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Агенцията по приватизация
Русалка ЕООД на търг

продава

Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол (АПСК) продава на търг държавното дружество
Русалка ЕООД, което се управлява от социалното
министерство. Търгът ще се проведе на сегмент
Неприсъствен публичен търг на БФБ. Началната дата на
провеждане на неприсъствения публичен търг е 12
декември 2015 г. (събота), а крайната – 29 декември 2015
г. (вторник). За продажба са обявени 100% от капитала на
дружеството, като началната цена е 322,8 хил. лв. От
приложените към обявата становища става ясно, че
дружеството вече няма недвижими имоти. Те – почивната
станция Русалка в курортния комплекс Златни пясъци
край Варна и прилежащи сгради, са били апортирани към
Русалка – Тур (днес Тривиа тур), през лятото на 2007 г.
Това е станало с решение на тогавашния социален
министър Емилия Масларова. От тогава Русалка ЕООД не
е извършвала стопанска дейност. Срещу своята апортна
вноска към Русалка – Тур дружеството е получило 1,6
млн. обикновени поименни акции с номинална стойност
от 1,6 млн. лева и балансова стойност в размер на 310 хил.
лв.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 07.12.2015

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 07.12.2015

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 07.12.2015

investor.bg, 8 декември 2015

Пускат за продажба банка "Виктория"
Търси се купувач на търговска банка "Виктория" ЕАД,
която беше закупена от Корпоративна търговска банка
(КТБ) непосредствено преди поставянето й под специален
надзор в края на юни миналата година. Това става ясно от
официално съобщение на сайта на Фонда за гарантиране
на влоговете (ФГВБ). Според него е дадено разрешение
на синдика на КТБ да стартира процедура по продажба на
100% от капитала на ТБ "Виктория", както и на всички
вземания на КТБ от финансовата институция. Кредиторът
беше поставен под специален надзор на 21 юни 2014 г.,
заедно с КТБ. За разлика от другият трезор, чийто лиценз
беше отнет през ноември същата година, банка
"Виктория" отвори отново врати на 12 декември миналата
година. Тогава общата сума на вложенията в банката бяха
160 млн. лв.
money.bg, 9 декември 2015

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 07.12.2015

Източник: imoti.net
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Гриша Ганчев с "Литекс" простря ръцете си в Благоевград, взема
огромна база на "Сервиз Канект" заради дълг от 2 265 000 лв.
Огромна база с 23 сгради, намираща се на улица Георги Попов в Благоевград, разположена на
стотици декара площ е обявена за публична продан заради дълг към "Литекс" на Гриша Ганчев.
Обектът, който освен административни сгради, производствени мощности, има и стол за десетките
работници през годините. Първоначалната цена, от която ще тръгне наддаването е 2 265 000 лева.
Днес съдия изпълнител обяви длъжникът Сервиз Канект, с управител Любомир Марков за
продажба чрез търг, който ще се проведе на 8 януари, резултатите от търга ще бъдат обявени на 11
януари. Според запознати фирмата има дългове за доставка на петрол от "Литекс". Посочените в
обявлението на съдия изпълнителя сгради могат да се продават и по отделно.
Струма, 8 декември 2015

КЗК позволи на "Агрион Инвест" да закупи "Биопродукти"
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не видя основания да забрани обединението на
„Агрион Инвест“ и „Биопродукти", става ясно от решение на регулатора. През октомври „Агрион“
е уведомила Комисията за своето намерение да закупи „Биопродукти“. След анализ от КЗК са
установили наличието и на хоризонтално, и на вертикално припокриване между пазарите на двете
компании – по отношение на покупко-продажбите на земеделски земи и тяхното отдаване под
аренда и наем и на пазара за производство и продажба на фураж за домашни животни. Въпреки
тези обстоятелства сделката няма да наруши конкуренцията, защото пазарното присъствие на
двете компании на пазарите е незначително, е показал анализът на регулаторът. Основната
дейност на пловдивското дружество „Агрион Инвест“ е свързана с покупката и продажбата на
земи и недвижими имоти, както и търговия със селскостопанска продукция. Дружеството, чийто
капитал надхвърля 15,4 млн. лева, се управлява съвместно от „Орбиас“ и „Солатер“.
„Биопродукти“ е активно на пазара за търговия с биопродукти. Едноличен собственик на
компанията е Илиян Ипократов. В средата на август той е прехвърлил своите дялове на "Агрион".
Investor.bg, 4 декември 2015
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Населението на България е намаляло с
над 43 хил. души през 2014 г.
Към 31 декември 2014 г. населението на България е 7 202
198 души, което представлява 1,4% от населението на
Европейския съюз и нарежда страната на 16-о място.
През миналата година населението е намаляло с 43 479
души, или с 0,6 на сто. Данните на Националния
статистически институт показват положителна тенденция
за увеличаване на броя на живородените деца и
нарастваща средна продължителност на живота на
населението. Правителството прие отчета за 2014 г. на
актуализираната Национална стратегия за демографско
развитие на населението в България (2012-2030 г.), както
и тазгодишния план за мониторинг на неговото
изпълнение. Средната продължителност на живота за
населението на страната, изчислена за периода 2012-2014
г. по данни на НСИ, е 74,7 години. Спрямо предходния
период се увеличава с 0,2 години. Средната
продължителност на живота при мъжете е 71,2 години,
докато при жените е със 7,1 години по-висока – 78,3
години. Увеличаването на броя на живородените деца и
нарастващата средна продължителност на живота на
населението са положителните тенденции, които отчита
документът. Тенденциите сочат, че населението в
страната се ориентира към семеен модел с повече от едно
дете. Над 82% от децата, или над 241 000 деца, са
настанени в детски градини през учебната 2014/2015 г.
Инвестор.БГ, 03 декември 2015

