 млрд. лв. По
отношение на представителността най-голям дял от капитализацията е включен в индекса BG40 –
в него влизат 40 компании. В останалите индекси те са по-малко, но поне по правилата за
включване на дружества те са по-представителни. Компаниите от BG40 са 87% от
капитализацията на БФБ, а от BG TR30 са 74%. За Sofix, най-стария измерител, който следи
сините чипове, делът е 60%.
Капитал, 14 септември 2015

Инвестиционно дружество Надежда получи национален лиценз
Лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество от затворен тип
получи ИД Надежда. КФН потвърди и проспекта за допускане на акциите за публична търговия на
Българската фондова борса (БФБ). Надежда е бивш приватизационен фонд. Първа финансовоброкерска къща (ПФБК) управлява дружеството. През 1998 г. фондът е преобразуван и
продължава и до днес дейността си като инвестиционно дружество от затворен тип, занимаващо се
с портфейлни инвестиции във финансови инструменти. Пазарната капитализация на Надежда е
малко над 2 млн. лв.
Капитал, 11 септември 2015

Финансовите посредници с резервиран оптимизъм за оборота и сделките
на БФБ
Финансовите посредници остават положително настроени относно динамиката на индексите на
Българската фондова борса (БФБ) през третото тримесечие, въпреки че от неговото началото
насам на родния капиталов пазар преобладават негативните тенденции. Инвестиционните
посредници подхождат с оптимизъм по отношение на оборота и броя на сделките с акции, въпреки
че спрямо второто тримесечие прогнозите им са по-резервирани. Това показват резултатите от
тримесечното издание „Финансов сектор: оценки и очаквания” на Дирекция „Икономическа и
финансова политика“ към Министерството на финансите (МФ). В него са обобщени очакванията
на инвестиционни посредници, управляващи дружества, търговски банки и пенсионни фондове по
отношение на основни макроикономически показатели и фактори, които се отнасят до
извършваната от тях дейност. Анкетираните финансови посредници запазват оптимизма си за
движението на основните индекси на БФБ в периода юли-септември. Очакванията растат по
отношение на индекса на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT, докато
консолидираните резултати от анкетата на МФ сочат по-бавно нарастване при SOFIX и BGBX40.
Investor.bg, 11 септември 2015
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ИНВЕСТИЦИИ

Модерен
завод
със
система
за
противодействие на фалшивите лекарства
GE Pharmaceutical Ltd. открива официално нова
производствена сграда в Ботевград утре - 16 септември
2015г. С нея производствените мощности ще бъдат
увеличени до 75-80 млн. блистера годишно и ще бъде
въведена задължителната в близко бъдеще за ЕС система
за противодействие на фалшифицирането на лекарства.
Това е поредната съвместна инвестиция на българската
фармацевтична компания Ecopharm със собственик д-р
Петър Велев и Genericon Pharma GmbH, Австрия, със
собственици д-р В. Лайтнер и д-р М. Бартенщайн. GE
Pharmaceutical Ltd. е един от големите работодатели в
региона, който непрекъснато увеличава служителите си и
се грижи за квалификацията им. Безработицата в региона е
под 1%.
Фирмена информация, 16 септември 2015

Откриват логистичния център на Триза за
6 млн. лева в ИЗ София - Изток
На 17 септември официално ще бъде открит Логистичният
център в България на швейцарската компания Триза.
Центърът е разположен на застроена площ от 3000 кв. м.
върху собствен терен от 27 000 кв.м., като застрояването
ще бъде поетапно в следващите години. Размерът на
инвестицията до момента е за повече от 6 млн. лева като се
очаква да бъдат разкрити до 30 работни места само в
построената част. За проекта и визията за дългосрочно
развитие на компанията в България "Триза" България
притежава сертификат за инвестиция клас А. " Това е
третият инвеститор в Индустриален парк "София-изток"
Изграждането на логистичната база започна през октомври
2014 г. Изпълнител е "Атаро Инвест 2014", с основен
партньор "Атаро Клима". Проектът е на "Топ - арх".
ЕООД.
Строителство Градът, 16 септември 2015

Заводът за битовите отпадъци на София
заработи след 10-годишна сага
София вече има завод за преработка на битовите отпадъци
и така се закрива наказателната процедура срещу България
за неправилно прилагане на европейското законодателство
при управлението на отпадъците в столицата. Това съобщи
еврокомисарят Кристалина Георгиева при официалното
откриване на завода за механично-биологично третиране
на битови отпадъци и производство на RDF гориво край
софийското село Яна. Така приключва десетгодишната
сага по проекта на Столична община за изграждане на
интегрирана система от съоръжения за третиране на
битовите отпадъци. Още през 2005 г. след протести беше

