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КЗК
разреши
"Атоменергоремонт"

продажбата

на

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) одобри
сделката за продажбата на „Атоменергоремонт“ на
„Бултрейд Корпорейшън“. Бултрейд“ и контролираните
от нея дружества не оперират на един и същи пазар с
придобиваното предприятие, така че не са налице
хоризонтални или вертикални ефекти и няма пазари,
върху които сделката ще окаже въздействие. Основният
предмет на дейност на „Атоменергоремонт“ е ремонт на
ядрено и енергетично оборудване. Компанията е
създадена основно за обслужване на ядрените реактори в
АЕЦ „Козлодуй“ и в последните години участва в част от
програмата за реконструкция и модернизация на пети и
шести блок в ядрената ни централа. Сред клиентите на
компанията са още и топлофикационните дружества в
Димитровград, Бобов дол, Плевен, Враца, Сливен, Велико
Търново, Габрово, „Брикел“ и други. Капиталът на
дружеството се притежава изцяло от регистрираната на
Сейшелите компания „Хестън Корпорейшън Лимитид“.
Капиталът на „Атоменергоремонт“ е 355 140 лева,
разделен в два класа акции – Клас А една
привилегирована акция с номинал от 10 лева и 35 513
акции Клас Б с номинална стойност от по 10 лева.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 24.02.2014

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

Средни цени на продажбите във Варна
област, всички райони, към 26.08.2013

Investor.bg, 05 март 2014

"Юнионбанк" окончателно се вля в ПИБ
Вливането на "Юнионбанк" в Първа инвестиционна банка
е било вписано в Търговския регистър. Всички права и
задължения на "Юнионбанк" ЕАД преминаха върху
"Първа инвестиционна банка" АД като универсален
правоприемник. Днес е приключила и процедурата по
информационното и техническото обединяване на двете
банки. Активите на ПИБ вече са в размер над 8.9 млрд. лв.

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

Дневник, 05 март 2014

Извършен е анализ на материалните
активи на "Ремотекс"
Анализ на материалните активи на предприятието за
тежка минна техника „Ремотекс“ Раднево е направена от
12 специалисти на фирмата – оценител. Комисията е

Източник: imoti.net
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избрана от Българския енергиен холдинг (БЕХ). Утре анализът ще бъде внесен в холдинга, който
има намерение да купи дружеството от неговия собственик. Комисията от юристи, икономисти и
инженери на фирмата оценител са извършили оглед на завода и на оборудването му. Пред
представители на колектива и на синдикатите те са съобщили, че в БЕХ има одит на „Ремотекс“, с
който са се запознали преди да дойдат в Раднево. Крайният срок за представянето на оценката е
10-и март. От комисията са отказали да дадат повече информация относно евентуалната пазарна
оценка на дружеството, но по неофициална информация от държавата са поискани 60 млн. лв, при
положение, че приватизационната цена е 9 млн. лв., а към момента „Ремотекс“ има задължения за
над 20 млн. лв. Обратното изкупуване на предприятието в Раднево, както и части от „Химко“
Враца, са началото на процеса на реиндустриализация в България, обяви преди време премиерът
Пламен Орешарски.
Econ.bg, 28 февруари 2014

"Пикадили" отново става българска собственост
Белгийската група Delhaize е подписала споразумение за продажба на веригата за бързооборотни
стоки "Пикадили". Съобщението за сделката бе качено в четвъртък на сайта на групата. Купувач е
дружеството "АП марк", което е в процес на регистрация. Сделката е поредната, при която голям
чужд инвеститор излиза от България и мястото му се заема от местна компания. В търговията с
бързооборотни стоки това изглежда закономерно предвид ниските доходи и свития пазар –
проучване на "Nielsen България" отчете нов лек спад в потреблението на храни и бързооборотни
стоки през 2013 г. Според официално съобщение от страна на купувача собственици на "АП марк"
са Ангел Ангелов и Петър Дудоленски. Ангелов е част от старозагорската група "Градус". Тя е
собственост на братята Иван (баща на Ангел) и Лука Ангелови, които освен бизнеса с пилешко
месо притежават производителя на олио "Бисер олива", имат зърнопроизводство, инвестиции в
частна клиника, винарна и търговски център в Бургас. Петър Дудоленски има дългогодишен опит
в инвестициите в молове и други недвижими имоти. Той е участвал в реализацията и управлението
на проектите Mall of Sofia, Mall Plodiv, Mall Ruse и други.
Капитал, 28 февруари 2014