Промишлеността отчита лек ръст през
октомври
Промишлеността отчита лек ръст през октомври По
предварителни данни през октомври индексът на
промишленото производство, изчислен от сезонно
изгладените данни, нараства с 0.1% в сравнение със
септември 2015 година, отчита НСИ. През октомври 2015
г. при календарно изгладения индекс на промишленото
производство е регистриран ръст от 1% спрямо
съответния месец на 2014 година. През октомври 2015 г.
увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в
преработващата промишленост - с 1.9%, а намаление е
отчетено в производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - с 0.6%, и в добивната
промишленост - с 12.3%. По-значителен ръст в
преработващата промишленост се наблюдава при:
ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с
16.9%, производството на тютюневи изделия - с 15.9%,
производството на компютърна и комуникационна
техника, електронни и оптични продукти - с 13.3%,
производството на метални изделия, без машини и
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оборудване - с 5.7%. Спад е регистриран при: обработката на кожи; производството на изделия от
обработени кожи без косъм - с 5.2%, производството на мебели - с 4.5%, производството на
превозни средства, без автомобили - с 3.6%, производството на изделия от други неметални
минерални суровини - с 1.3%.
money.bg, 09 декември 2015

Оборотът в търговията леко се повишава
Оборотът в „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през октомври
спрямо предходния месец се повишава с 0,1%. Спрямо година по-рано той се понижава с 1,3
процента, става ясно от предварителните данни на НСИ. През октомври 2015 г. оборотът нараства
спрямо предходния месец при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия
- с 2,6%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0,7%, и
търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0,2%. Намаление е
регистрирано при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 1,6%,
търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 0,9%, търговията на дребно с
компютърна и комуникационна техника и търговията на дребно с разнообразни стоки - по 0,8%, и
в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 0,5%. Спрямо същия месец
на 2014 г. оборотът нараства при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или
интернет - с 3,7%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 2,4%, търговията
на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 2,2%, и търговията на дребно с
хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0,6%.
econ.bg, 09 декември 2015

В София заплати по 1193 лв., във Видин - по 593 лв.
Работещите в София изкарват два пъти повече, отколкото във Видин и Благоевград, сочат данните
на НСИ за третото тримесечие на годината. През този период средната заплата в София е била
1193 лв. Най-зле са видинчани, които са получавали по 593 лв., следват благоевградчани - по 606
лв. Столицата е единствената област в България, в която средната заплата е над средната за
страната, при това с цели 36,5%. Най-високоплатени са били заетите в икономическата дейност
“Създаване и разпространение на информация”. Средната заплата в частните фирми от бранша е
била 2037 лв. и се е увеличила с 13,3% спрямо 2014-а заради конкуренцията за квалифицирани IТ
кадри. В 12 отрасъла заплатите са по-ниски от средната за страната. В тях работят са над 77% от
всички наети, или над 1,7 млн. души.
Дарик радио, 08 декември 2015