Предстоят трите найдобри месеца за пазара
на имоти у нас
Статистически
погледнато,
предстоят
трите
най-добри
месеца за пазара на недвижими
имоти в страната. Последните 3
месеца на 2015 г. се очертават да
бъдат доста динамични за
имотния
пазар.
Станахме
свидетели на активен летен
сезон, в който интересът за
покупка и към София и
големите градове, и към
ваканционни имоти се запази
стабилен.
Купувачите
вече
много добре се ориентират в
предлагането и бързо преценят
кои имоти са качествени и
правилно ценообразувани.
Profit.bg, 16 септември 2015

Първа
копка
на
научноизследователски
център на "Клайммат"
в икономическа зона
Божурище
Министърът на икономиката
Божидар Лукарски направи
първа
копка
на
нов
научноизследователски
и
развоен център на българската
компания
"Клайммат"
в
Икономическа зона София –
Божурище. Тази година ще
открием три предприятия на
територията
на
България,
съобщи инвеститорът Ивайло
Пенчев.
Инвестиционният
проект на компанията, дъщерна
фирма
на
"Уолтопия"
световният
лидер
в
изработването на изкуствени
катерачни
стени,
е
сертифицирана с клас А по
Закона за насърчаване на
инвестициите.
Строителство градът,
15 септември 2015
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затворено депото за отпадъци в Суходол, след това до 2007 г. боклукът беше балиран и трупан на
площадки за временно съхранение в районите Искър и Кремиковци. След като количествата
достигнаха 500 000 тона, общината се споразумя с няколко града в страната и боклукът пътуваше
с камиони към техните депа. Стратегия за дългосрочно управление на отпадъците е приета от
общинския съвет през 2007 г. През 2011 г. общината кандидатства за еврофинансиране по
програма „Околна среда“ 2007 – 2013. „Ще открием завода и ще закрием наказателната процедура
срещу страната ни“, каза Кристалина Георгиева по повод процедурата, която започна през 2011 г.
и по-късно беше замразена от Европейската комисия заради свършената междувременно работа
по проекта.
Investor.bg, 15 септември 2015

"Контрол инженеринг" АД е консултантът на газовата връзка със
Сърбия
„Контрол инженеринг“ АД ще консултира и ще осъществява строителния надзор на проекта за на
интерконектора със Сърбия. Министерството на енергетиката и фирмата са сключили договор за
проектиране, авторски надзор и консултантски дейности по проекта, съобщават от ведомството.
Договорът, който е на стойност 174 800 лв., предвижда консултантът да упражнява строителен
надзор на изграждането на интерконектора в българския участък, както и да извършва оценка за
съответствие на техническия и работния проект със заложените параметри. „Контрол инженеринг“
АД е задължена също да изготви окончателен доклад и технически паспорт на строежа на
междусистемната газова връзка. Дължината в българския участък на газопровода БългарияСърбия е 61,6 км, а годишният му капацитет е проектиран за пренос на около 3,5 милиарда куб.
метра природен газ. Министерството на енергетиката пусна обществената поръчка за
консултантска дейност за изграждането на газова връзка със Сърбия през май на стойност 333
333,33 лева. Крайният срок за получаване на оферти беше 8 юни 2015 година, а критерий за оценка
- икономически най-изгодното предложение. Проектът се финансира с 49 млн. евро от оперативна
програма „Конкурентоспособност“.
Investor.bg, 15 септември 2015

37 компании подготвят инвестиции в страната
37 чужди инвеститори проучват сериозно възможността за проекти у нас. Работим по потенциални
37 преписки, а сме в процедура за сертифициране на 7. Това заяви изпълнителният директор на
Българската агенция за инвестиции Стамен Янев. 37-те компании са с различни профили, но
ежедневно задават въпроси от всякакъв характер. Като каква фирма да регистрират в България,
какви са изискванията за регистрацията, подават информация на какви терени искат да се
установят, обясни Янев. Като се избере теренът, започват въпросите - има ли необходимите ток,
вода, газ и т.н. След това се влиза в разговори със съответната община и кмет до каква степен ще
подпомогнат проекта с цел да се реализира строителството на съответната база. 7-те проекта в
процедура за сертифициране са здравеопазване, балнеология, производство (едната компания - за
цялостно изграждане на производствена база за тежко минно оборудване, специализирани
машини, подемни машини), логистика, услуги, допълни Янев. За 37-те компании, които са в
процес на договаряне - секторите са машиностроене, ИТ, логистика, производство на авточасти за
автомобилната индустрия и т.н.
Стандарт, 14 септември 2015
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АНАЛИЗИ