Собствениците на "Технополис" купуват Praktiker
Собственикът на веригата за техника "Технополис" - "Видеолукс холдинг", е подписал
предварителен договор за покупката на българското поделение на Praktiker. Германската компания
от типа "направи си сам" продава бизнеса си във всички пазари, където присъства, след като
миналата есен влезе в процедура по несъстоятелност. В България веригата е представлявана от
дружеството "Практикер", за чиято продажба днес е подписан предварителен договор между
"Видеолукс холдинг" и компанията майка в Германия. Сделката ще бъде финализирана след
одобрение от Комисията за защита на конкуренцията, съобщиха от дружеството купувач. Това
обикновено отнема около месец. Цена за момента не се посочва. Заявката на новия собственик на
Praktiker е, че влиза в компанията като стратегически инвеститор, който ще продължи да развива
бизнеса с магазините "направи си сам". "Praktiker ще остане самостоятелна марка", каза за
"Капитал Daily" Божидар Колев, единият от собствениците на "Технополис". По предварителна
информация кандидат-купувачите, които са подали предварителни оферти, са били 4 или 5
компании. Никой от преките чужди конкуренти в страната - Mr. Bricolage, BauMax и Bauhaus, не
потвърди да е участвал в процедурата. Заявката на новия собственик показва, че пазарът, който се
оценява на около 600 млн. евро годишно, няма да претърпи сериозна промяна.
Капитал, 28 февруари 2014
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

БНБ: Икономиката през 2014 г. ще се
ускори
През първата половина на настоящата 2014 г.
икономическата активност в страната постепенно ще се
ускорява на фона на плавното възстановяване на
частното потребление и на инвестиционната активност
на фирмите, което от своя страна ще доведе до
нарастване на вноса с по-бързи темпове. Износът пък ще
се увеличава по-бавно след наблюдаваните през първите
девет месеца на 2013 г. високи темпове. Според БНБ
през първата половина на 2014 г. глобалната
икономическа активност плавно ще се повишава, като
към средата на годината основен принос за растежа ще
имат развитите икономики. През първото тримесечие на
2014 г. се очаква слабата отрицателна годишна инфлация
ще се запази, като за това ще допринасят главно
административно определяните цени на тока. През
второто тримесечие централната банка очаква
преустановяване на спада на цените под влияние на
ниска положителна инфлация при храните и горивата.
БНБ очаква през първата половина на 2014 г. растежът
на широките пари да остане сравнително висок, в
резултат на което банките ще продължат да
функционират в условия на висока ликвидност.
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ПЧИ: -135.1 млн. EUR през декември
2013
600

500

Стандарт, 04 Март 2014
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Дефицитът за януари е 373.3 млн. лв., което е по-ниско в
сравнение с преди година със 163 млн. лв. Основната
причина е, че има по-малко лихвени плащания - през
януари 2013 г. те са били 293.4 млн. лв., а първият месец
на тази година са със 158 млн. лв. по-малко. От
Министерството на финансите отчитат и по-високи
постъпления от данъци и осигуровки - с 291 млн. лв.
Процентно най-голямо увеличение има при преките
данъци (52% спрямо предходния януари), следвани от
косвените (13.8%), като ръст има и при постъпленията от
осигуровки. По-голямата част от дефицита по
консолидираната фискална програма идва по линия на
европейските средства - 215 млн. лв., което е значително
повече от средствата през предходния януари 2013 г. С
еврофондовете се обясняват и по-големите разходи за
месеца. Размерът на фискалния резерв към края на
месеца е 6.6 млрд. лв., в т.ч. 4.4 млрд. лв. депозити в БНБ
и банки и 2.2 млрд. лв. вземания от фондовете на
Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и
други. Втората сума за пръв път се отчита в резерва
заради новия Закон за публичните финанси. Иначе
депозитът в БНБ и банките януари 2013 г. е бил 4.1 млрд.
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лв., като ниското му ниво се обяснява с плащането на главница по външен дълг в размер на 1.5
млрд. лв. Традиционно януари завършва на дефицит. Причината е, че данъчните постъпления са
малко, а разходите са високи.
Капитал, 04 Март 2014