Производителността на труда нараства през третото тримесечие
През третото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП), на един зает се увеличава с
2.9 на сто в сравнение със същото тримесечие на предходната година, сочат предварителните
данни на НСИ. Заетите в икономиката през третото тримесечие са 3.654 млн., приблизително
колкото и година по-рано. Общият брой отработени часове е 1.468 милиарда, също без промяна
спрямо миналата година, когато са отчетени 1.466 млрд. часа. На един зает се падат 6429.1 лв. от
текущия обем на БВП като всеки зает създава средно 16 лв. БВП за един отработен час. Преди
година на един зает произвеждаше средно 6260 лв. от обема на БВП или 15.28 лв. на час. По
предварителни данни за третото тримесечие на 2015 г. равнището на производителността на труда
в индустриалния сектор е 5900.2 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 14.1
лв. за един отработен човекочас. Брутната добавена стойност средно на един зает през третото
тримесечие на 2015 г. реално се увеличава с 1.1 на сто и също така с 1.1 на сто за един отработен
човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година.
Дневник, 07 декември 2015

Правителството планира високи нива на дълга и догодина
След като натрупа рекорден дълг през тази година заради кризата с КТБ, България залага високи
нива и за 2016 г. Догодина страната ни ще пласира до 5.3 млрд. лв. нов дълг на вътрешните и
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външните пазари. Близо 2 млрд. лв. от него са презастраховка заради предстоящата оценка на
активите на банките, пенсионните фондове и застрахователните дружества. Тази сума ще се
използва, ако се появи нужда да се осигури подкрепа за възстановяване и преструктуриране на
проблемни кредитни институции. Ако не се наложи парите да се използват, те ще останат във
фискалния резерв и ще отидат за покриване на дефицит през 2017 г. Лимитите за дълга бяха сред
малкото текстове от Закона за държавния бюджет, по които се стигна до дискусия по същество.
Предстоящата оценка на активите на финансовия сектор ще бъде основното предизвикателство
пред публичните финанси догодина. И през 2016 г. по-голям дял от новия дълг ще бъде външен.
По тригодишната програма за емитиране на външен дълг догодина ще могат да се вземат до 3.9
млрд. лв. Извън тази сума държавата си отваря вратичка за друг външен заем в размер на 300 млн.
евро от Банката за развитие на Съвета на Европа за осигуряване на съфинансиране на проекти по
новите оперативни програми. Около 813 млн. лв. ще бъдат емитирани на вътрешния пазар.
Сега, 04 декември 2015

Емигрантите вкарват по 5 млн. лв. на ден
Работещите зад граница българи вкарват у нас по 5 млн. лв. на ден. Това са само парите, които
минават през банки и платежни институции и БНБ ги засече. Реалната сума вероятно е поне
двойно по-голяма, защото освен през банките, пари се носят на ръка. Освен това не малки суми
влизат и през системите за онлайн парични преводи. Само за първите девет месеца на тази години
българските емигранти са пратили у нас 1,25 млрд. лв или около 637,5 млн. евро. Сумата е почти
идентична с тази, получена от роднините на емигрантите за първите девет месеца на 2014 г. - 636,3
млн. евро., като до края на миналата година сумата почти удари 1 млрд. евро. Само през септември
тази година гурбетчиите са превели по сметки у нас 70,5 млн. евро. Най-голямата сума, получена
през 2015 г. е влязла през май – 82,7 млн. евро. Тогава тя мина притока на преките чужди
инвестиции.
Монитор, 04 декември 2015

След 2 дни дебати: Приеха "Бюджет 2016"
След два дни дебати депутатите окончателно гласуваха на второ четене Закона за държавния
бюджет за 2016г. Според министърът на финансите Владислав Горанов бюджетът за 2016 г. е
добър, защото запазва ниската данъчна тежест и гарантира успешното функциониране на
държавата и обществото. „Бюджетът дава перспектива на българските граждани за стабилност",
категоричен бе финансовият министър.
Стандарт, 03 декември 2015

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Пощенски и куриерски дейности (КИД
53.)", по Приходи от продажби за 2014 г.
No

Предприятие

Приходи от продажби
(хил. лв.)

Град

2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Български пощи ЕАД
Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД
Спиди АД
Еконт Експрес ООД
ТНТ България ЕООД
Трансбалкан груп ООД
Спиди ЕООД
Д и Д Експрес - София ЕООД
Фриго Транспорт Юръп ЕООД
Геопост България ЕООД