Бунтът на кабеларките
Малките оператори поискаха регулация при договарянето на авторски права с телевизиите
Ако на един пазар цените на едро непрекъснато растат, а тези на дребно падат, рано или късно ще
има стълкновения. Именно този сценарий се развива през последните няколко години в сектора на
тв разпространението. При две големи телевизионни групи, създаващи съдържание, и над 200
оператора, доставящи програмите им до крайните клиенти, тенденцията е почти неизбежна:
цените, плащани от операторите за авторски права, ежегодно се покачват, а тарифите за
потребителите падат, притиснати от свирепата конкуренция между доставчиците, в чиито редици
се появиха и комплексните телекоми.
Доскоро тази взривоопасна смес от фактори някак си се самобалансираше. От една страна, с
наливане на още и още милиони от големите оператори като БТК и "Мобилтел", за да проникнат в
новата, но важна за тях индустрия, на която разчитат за привличане на абонати за мобилната си
услуга. От друга, с цяла палитра номера, хитрини, лъжи, финтове и в крайна сметка и с
обикновено рязане на печалба от малките им конкуренти с простата цел да оцелеят. И от трета, с
непрекъснатата борба на телевизиите да компенсират спадналите си приходи от реклама с
повишени плащания за авторски права, без прозрачност при ценоопределянето им и договарянето
с различните оператори.
Всяка от трите страни в тази пазарна ситуация има своите основания и няма как да бъде винена за
методите си. За всички обаче беше ясно, че откъслечните доскоро бълбукания на вулкана от
противоречиви интереси скоро ще бъдат заменени от изригване. Именно такова се случва това
лято.
Строяването на войските
В резултат от натрупаното с години напрежение в сектора през последните седмици тристранният
конфликт буквално избухна. Големите оператори и телевизиите, обединени, прибегнаха до
директен удар по малките тв разпространители, предизвиквайки проверки на Министерството на
културата и ГДБОП срещу тях с обвинения в пиратство. А притиснатата страна буквално се
разбунтува, обвини новосъздаденото обединение в картелно поведение, настоя за държавна намеса
чрез въвеждане на регулация в сектора и обяви, че ще търси подкрепа не само от местната
антимонополна комисия, но и от Европейската комисия.
Какво се случи всъщност?
Съставките на пазарния барут се смесиха напълно закономерно.
Първо - макар и финансово мощни, големите оператори в лицето на БТК, "Мобилтел" и "Близу"
(отскоро вече собственост на "Мобилтел") логично нямат намерение завинаги само да инвестират
в бизнеса с тв доставка, без да постигнат разумна възвращаемост. Каквато пък трудно ще има, при
положение че крайните тарифи в България са най-ниски от всички страни в ЕС, а голяма част от
пазара е в ръцете на квартални и регионални оператори, понякога възприемащи определени
правила като пожелателни. Затова те прибегнаха до съюз помежду си - организацията "Терапро", в
която привлякоха и независимия "Булсатком", и bTV и "Нова броудкастинг груп". Учреденият
преди година с цел да защитава авторските права съюз се активизира именно това лято. По негова
инициатива ангажираните с темата министерства на културата и вътрешните работи започнаха
проверки на малки оператори в няколко града, срещу някои от тях започнаха досъдебни
производства, а над главите на собствениците им надвисна заплахата не само бизнесът им да бъде
спрян, като техниката им се конфискува и им бъдат наложени солидни глоби, но и да влязат в
затвора. При това "Терапро" излъчи ясното послание, че не става въпрос за единична акция, която
ще бъде прекратена.
Второ - приблизително по същото това време "Нова броудкастинг груп" реши да прибегне до нова
за българския пазар схема за осребряване на авторски права, отделяйки голяма част от спортното
си съдържание в платен нишов канал - "Диема екстра". Освен че преобърна модела на движение
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на парите с него, като определи твърда крайна цена за зрителите и остави на разпространителите
отстъпка от нея, "Нова" поиска от доставчиците и гаранции до колко абонати ще достигне
спортният пакет. Преговорите за последното протекоха при обичайната секретност и в резултат се
оказа, че БТК, "Мобилтел", "Близу" и "Булсатком" се споразумяха за горе-долу постижим брой
абонати, за които да плащат, а останалите бяха задължени да внасят в "Нова" такси за такъв
процент от клиентите си, какъвто няма как да абонират за "Диема екстра". При това се оказа, че
предварително платените от операторите "таргети" от 1 януари 2016 г. се увеличават.