Евростат: Младежката безработица в България расте
Безработицата при неучащите младежи до 25-годишна възраст у нас рязко се е увеличила през
последната година. По данни на Евростат тя вече е 30 на сто, докато през януари 2013 г. беше 27.8
процента, или около 63 хиляди млади хора. Повишението през последния месец е 0.6 процента.
България е на седмо място в ЕС по безработица. По данните на Евростат, през януари безработни
у нас са били 424 хиляди души, което представлява 13.1 на сто от населението в трудоспособна
възраст и е с 0.1 процента повече, отколкото през последния месец на миналата година. Над 5.5
милиона младежи в Европа са безработни, което е 23.4 процента от населението между 15 и 24 г.
Това все пак е със 171 хиляди души по-малко, отколкото през първия месец на 2013 г.
Медия Пул, 04 Март 2014

Лек спад на лихвите в левове
Минимален ръст на лихвите по депозитите за граждани е имало през януари, сочат данните на
БНБ. Средната годишна лихва по новите левови депозити е била 3,89%, докато тези в евро са
носели годишна лихва от 3,44%. За сравнение, през последния месец на 2013 г. левовите депозити
са договаряни със средна лихва от 3,76%, а тези в евро с лихва от 3,43%. На годишна база обаче
ситуацията е различна, тъй като се отчита забележим спад на лихвите. През януари 2013 г.
депозитите, договаряни в левове, са били със средна лихва от 4,73%, а тези в евро с лихва от
4,25%. Новите кредити за фирми леко поскъпват през януари. Най-голямо е повишението на
лихвите по бизнес заемите за суми над 1 млн. евро.
Стандарт, 28 Февруари 2014

БНБ очаква плавният спад на лихвите по кредитите да продължи
Минимално намаление на лихвите по депозитите, продължаване на плавния спад на лихвите по
кредитите през първото полугодие, бавно повишение на растежа на кредитите за фирми и
запазване на тенденцията за свиване на понижението на заемите за домакинствата. Това са част от
прогнозите на БНБ в последното издание на "Икономически преглед".
Капитал, 27 Февруари 2014

Външният дълг на страната намалява за пореден месец
Брутният външен дълг на България намалява с 1,3% през декември 2013 г. спрямо същия месец на
2012 г. сочат изнесените данни на Българската народна банка (БНБ). Той е в размер на 37,1 млрд.
евро в края на декември 2013 г., което се равнява на 91,4% от БВП на страната. Това е с 506,2 млн.
евро по-малко от декември 2012 г., когато е бил 37,6 млрд. евро или 94,9% от БВП. Дългосрочните
задължения в края на последния месец на 2013 г. са в размер на 27,4 млрд. евро, което е 73,9% от
брутния дълг и 67,5 на сто от БВП. Те нарастват с 235,6 млн. евро или 0,9%, спрямо декември 2012
г. Краткосрочните задължения за същия период възлизат на 9,7 млрд. евро, което е 26,1% от
брутния дълг и 23,9% от БВП. Те намаляват със 741,8 млн. евро или 7,1 на сто спрямо последния
месец на 2012 г., когато са били в размер на 10,4 млрд. евро. Нетният външен дълг на България
също отчита спад за месец декември. Той е в размер на 14,4 млрд. евро. Намалението спрямо
декември 2012 г. е от 7% или 1092 млн. евро. Основните причини за понижението му са както
намалението на брутния външен дълг (с 1,3%), така и увеличението на брутните външни активи (с
2,6%). Като процент от БВП в края на декември 2013 г. нетният външен дълг на страната възлиза
на 35,5%, намалявайки с 3,6 процентни пункта спрямо края на 2012 г., когато беше 39,1 на сто.
econ.bg, 26 Февруари 2014
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Спестихме 648 млн. само за един месец
С 648 млн. лв. нарасна през януари сумата на депозитите на физически лица в родните банки,
сочат данни на БНБ. Това представлява ръст от 1,7% спрямо края на 2013 г. Така общата сума на
всички депозити на физически лица достига 38,347 млрд. лв. За година сумата на депозитите
нараства с 10,7% или с цели 3,712 млрд. лв. Интересно е да се отбележи, че увеличението през
последната година се равнява на около 5% от БВП на България. С 10,6 млн. лв. се стопи сумата на
всички лоши и преструктурирани кредити през януари, сочат още данните на БНБ. Така в края на
месеца размерът на лошите заеми достигна 9,703 млрд. лв. Въпреки номиналното намаление на
сумата на лошите и преструктурираните кредити делът им спрямо всички отпуснати заеми
нараства минимално с 0,03 процентни пункта до дял от 22,67%. Това се дължи на свиване на
общото кредитиране през януари спрямо предходния месец с 0,22% или с 95,9 млн. лв. Общата
сума на всички раздадени заеми възлиза на 42,8 млрд. лева (без овърдрафт) към края на януари.
Стандарт, 26 Февруари 2014