София
София
София
Русе
София
Труд
Труд
София
София
София

2014

146 140
75 588
65 733
62 979
26 824
8 143
14 127
6 915
5 065

133 489
88 051
76 700
75 235
29 452
11 897
8 395
7 044
6 945
6 740
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БОРСОВИ НОВИНИ

investor.bg, 9 декември 2015

388 хил. евро ще спести ФПП през 2016 г.
след рефинансирането на облигациите

30.11-05.12.2015
Оборот

Основен пазар
Premium

616 511.88

Standard

1 563 657.90

АДСИЦ

288 002.79

Общо
БФБ

оборот

на
11 014 304.21

BGREIT: 09.11.2014 – 08.12.2015

07.12

05.12

03.12

01.12

29.11

27.11

25.11

23.11

21.11

19.11

17.11

15.11

13.11

11.11

96
96
95
95
94
94
93
93
92
92

09.11

Монбат АД обмисля възможността за обратно изкупуване
на акции през 2016 г., възнамерява да инвестира 15 млн.
евро за две години, очаква рязък скок на печалбата за
същия период и не смята да затваря завода си в Сърбия.
Така описа плановете на компанията председателят на
Съвета на директорите (СД) й Атанас Бобоков. Плановете
за раздаване на дивиденти и за обратно изкупуване на
акции предстоят да бъдат обсъдени от СД през февруаримарт 2016 г., но за мен има голяма логика в обратното
изкупуване, защото очаквам в следващите две години
рязък скок на печалбата, което би означавало, че
сегашното ниво на нашите акции е силно подценено, каза
той. В следващите две години производителят на
акумулатори ще инвестира 15 млн. евро, като 12 млн. евро
от тях ще бъдат похарчени през 2016 г., разкри още
Бобоков. Това са проекти с бърза доходност и
възвръщаемост в рамките на 1 година, които ще увеличат
EBITDA”, добави той. Брутната консолидирана печалба на
Монбат отбеляза годишен спад от 12% за периода януари–
октомври 2015 г., докато приходите за десетмесечието са
нараснали с 9%.

БФБ-София
Седмичен оборот
(лв.)
Пазар

BGBX40: 09.11.2014 – 08.12.2015
91
90
90
89
89
88
88
87
87
86
09.11
11.11
13.11
15.11
17.11
19.11
21.11
23.11
25.11
27.11
29.11
01.12
03.12
05.12
07.12

Монбат обмисля обратно изкупуване на
акции и инвестиции за 12 млн. евро
догодина

07.12

05.12

03.12

01.12

29.11

27.11

25.11

23.11

21.11

19.11

17.11

15.11

13.11

11.11

09.11

SOFIX: 09.11.2014 – 08.12.2015
Общо 388 хил. евро ще спести ФеърПлей Пропъртис
АДСИЦ (ФПП) през 2016 г., след като рефинансира
455
450
облигациите си чрез инвестиционен кредит. Това посочва
445
дружеството в съобщение относно източниците на
440
финансиране,
разпространено
чрез
БФБ-София.
435
Рефинансирането на двете облигационни емисии с обща
430
главница от 3,469 млн. евро е извършено с инвестиционен
425
кредит в размер на 3,75 млн. евро, отпуснат от УниКредит
Булбанк. Срокът на заема е до края на 2020 г., като в
случай, че ФПП редовно погасява задълженията си и не
допуска друго неизпълнение по него, погасяването на главницата може да бъде предоговорено с
удължаване на погасяването с нови 5 години, става ясно още от съобщението. Лихвата по кредита
е 3-месечен SOFIBOR плюс надбавка от 3% и годишна комисиона от 0,15%. Така ФПП ще плаща
почти двойно по-ниска лихва, тъй като лихвите по облигациите са между 6,5% и 7,25%.
Вследствие на рефинансирането ФПП ще плати 298 хил. евро по-малко главници и 90 хил. евро
по-малко лихви през 2016 г.

investor.bg, 9 декември 2015

Арома ще изкупува, а София Комерс вече изкупи обратно свои акции
Арома АД ще изкупува, а София Комерс - Заложни къщи АД вече изкупи обратно свои акции.
Това стана факт, след като акционерите и ръководствата на двете дружества дадоха своето
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разрешение и одобриха параметри за процедурите. София Комерс - Заложни къщи АД даде заявка,
че ще изкупи до 60 хил. обикновени собствени акции, считано от днес, 4 декември. Процедурата
се предвиждаше да трае до 30 декември 2015 г., или до изкупуването на 60-те хиляди ценни
книжа. На практика обратното изкупуване приключи днес, след като в 10:16 часа бяха
прехвърлени общо 60 000 книжа на цена от 5 лв. и 300 хил. лв. оборот. Това се случи след две
сделки - първата за 42 хил. книжа, а втората - за 18 хил. Последва и трета за 200 акции отново по
цена от 5 лв. с час на сключване 11:43 часа. Именно на 5 лв. на 2 декември Съветът на директорите
на София Комерс определи цената на изкупуването. Решението бе взето на база одобреното
обратно изкупуване от общото събрание на акционерите на проведеното на 27 юни 2014 г.
заседание и извършено наведнъж. Инвестиционен посредник Бенчмарк Финанс АД извърши
процедурата за компанията, която има листнати и привилегировани книжа, и облигации. От своя
страна Арома АД възнамерява да изкупи свои акции за максимално 3% от общия брой емитирани
акции. Техният общ брой е 15 491 829, като максималният размер от 3% от тях възлиза на около
464 755 книжа.
investor.bg, 7 декември 2015