И трето - отдавна известният факт, че много от операторите лъжат за броя на абонатите си и го
занижават, за да плащат по-малко на телевизиите, буквално лъсна публично. След промени в
Закона за електронните съобщения през юли Комисията за регулиране на съобщенията (КРС)
изпълни нововъведеното си задължение и публикува на страницата си в интернет регистър със
заявените от тв доставчиците техни клиенти. И се оказа, че ако се вярва на регистъра общо
абонатите на платен тв сигнал в страната са 1.764 млн., при положение че общият брой
домакинства е 3.005 млн. Което означава 58-59% проникване на услугата сред населението и
очевадно не е вярно - всички независими проучвания на пазара сочат проникване от 80 до 90 на
сто. Доказателство за което е и вече прошнурованият провал на цифровизацията с безплатния й
сигнал.
Тоталната липса на връзка между реалността и регистъра на КРС, създаден по декларации на
самите оператори, логично предизвика бурна реакция у ощетените. На заседание на транспортната
комисия в парламента изпълнителният директор на Българската асоциация на кабелните
комуникационни оператори (БАККО) Галя Маринова настоя КРС да влезе във функциите си по
контрол на операторите за това какви данни й подават и предложи да се организира ново пазарно
проучване, което да установи реалното разпределение на пазара. "Не е тайна, че основният мотив,
с който телевизионните програми оправдават непрозрачността на собствените си условия към нас,
е липсата на достоверни и легитимни данни за участниците на пазара на разпространение на
платената телевизия", каза Маринова. За спешни мерки в същата посока настоя и директорът на
Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) Мехти Меликов. "Когато
индустрията търси държавата, както се случва сега, то е, защото с пазарни средства не могат да се
борят пазарни феномени, какъвто е сивия сектор. Той си е пазарен феномен, действа по силата на
пазарните сили и заради липса на контрол в този случай", каза Меликов.
Така малките оператори се оказаха притиснати в ъгъла: да плащат на телевизиите все повече и
много повече от големите си конкуренти, и да бъдат все повече контролирани, за да не могат да
спестят от тези плащания. На практика за много от тях това означава в близък хоризонт просто да
затворят. Затова и опитват да се защитят.
Първите залпове
В авангарда на отпора от малките оператори застанаха браншовите им сдружения - в случая
Сдружението на независимите интернет доставчици (СНИД), и "ТВ клуб 2000". "Според нас
"Терепро" е картелна асоциация. Не е нормално най-големите оператори при телевизионната
доставка да се обединяват под каквато и да било форма. Същото важи и за най-големите в сектора
на създаването на програми", е становището на СНИД пред "Капитал". "Затова имаме намерение
да сезираме Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и да настояваме да бъде въведена
регулация при договарянето на цените между телевизиите и разпространителите", казват от
СНИД. Позицията им е, че чрез "Терапро" държавата се използва като бухалка основно на
телевизиите срещу малките оператори, а ако натискът срещу тях продължи, те просто финансово
няма да издържат, което ще рефлектира в намалена конкуренция на пазара.
Почти идентично е и становището на "ТВ клуб 2000". Организацията изпрати писмо до министъра
на правосъдието и председателите на районните съдилища, в което директно обвинява "Терапро",
че влиза в ролята на "частна телевизионна милиция". "Ние развиваме дейност в областта на
телекомуникационните услуги от 20 години. Участвали сме в създаването на този пазар и
внедряването на тези услуги от самото им възникване в България. С дейността си наредихме
страната в първите места по скорост на интернет достъп в света, а по цени към крайни клиенти
сме безспорно номер 1 - най-ниските в момента цени за интернет достъп", пишат от "ТВ клуб
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2000". "Изключително сме притеснени от действията на "Терапро", която се опитва да изземе
функциите на контролните и правораздавателните органи и опитите й да елиминира от пазара
кабелни оператори - наши членове, в полза на техни преки конкуренти", продължава писмото.
Накратко, браншовата организация обвинява "Терапро", че без да има такова право, придружава
експертите на министерството на културата при проверките им в офисите на определени,
предварително нарочени регионални оператори, събира информация на техниката им и следват
опити за конфискацията й. Като пример е посочена акцията срещу "Диана кабел" в Ямбол и тази
срещу "Делта" в Русе.