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Хотели и ресторанти", по Печалба за
2012 г.
No_
2012

Предприятие

Печалба
(хил. лв.)

Град
2012

2011

1

Албена АД

Оброчище

2

Академика Сий Палас АД

София

4 341

2 452

3
4

Пампорово АД
Сънфууд България ЕООД

Чепеларе
София

3 512
3 468

-2 638
4 616

5

Дюни АД

Созопол

3 186

876

6

Съни Травел ЕООД

София

2 894

1 645

7

СОК Камчия ЕАД

Бургас

2 766

849

8

Профилактика, рехабилитация и отдих ЕАД

София

1 304

1 019

9

Компания за луксозни хотели ЕАД

София

1 292

1 321

10

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД

Варна

1 152

2 452

16 690
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Дългата история за излизането на български футболен
клуб на фондова борса наближава към развръзка, след като
в петък Комисията за финансов надзор потвърди проспекта
за публично предлагане на "Професионален футболен клуб
ЦСКА". Това се случва на фона на постоянните
информации за запорирани сметки на клуба и искове от
кредитори. Принципно това не би трябвало да е
ограничение пред публично предлагане (инвеститорите
сами преценяват дали да инвестират в такова дружество),
но повдига въпроса защо, ако една компания е в лошо
финансово състояние, КФН одобрява проспекта й. Засега
информацията за състоянието на ПФК ЦСКА остава много
противоречиво, а в същото време в Софийския градски съд
тече дело с искането за обявяването му в несъстоятелност
заради неплатени задължения.
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ЦСКА получи одобрение да предложи
акции на борсата

94
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Капитал, 2014-03-05

BGREIT: 03.02.2014 – 04.03.2014

05.02

Инженеринговата компания "Енемона" преведе забавения
дивидент по привилегированите акции за 2012 г., който
трябваше да бъде изплатен още през октомври миналата
година. Заради закъснението компанията компенсира
инвеститорите с лихва от 0.02 лв. на акция, пише в
съобщение на дружеството. Общата сума на дивидента,
който е насочен за разпределение, възлиза на 631 хил. лв.,
или по 0.58 лв. на акция. Причина за забавянето стана
струпването на спечелени поръчки в чужбина през
последното тримесечие на годината, по които "Енемона"
трябваше да насочи авансово финансов ресурс за
започване на дейностите. Освен това от компанията се
оправдаха със забавени плащания от страна на българско
министерство и общински дружества, които са нейни
клиенти. Сред новите обекти, които екипите на "Енемона"
поеха, са ремонти и изграждане на топлоцентрали в
Германия и Великобритания, както и модернизация на жп
инфраструктура.

БФБ-София
Седмичен оборот (24 февруари – 1
март 2014) (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
6 374 818.15
Standard
6 263 721.62
АДСИЦ
582 311.77
Общо
16 828 039.18

03.02

"Енемона" изплати забавен дивидент

Капитал, 2014-03-04

Четири взаимни фонда са намалили дяловото си участие
Четири взаимни фонда са намалили дяловото си участие в Проучване и добив на нефт и газ,
показват данните за акционерите в дружеството към края на 2013 г. Най-голям спад има при
Капман Макс, продал над 35 000 акции за последната година и намалил дела си до 55 000 акции,
или 0.45% от капитала. Точно 10 000 акции са продадени от Селект Баланс, докато продажбите от
страна на Реал Финанс Балансиран фонд и Реал Финанс Високодоходен фонд са съответно 15 и 17
000 лота. Продажбите от страна на четирите фонда идват на фона на обявената печалба от 18.28
млн. лв. за 2013 г., спрямо положителен консолидиран финансов резултат за година по-рано от 9.7
млн. лв. Компанията е част от Зърнени Храни България, което пък се контролира от Химимпорт.
profit.bg, 2014-03-04
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ИНВЕСТИЦИИ