Предлагат вдигане на минималната лихва по облигациите на Еврохолд
до 8%
Старком холдинг АД е вписал в Търговския регистър нова точка към дневния ред на общото
събрание на акционерите на Еврохолд България АД за 28 декември 2015 г., като са променени
параметрите на планираната емисия облигации с размер до 100 млн. евро, става ясно от
документите. Към 30 септември 2015 г.Старком холдинг АД притежава 50,05% от капитала на
Еврохолд България АД. Новата точка ще влезе в дневния ред под номер 3 и предвижда минимален
размер на емисията от 40 млн. евро, максимален размер до 100 млн. евро, минимална лихва от 8%
и максимална лихва от 13%. В първоначалният вариант (който ще се гласува като точка 1 от
дневния ред) се предлагаше минимален размер на емисията от 10 млн. евро и лихви от най-малко
4% и най-много 12%. В новата точка се предлага обезпечение да е залог на до 67% от капитала на
дъщерното Евроинс Иншурънс груп АД, докато в първият вариант се предлагаше залог на до 50%
плюс една акция от капитала на ЕИГ. И при двата варианта облигациите ще се предлагат при
условията на частно предлагане, тоест до не повече от 100 лица. Те ще са неконвертируеми, но е
предвидена възможност за последваща конвертируемост след датата на издаване на
облигационния заем при допълнително договаряне и спазване изискванията на действащото
българско законодателство към момента на конвертиране. Планираният срок е между 24 и 60
месеца и в двата варианта.
investor.bg, 7 декември 2015

Синергон увеличи капитала на свое дъщерно дружество 12,5 пъти
Синергон Холдинг АД увеличи капитала на свое дъщерно дружество 12,5 пъти и подписа
предварителен договор с Топливо АД за продажбата на Синергон Петролеум. На 2 декември
холдингът увеличи капитала на дъщерното си Синергон енерджи ЕООД от 20 хил. лв. до 250 хил.
лв. Увеличението е осъществено чрез записване на 2 300 нови дяла по 100 лв. всеки. Новите
дялове от увеличението на капитала, което е факт и в Търговския регистър, са записани изцяло от
едноличния собственик Синергон Холдинг. На 1 декември пък компанията подписа с Топливо АД
предварителен договор за продажбата на Синергон петролеум ЕООД. Става дума за 110 хил. дяла,
представляващи 100% от капитала на дружеството. Общата стойност на договора между Топливо
и Синергон възлиза на 1,468 млн. лв., след като сделката за продажбата Синергон петролеум бе
прокарана от Пенсионноосигурителен институт АД (ПОИ) и Капман Асет Мениджмънт АД на 20
ноември. Окончателният договор за покупко-продажба на дяловете ще бъде подписан най-късно
до 20 януари 2016 г.
investor.bg, 7 декември 2015
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ИНВЕСТИЦИИ

Завод за плочки в Нови пазар
скоро може да има нов собственик
"Хета асет резолюшън" е пред приключване на
продажбата на един от най-големите си
промишлени активи в България. Става дума за
завода за плочки на "Керамика Плиска И.П." в
Нови пазар, който беше изграден почти
докрай, но така и не заработи. През октомври
кредиторът "Хета" (преди "Хипо алпе адриа")
предложи активите на търг и вече е готов
краткият списък с кандидати, а самата сделка
се очаква да приключи до края на януари.
Интересът е сравнително голям, като оферти
са подадени от малко под 10 кандидата. Сред
тях са както стратегически, така и финансови
местни и международни компании. Заводът за
плочки в Нови пазар беше построен през 2008
г., но производството там така и не започна.
Инвеститор в проекта е акционерното
дружество "Керамика Плиска И.П.", което е
мажоритарна собственост на регистрираното
на Сейшелите Galer Corp. Според източници
от сектора причината за провала е
неправилната преценка на компанията за
необходимите инвестиции и усилия за
пускането на завода. Така проектът беше
замразен малко преди да бъде завършен.
Капитал, 8 декември 2015