"Под предлога, че се защитават авторски права, се оказва директен натиск чрез държавните органи
върху наши членове. Ако подобна практика продължава, ние като асоциация на малките и средни
кабелни оператори ще бъдем принудени да се обърнем към компетентните европейски органи ",
твърдят от "ТВ Клуб 2000".
"Нелепо е да се твърди, че "Терапро" е картел, защото организацията не се занимава с търговски
взаимоотношения, регулации на пазари или ценообразуване. Ние имаме една проста цел –
спазване на закона", реагира изпълнителният й директор Велизар Соколов. "Терапро" не разчиства
пазари, а отстоява интересите на легалния бизнес и потребителите. Няма обществено приемливо
оправдание за нарушаване на законите. Ние сме правозащитна организация и като такава си
партнираме с всички държавни институции в допустимите по закона рамки", добави Соколов.
"Нека завинаги да изясним едно - законът е създаден, за да защитава пострадалите. При
пиратстването на телевизионни програми нашите членове са пострадалите, а нарушителите са
извършващи престъпление", казва Соколов. По думите му е очевидно, че някои организации,
създадени, за да пазят сенчестия бизнес, вярват, че ако повторят една клевета 100 пъти, имат шанс
тя да се превърне в истина. "Терапро" или негови представители не извършват проверки и не
изземват държавни функции, а още по-малко се изживява като полиция. За мен остава загадка
защо никоя от тези организации не излезе и не каза "ние не пиратираме и сме против
пиратството". Излиза, че те не отричат незаконната дейност, а търсят начин да я оправдаят", заяви
Соколов.
На практика позицията и на членовете и на ръководството на "ТВ клуб 2000" обаче е, че
откровеното пиратство пречи и на тях, но просто не се преследва. Според оператори от
сдружението в доста градове проверките на ГДБОП и Министерството на културата по сигнал на
"Терапро" са насочени към компании, които работят легално и плащат авторски права, макар и с
обвинението, че декларират по-малко от реалните си абонати. А в същото време, в същите
градове, доставчици, които не плащат абсолютно нищо, не са декларирали никакви клиенти, а
въпреки това продават тв-съдържание, работят спокойно и при тях проверки няма.
Окопни действия
Да се направи прогноза как ще приключи ескалиращата война в сектора на практика е
невъзможно. Има обаче очаквания с доста висока степен на вероятност.
Едното вече започва да се оправдава - телевизиите ще продължат да увеличават исканията си за
плащане от страна на разпространителските компании не само чрез вдигане на цените за
основните си пакети, а ще залагат все повече на допълнителни такси и нишови канали.
Показателно е, че след успешния опит на "Нова" с пакета "Диема екстра", в момента, по
информация на "Капитал", и bTV настоява операторите да платят задължително за HD каналите й
за всичките си абонати. И макар че исканата допълнителна такса не е голяма, тя свидетелства за
същата тенденция.
Другото очакване с голяма степен на вероятност е, че "Теленор България" няма още дълго да седи
"зад борда" на растящия пазар на пакетни услуги, бидейки единствен мобилен оператор в страната
без позиции във фиксирания бизнес. Желанието на "Теленор" да предложи на абонатите си и
пакети с фиксиран интернет и телевизия стана кристално ясно, когато компанията подаде оферта
за "Близу". След като вторият по големина тв доставчик след "Булсатком" стана собственост на
"Мобилтел", за "Теленор" опциите не са безброй, а да изкупи определен брой средни по големина
регионални разпространители или да договори с тях услуга от типа white label (да продава тяхна
услуга със своя марка) са лесно достъпни варианти за десетия по големина телеком в света.
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Подобно развитие на събитията всъщност е доста неизгодно за телевизионните групи, защото ще
"изравни" мащаба от двете страни на уравнението с договарянето на правата за каналите им. И
макар и засега да е изцяло в кръга на спекулациите, всъщност е напълно логично.
Що се отнася до институциите и регулаторите, опитът до момента сочи, че те рядко влизат в
пазарни каши като тази - позитивите им биха били минимални, а конфликтите - вероятни. Тоест по-вероятно е избухналият вулкан да бъде уталожен със средствата на пазара, който често
безмилостно взема жертви.
Капитал, 12 септември 2015
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 З AGILE PROJECT MANAGEMENT™
КОГА: 12-14.10.2015
КЪДЕ: ИНТЕРПРЕД СТЦ, София

 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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