Инвестират над
инфраструктурни
общини

179 млн. лв. в
проекти в осем

Министерство на инвестиционното проектиране е
дало
зелена
светлина
за
започването на
строителството на осем общински инфраструктурни
проекти – предимно за пречиствателни станции и
депа за отпадъци, в общините Стамболийски,
Несебър, Кърджали, Бяла, Видин, Казанлък и
Аксаково (Варненско) на обща стойност 179,4 млн.
лева. В момента се разглежда документацията на още
три проекта – за реконструкцията на Централна гара
София, на пречиствателна станция във Видин и трети
обект на Несебър по водния цикъл, съобщават от
пресцентъра на Министерство на инвестиционното
проектиране. В ход е и нова инициатива на МИП и
общините за съвместно представяне на проекти на
изложения в Западна Европа. Проектите са за
индустриални зони, а в инициативата вече са се
включили общините Айтос и Радилово. Експерти на
Министерство на инвестиционното проектиране
подготвят критериите, по които ще се разпределят
определените 6.3 млн. лева от Държавния фонд за
развитие на регионите. Идеята е да се стимулират
социално значими за общините проекти и такива,
свързани с благоустройството на малки общини.
Голямото
предизвикателство
пред
МИП
е
инициирането и създаването на система от закони в
целия
строителен
бранш
–
проектиране,
строителство, реализация, контрол, с която да се
гарантират сигурността и предвидимостта на
инвестиционния процес и да се стимулира развитието
на регионите.
econ.bg, 5 март 2014

Гарсониерите поевтиняват
Гарсониерите вече не са най-желаните жилища и
цената им на квадратен метър пада значително. За
първи път от години квадрат в едностайно жилище е
по-евтин от същото пространство в просторен
апартамент, сочат данните на Арко Недвижими
имоти за търговията през януари. Това показва, че
кризата вече си отива. През последните години на
криза малките жилища бяха много по-търсени от
големите апартаменти. Сега обаче все повече хора
търсят луксозни жилища с две и повече спални,
увеличава се и делът на тези, които предпочитат
еднофамилни къщи в покрайнините на големите
градове и най-вече край София, коментират от
консултантската компания Колиерс Интернешънъл.

Изграждат модерно осветление
на стадион "Верея"
Старозагорският стадион "Верея" до
два месеца ще има ново модерно
осветление. С това базата напълно ще
покрие стандартите за провеждане на
международни
и
национални
състезания. Проект "Модернизация
на спортен комплекс за устойчиво
развитие на спортната активност в гр.
Стара Загора" ще се реализира чрез
инструмента
JESSICA.
Общата
стойност е 244 683.70 лв., които СНЦ
"Верея" получава като нисколихвен
кредит, който трябва да възстанови
през следващите 6 години.
Капитал, 5 март 2014

Балнеоложки комплекс строят
Кюстендил обяви за втори път
обществена поръчка, с която търси
строителна фирма за изграждането на
рехабилитационен
център.
Стойността на проекта е над 6 млн.
лв. без ДДС. Проектът предвижда
ремонтни дейности в медикобалнеоложкия комплекс „Свети Иван
Рилски” в Кюстендил. Към него ще
бъде създаден нов модул – център за
долекуване, продължително лечение
и рехабилитация.
Строител, 3 март 2014

Албена
инвест
холдинг"
продава хотелите си в Боровец
"Албена инвест холдинг" търси
купувач за бизнеса си в Боровец,
става ясно от финансов отчет на
дружеството.
Там
компанията
притежава два хотела - "Бор" и
"Еделвайс", които се стопанисват от
дъщерното й дружество "Соколец
Боровец". "Минималната цена, която
ще се търси, е 2 млн. евро, а до
момента проявен интерес към двата
хотела няма", заяви Красимир
Станев, член на надзорния съвет и
акционер в холдинговото дружество..
Капитал, 3 март 2014
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Същата тенденция се наблюдава и при апартаментите от среден и нисък сегмент, отчитат от Адрес
Недвижими имоти. Това е и причината по-малките жилища да губят от стойността си и да падат
надолу в класацията за най-висока цена на един квадрат, коментират брокерите. Започва да се
появява и разлика в цените на новопостроените и по-старите жилища, отчитат от ЕРА Недвижими
имоти.
Стандарт, 4 март 2014