40 нови работни места във Варна
открива
българо-американска
компания
През 2016 години във Варна се планират нови
инвестиции, което ще доведе до отварянето на
над 40 нови работни места и назначаване на
специалисти в сферата на IT и SЕО, съобщиха
от компанията 411 Маркетинг. Компанията е
част от групата на 411 Locals. “Това са както
хора с опит, така и новозавършили студенти,
за които е предвидено 3 месечно вътрешно
фирмено обучение”, заяви Ваня Кирилова,
оперативен мениджър на 411 Маркетинг.
Фирмата
е
създадена
от
български
предприемач през 2007 г. в Лас Вегас. Офисът
отваря врати през 2009 година. “Първоначално
започнахме с персонал от 4 души. Сега офисът
ни във Варна е с екип от над 140
специалисти”, коментира Ваня Кирилова.
Морската столица на България е предпочетена

Konica
Minolta
предвижда
създаване на R&D лаборатория у
нас
Konica Minolta разглежда България като
следващата дестинация за откриване на
R&D лаборатория, стана ясно по време на
конференция, организирана от британското
посолство на тема GREAT Innovation
Exchange. Konica Minolta взе участие в
презентационния панел на събитието, по
време на който Денис Къри, старши
директор бизнес иновации и R&D в Konica
Minolta, INC., представи компанията и
разказа за бизнес иновационните центрове
на Konica Minolta.
IT Jobs, 9 декември 2015

София е едно от най-добрите
места за започване на бизнес
според Forbes Списание Forbes посочва
София като едно от най-добрите места за
започване на бизнес. Наскоро изданието
публикува статия с десетте места по света,
на които е най-добре да стартирате бизнес,
като сред тях фигурира и нашата столица.
Още в началото медията отбелязва, че
София е сред изненадите в тази класацията,
но в същото време тук има нисък данък
върху доходите, който е едва 10% и една от
най-високите скорости на интернет връзката
в света.
IT Jobs, 9 декември 2015

ЦЕРБ завърши проект за 2 млн.
лв. в Гърция
Българското
предприятие
Централна
енергоремонтна база (ЦЕРБ) завърши
проект за 2 милиона лева за гръцката НЕК.
Ремонтиран е генератор в една от найголемите водноелектрически централи в
южната ни съседка – ВЕЦ Кастраки. ЦЕРБ
възстанови напълно съоръжението за период
от 7 месеца и го въведе в експлоатация.
Ремонтът увеличи мощността на генератора
с 10%, съобщиха от българската компания.
expert.bg, 8 декември 2015
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пред други дестинации след прецизен анализ. Основни предимства са подходящата часова зона,
голям брой образовани студенти, добра IT инфраструктура и високоскоростни оптични линии.
“100% от произвеждания IT продукт изнасяме за чужбина – САЩ, Канада, Западна Европа.
Българските програмисти, web разработчици, създателите на съдържание за сайтове работят
ентусиазирано и на световно ниво”, коментира Кирилова.
IT Jobs, 8 декември 2015

Община Пловдив получава 86 дка военни терени в кв. "Гладно поле"
На извънредна сесия на Общински съвет – Пловдив, която ще се проведе на 10.12.2015 г., ще бъде
гласувано ново споразумение с Министерството на отбраната за прехвърляне на 86 дка в кв.
"Гладно поле". Военните имоти с отпаднала необходимост са част от зоната с потенциал за
икономическа активност, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на
Пловдив. За ускоряване на процедурата по деактуването им от публична държавна в публична
общинска собственост, ще бъде приета корекция в съществуващото споразумение, според която
общината ще получи терените още при сключването на договор за изпълнение за строителномонтажни дейности по изграждане на специален път за тежка техника и КПП до войскови район
1536 в кв. "Гладно поле". След проведена обществена поръчка за инженеринг вече има избран
изпълнител и предстои сключване на договор, обяви кметът инж. Иван Тотев. Спечелилият
кандидат е ДЗЗД "Строй Пловдив" с партньори "С.К.С.М – строй" ЕООД (СМР) и "Балмер
инженеринг" ООД (техн. проект).
Строителство Градът, 8 декември 2015