Италианска компания ще строи когенерации за биогаз в България
Италианската компания „Группо АБ“ ще строи няколко когенерационни инсталации за
производство на биогаз в България. Групата вече приключи първата си инсталация за биогаз в с.
Момчил край Балчик, но работи и по изграждането на други две – от 0,5 MWe и от 0,888 MWe.
Предстои строителството и на още когенерации до края на 2014 г., съобщи Владимир Опреску,
регионален мениджър продажби на дъщерната компания „АБ Енерджи“ за Румъния и България.
Группо АБ„, която работи в сферата на когенерационните решения за промишлеността, селското
стопанство и общините, за пръв път ще вземе участие в Европейската изложба за енергийна
ефективност и възобновяеми енергийни източници в Интер Експо Център в София от 5 до 7 март.
В рамките на изложението „АБ Енерджи“ ще представи построената през 2013 г. инсталация за
биогаз край Балчик, както и пълни модулни решения за когенерационни системи на природен газ,
биогаз и асоцииран нефтен газ (APG). „Българският пазар е във възход в сферата на
възобновяемата енергия. Има и двустранната подкрепа както от правителството по отношение на
фиксираните тарифи, така и от страна на банките, които са предоставили решения за финансиране
на проектите за възобновяема енергия. „Группо АБ“ счита, че България е един от основните
пилони на тяхното бъдеще в бизнеса, следователно нашият ангажимент е гаранция“, коментира
Анджело Барончели, основател и президент на италианската „Группо АБ“.
agronovinite.com, 4 март 2014

Поръчки за 100 млн. лв. за ремонт на "Тракия"
Агенция "Пътна инфраструктура" обяви две обществени поръчки за ремонт на магистрала
"Тракия" с обща стойност 100 млн. лв. Първата е за 5 км около София и 28 км в района на
Пазарджик. Очакваната цена е 30 млн. евро, срокът за изпълнение - 18 месеца, а оферти се подават
до 7 април. Втората поръчка е за ремонт на 14 км участък в района на Пловдив. Очакваната
стойност е 20 млн. евро, срокът също е година и половина, а предложения се приемат до 14 април.
Различното в тази поръчка е, че офертите ще се оценяват по нов метод, като 60% тежест ще има
показателят "вътрешен баланс на единичните цени". Цената ще носи 40% от точките. Ремонтът ще
се финансира по програмата "Транзитни пътища V", като основното финансиране идва от
Европейската инвестиционна банка, останалото от бюджета.
Капитал, 4 март 2014

Държавата търси кой да довърши язовир "Луда Яна"
Министерството на регионалното развитие (МРР) започва предварителен подбор на кандидати за
строителството на язовир "Луда Яна" и пречиствателна станция към него. Изпълнението на
намиращия се край Панагюрище водоем ще се финансира с пари от Световната банка и бюджета.
По предварителни оценки завършването му ще струва около 26 млн. лв. Строителството на "Луда
Яна" започва през 1986 година, но през 2000 г. е спряно и оттогава язовирът стои незавършен.
Строителните работи включват доизграждане на язовирна стена до проектната височина от 43.5
метра, също на водовземна кула, отбивен тунел, изпускател, преливник и пречиствателна станция
за питейни води. Също така и изграждане на захранващи водопроводи към мрежата за
водоснабдяване на Панагюрище. Кандидатите могат да подадат заявления за участие в
процедурата до 12 часа на 23 април, съобщиха от министерството. Строителните работи по "Луда
Яна" ще бъдат финансирани с част от заема от 80 млн. евро, отпуснат от Световната банка по
проект за развитие на общинската инфраструктура. Тръжната процедура също ще се проведе по
правилата на банката. Преди време министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева
заяви също, че тази година в бюджета на МРР са предвидени 23 млн. лв., които ще позволят
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започването на дълго отлагани проекти за язовирно строителство. Ако строителството започне в
близките месеци, плановете са язовирът край Панагюрище да бъде готов до 2017 г.
Капитал, 4 март 2014