Белгийци искат да преработват отпадъци от въглищни мини
Два проекта за оползотворяване на отпадъци от стар въгледобив могат да дадат началото на
"почистването" на натрупаните табани в страната. Те се намират в района на Белоградчик и
Перник, но технологията практически е приложима навсякъде, включително и на работещи в
момента мини. Инвеститорите са група белгийски граждани. Проектът в района на Белоградчик е
за изземване на технологични отпадъци от въгледобив край село Стакевци, където до 60-те години
на миналия век е работел рудникът за антрацитни въглища "Старчов дол". Той ще се изпълнява от
"Минно дружество Белоградчик", в което акционери са петима белгийци и една българка.
Инвестиционното предложение беше направено през пролетта на 2014 г., а в средата на септември
тази година регионалната екоинспекция излезе с решение, че трябва да бъде изготвен ОВОС.
Инвестицията там се оценява на поне 1 млн. евро, а изпълнението на проекта ще отнеме от три до
десет години в зависимост от климатичните условия. Другият проект предвижда оползотворяване
на отпадъците от "Максим табан" в Перник, натрупани още от дейността на някогашните
държавни "Мини Перник".
Капитал, 4 декември 2015

Варненският вълнолом става като нов до края на 2015 година
Вълноломът във Варна, който е на над 100 години, ще бъде изцяло обновен до края на 2015
година. Първият етап от реконструкцията, който вече започна, предвижда изграждането на удобни
подходи и безопасни парапети за пешеходците, както и цялостна реконструкция на стената на
вълнолома. За ремонта са предвидени 1.2 млн. лв., съобщи Румен Арабаджиев, шеф на ДП
"Пристанищна инфраструктура" във Варна. Той припомни, че съоръжението е строено през 1906
година, заедно с Пристанище Варна, а ремонт не е правен от 1999 година. През 2008 година бе
извършено известно укрепване на вълнолома от Морска гара до фара. Реконструкцията сега
включва ремонт по цялата му дължина, преди пасарелката в близост до Морска гара. Това е едно
от най-романтичните места за разходка на варненци. През това лято в района беше изградена и
атрактивна зона с цветя, палми и красиво място за развлечения край брега, което отвори града към
морето. Ремонтът на вълнолома се извършва от фирмата "Хидроинженеринг", спечелила
обществената поръчка, заедно с Центъра за проектиране и научни изследвания към Университета
за архитектура, строителство и геодезия.
Монитор, 4 декември 2015
стр. 9 от 12
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. +359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 49 (182) / 10 декември 2015

Камара на професионалните оценители

АНАЛИЗИ

Работодателите в страната планират ръст на новите служители с 10%
Най-големи очаквания за наемане има в Русе, където фирмите ще увеличат персонала си с 16
на сто
Работодателите от всички 10 индустриални сектора очакват увеличение на работната си сила през
първото тримесечие на 2016 година. Най-много нови служители ще бъдат наети в
производствения бранш и в хотелиерството и ресторантьорството, където нетните прогнози за
заетостта са +18%. Това става ясно от обзорното изследване на Менпауър за заетостта през
първото тримесечие на следващата година.
Данните показват, че българските работодатели очакват темпото на наемане за първото
тримесечие на 2016 г. да остане относително стабилно в сравнение с последните отчети.
Коригирана съобразно със сезонните колебания, прогнозата е +10%. Плановете за наемане остават
непроменени както спрямо предходното тримесечие, така и спрямо същия период на миналата
година.
“По подобие на четвъртото тримесечие на 2015 г., плановете за наемане остават позитивни, но
чуждестранните инвестиции намаляват,” каза Надя Василева управляващ директор на Менпауър
България, Сърбия и Хърватия.
Според бизнес проучване, касаещо инвестициите, разпространено от Националния статистически
институт, проведено сред индустриални предприемачи през октомври 2015 г., предприемачите
очакват инвестициите тази година да намалеят с 32,6% спрямо 2014 г. От друга страна,
правителството ще насърчава предприемачеството с нова програма, с която ще се въведе такъв
предмет в училище. Програмата се казва „Предприемачество 2020 - България” и е приета от
Министерски съвет.
Работодателите във всички пет региона имат намерения да наемат
През следващото тримесечие се прогнозира нарастване в числеността на персонала във всички пет
изследвани региона. Най-високи намерения за наемане има в Русе, където работодателите очакват
да увеличат персонала си с 16%. Стабилен ръст в броя заети лица очакват и работодателите в
Пловдив, където прогнозата е за 15%. Стойността й за Варна пък е 13%. Софийските работодатели
отчитат предпазлив оптимизъм, с прогноза за 9% ръст на новите служители, а най-скромни
прогнози имат работодателите в Бургас - 5%.
В сравнение с предходното тримесечие, работодателите във Варна отчитат подобрение с 2
процентни пункта. В Бургас, Русе и София прогнозите остават относително стабилни.
Работодателите в Пловдив не отчитат промяна спрямо отминаващото тримесечие. На годишна
база прогнозите за наемане се засилват в три от петте региона.
„Има известни инвестиции насочени към Русе. Една от тях е от компанията „Керос България”,
която произвежда плочки. Компанията планира да удвои производството във фабриката си в Русе.
Инвестициите са на стойност 9 милиона лева. През 2009 г. компанията е имала 100 служители, в
момента те са 170”, заяви Василева.
Работодатели от всички десет сектора планират да наемат през първото тримесечие на 2016
г.
През периода януари-март се очаква увеличение в числеността на работната сила във всички 10
изследвани стопански отрасъла. Най-големи очаквания има в производствения бранш и в
хотелиерството и ресторантьорството, където се очаква ръст на заетостта с 18%. Стабилно
повишение в числеността на персонала, а именно 14%, се очаква в още три бранша: строителство;
финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги; транспорт, складове и комуникации.
Най-слаби прогнози от 3% се отчитат както в сектора електричество/газ/вода, така и в публичния и
социален сектор.
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Спрямо предходното тримесечие изгледите за назначения на служители се подобряват в 7 от 10-те
икономически отрасъла. Най-забележително повишение с 9 процентни пункта се отчита в сектора
транспорт, складове и комуникации. Работодателите от бранша електричество/газ/вода отчитат
подобрение с 5 процентни пункта, а прогнозата за хотелиерството и ресторантьорството е с 4
процентни пункта по-силна.
В сравнение със същия период на миналата година, прогнозите са по-слаби в 5 от изследваните 10
бранша. Най-забележим спад от 12 процентни пункта бележи публичният и социален сектор, а
работодателите в търговията на едро и дребно отчитат понижение с 5 процентни пункта.
Работодателите от сектора „Производство“ прогнозират най-силни темпове на наемане от второто
тримесечие на 2011 г. насам, очаквайки ръст за следващото тримесечие от 18%. Прогнозата остава
относително стабилна в сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. и се подобрява с 5
процентни пункта спрямо същия период на миналата година.
„Според Евростат, производството в България се е увеличило с 0,6% (в сравнение със септември
2014 г.), след ръста през август с 4,3%. Въпреки забавения темп в растежа на производството, този
процент представлява растеж за 11 пореден месец”, каза Василева.
Работодателите в сектора на „Хотелиерство и ресторантьорство“ споделят своите най-силни
прогнози от началото на проучването през първото тримесечие на 2011 г. насам, като отчитат
оптимистична прогноза за заетостта от 18%. Перспективите за назначаване се подобряват с 4
процентни пункта спрямо предходното тримесечие и с 13 процентни пункта в сравнение със
същия период на миналата година.
Работодателите от сектор „Строителството“ също очакват стабилни темпове за наемане през
първото тримесечие на 2016 година с прогноза за заетостта от 14% за следващото тримесечие.
Прогнозата остава сравнително стабилна в сравнение с предходното тримесечие, но е значително
по-добра спрямо същия период на миналата година – с 10 процентни пункта.
В „Публичен и социален сектор“ търсещите работа могат да очакват скромни темпове на наемане
през периода януари-март, според работодателите, които съобщават за ръст в заетостта от 3%.
Тази прогноза се равнява на най-слабата, отчетена от началото на проучването през първото
тримесечие на 2011 г. насам, а именно тази от четвъртото тримесечие на 2014 г.
В сектора „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“ се очаква да продължи скромният ръст в
числеността на работната сила, като работодателите очакват 4% нови служители. Намеренията за
наемане остават относително стабилни както в сравнение с предходното тримесечие, така и
спрямо същия период на миналата година.
Компании от всякакви размери са готови да наемат
Във всички четири категории работодателите очакват увеличение в числеността на персонала си
през периода януари-март. Най-много нови назначения прогнозират работодателите от големите и
малките предприятия, които отчитат нетни прогнози за заетостта от съответно +15% и +13%. При
средните предприятия прогнозата е за +12%, а при микропредприятията работодателите очакват
+3%..
econ.bg, 26 ноември 2015
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 НОВИ МОМЕНТИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2015
КОГА: 16-19.12.2015
КЪДЕ: София - Будапеща - Сентендре - Сегед – София

 НАГРАДА НА ГЕРМАНСКАТА ИКОНОМИКА
КОГА: 28.01.2016
КЪДЕ: София

 КОНФЕРЕНЦИЯ „КОРПОРАТИВНА ЕТИКА“
КОГА: 09.02.2016
КЪДЕ: София

 ИЗЛОЖБА ЕЕ И ВЕИ
КОГА: 05-07.04.2016
КЪДЕ: Интер Експо Център, София, бул. Цариградско шосе 147
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