35 млн. лева предоставя кабинета за реконструкцията на Зимния дворец
С решение на Министерски съвет от 26 февруари кабинетът даде съгласие за увеличаване на
капитала на дружеството "Академика 2011" чрез емитиране на 35 милиона нови акции с
номинална стойност от 1 лв. За придобиването на тези акции правителството предостави 35 млн.
лева на министерството на младежта и спорта, което е принципал на търговското дружество.
Държавното дружество ще използва средствата за реконструкцията и модернизацията на Зимния
дворец на спорта в София. По информация на министерството за тази реконструкция ще са
необходими общо 50 млн. лв. Другите 15 млн. лв. ще бъдат използвани през следващата година.
Проект за тази реконструкция все още не е представен официално.
Строителство Градът, 4 март 2014

АЕЦ "Козлодуй" на прага на инвестиционна програма за 1.5 млрд. евро
До няколко месеца АЕЦ "Козлодуй" ще се впусне в две огромни програми – първата за
увеличаване на мощността и удължаване на живота на 5-и и 6-и реактор на централата, а втората
за строеж на изцяло нов ядрен блок. Очаква се първите поръчки за струващата приблизително 400
млн. евро ремонтна програма да започнат след няколко месеца. Преговорите с Westinghouse по
изграждането на седмия блок на централата се очаква да приключат до няколко месеца, като
крайният срок, който американската компания си даде, е септември. Цената на новия блок все още
не е ясна, но според откъслечни информации от различни представители на АЕЦ "Козлодуй" само
дяловото участие на централата и бъдещия съинвеститор Toshiba Corporation (който притежава
87% от Westinghouse Electric) ще бъде общо за 3 млрд. евро. АЕЦ "Козлодуй" ще влезе с по-малка
сума в проекта, тъй като ще апортира площадката и направените до този момент инвестиции, но
дяловата вноска едва ли ще е по-малка от 1 милиард евро. Така двата проекта, първият от които
трябва да завърши през 2019-2020 г., а вторият през 2020-2021 г., ще изправят ядрената централа и
Българския енергиен холдинг пред близо милиард и половина евро преки инвестиции в близките
шест-седем години, както и поне два пъти повече гаранции по кредити.
Капитал, 4 март 2014

Гърци искат да строят голяма мандра край Кърджали
Гърци искат да строят голяма мандра край Кърджали, съобщи кметът Хасан Азис. Интересът е
към общински или държавен терен от 2 000 декара, който да се използва основно за пасище за
животните и за изграждането на промишлени мощности. Местната управа е дала необходимата
информация и очаква отговора на гръцката компания. Засега не е ясно какви средства ще бъдат
вложени в този проект. Това е първото сериозно инвестиционно намерение на гръцка компания в
община Кърджали след откриването на новия граничен пункт на прохода Маказа миналия
септември.
БНР, 28 февруари 2014

Отпускат 2,5 млн. лв. за проектиране на национален стадион
Правителството ще отпусне 2 – 2,5 млн. лв. през тази година за проектирането на нов Национален
стадион. Това съобщи министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева. По думите й
проектът трябва да бъде готов до края на годината. Все още обаче не е избран конкретен терен за
изграждането на съоръжението, не са ясни и бъдещите му параметри. С проекта за нов стадион
България има намерение да участва в надпреварата за провеждането на Европейското първенство
по футбол през 2020 година. Тогава шампионатът по футбол ще се състои в над 10 града в Европа.
Очаква се до 26 април страната ни да представи кандидатурата си за първенството пред УЕФА.
Stroimedia.bg, 27 февруари 2014
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Телеком пазарът се стопи с 242 млн. лв. за година
Само за година телекомуникационният сектор в България е изгубил около 242.2 млн. лева, а
прогнозите не са никак оптимистични. Това стана ясно, след като и трите водещи телекома в
страната публикуваха отчетите си за миналата година. Последна във вторник това направи БТК
(която за 2013 г. вече е лидер като приходи в индустрията в България).
За пръв път в историята през 2013 г. БТК има по-високи приходи от мобилни услуги, отколкото
от фиксирани.
Ако общо "Мобилтел", БТК и "Глобул" за 2012 г. са имали постъпления от 2.497 млрд. лв., то за
2013 г. сумата за трите оператора вече е 2.255 млрд. лв. Така за поредна година телеком секторът в
страната губи и приходи и печалба, като причините са затегнатата европейска и местна
регулаторна политика, конкуренцията между операторите и в крайна сметка - спадът в тарифите
на едро и дребно.
Къде са абонатите
Основна причина за свиването на индустрията е намалението на тарифите на едро за терминиране
на трафик в мобилни мрежи - таксите, които операторите плащат един на друг, когато абонатите
им правят повиквания между мрежите. Те бяха понижени рязко на два пъти през последните две
години от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Съществено влияние оказва и спадът в
тарифите на дребно, и то не само при тези в роуминг в рамките на Европейския съюз, но и при
тези за национални обаждания. За тази тенденция говори средният месечен приход от абонат
(ARPU), който намаля през миналата година до около 5 евро средно.
Принципно този показател е изключително важен за всеки оператор и следен в цялата индустрия.
Затова и не случайно една от мерките, които предприеха и трите телекома в България към края на
2013 г., беше да променят начина, по който отчитат потребителите си - те спряха да броят
предплатените SIM карти, които не са използвани за определен брой месеци. В резултат
операторите буквално отписаха от отчетите си общо близо два милиона абонати (всъщност това са
основно неизползвани отдавна карти, заради които проникването на мобилните комуникации в
България беше надвишило 150%). Вследствие на "намалението" на абонатите средният месечен
приход от абонат също се промени - за "Мобилтел" т.нар. ARPU се увеличи от 10.1 на 12.3 лева
през последното тримесечие на миналата година, показателят на "Глобул" нарасна от 9.4 на 11.1
лв., а на БТК - от 10.6 на 11.2 лв. Най-малко засегнат от "голямото отписване" логично се оказа
третият по големина мобилен оператор – БТК. Компанията е отписала едва 200 хил. абонати след
смяната на метода за отчитане на активните потребителите, но тази бройка е компенсирана от
привлечени нови клиенти през цялата година.
Новият лидер
БТК е телекомът с най-високи приходи в България за 2013 г., става ясно от финансовия отчет на
компанията. Лидерът при фиксираната телефония и интернет отчита постъпления от 811.9 млн. лв.
за изминалата година. Това е спад от 5% спрямо предходната 2012 г., но процентът е по-малък
спрямо същия при другите две компании. "Мобилтел", макар и да остава най-голям в мобилния
сегмент като пазарен дял, отчита свиване на годишните постъпления с 15% до 781 млн. лв., а
приходите на "Глобул" намаляват с 9.4% до 661.9 млн. лв. Тенденцията БТК да вземе от
"Мобилтел" първенството по приходи стана видима още когато излязоха отчетите на дружествата
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за първото тримесечие на миналата година. Тя се запази и през следващите два тримесечни
периода, така че сегашният резултат за цялата 2013 г. не е изненада.
БТК е водеща и при печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA). Компанията отчита
EBITDA от 325 млн. лева за цялата 2013 г., докато при "Мобилтел" и "Глобул" тя е съответно
310.1 млн. и 224.8 млн. лева. Принципно от трите телекома единствено БТК обявява нетната си
печалба, като през изминалата година тя е в размер на 29 млн. лева, което е подобрение в
сравнение с 33 млн. лева загуба, отчетена през 2012 г. Съществен принос към подобрените
приходи и финансов резултат очевидно има и покаченият дял на БТК на мобилния пазар. Към края
на 2013 г. компанията вече има близо 24% дял в този сегмент като брой абонати и 23% като
приходи. Към същия момент клиентите на мобилната й услуга са 2.6 млн. спрямо 4 млн. за
"Глобул" и 4.2 млн. за "Мобилтел".
Капитал, 5 март 2014
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 ЕВРОПЕЙСКИ СИМПОЗИУМ: ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ 2014
КОГА: 10.03.2014, 09:00 ч.
12.03.2014, 14:30 ч.
КЪДЕ: Хотел Маритим Берлин, София, Stauffenbergstraße 26; 10785 Berlin, Germany

 PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE
КОГА: 27.03.2014, 10:00-18:00 ч.
КЪДЕ: Интер Експо Център, Зала "Витоша", София

 ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ
КОГА: 05.04.2014, 17:00 ч.
КЪДЕ: Студентски град, София, ул. Акад. Борис Стефанов №2, офис 8, етаж 3, звънец 8

 EXPO SGEM2014
КОГА: 17.06.2014, 15:00 ч.
26.06.2014, 15:00 ч.
КЪДЕ: Flamingo Grand Congress Center, Albena Resort & SPA, Bulgaria, Албена
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