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ПИБ иска възлагане на активи на
Бургаски корабостроителници за сметка
на дълга
Основният кредитор на „Бургаски корабостроителници” Първа инвестиционна банка (ПИБ), към която претенции
имат и десетки фирми и работници, е поискал възлагане
на активите на дружеството за сметка на дълга му.
Частният съдебен изпълнител Таня Маджарова беше
категорична, че ПИБ не е новият собственик на
бургаското предприятие, тъй като няма прехвърляне на
собствеността, а само проведен търг за активите. Банкатакредитор е придобила основните производствени активи
на "Бургаски корабостроителници" на търг за 47,5 млн.
лв.. Искът на банката е за непогасени кредити в размер на
30 млн. евро. Предстои разпределението и превеждането
на сумите, както и изчакване на сроковете на жалбите по
съдебните дела, с които се иска обявяване на "Бургаски
корабостроителници" в несъстоятелност. Фирми и
работници също имат претенции към предприятието.
Сред тях е "ЕВН Трейдинг Ийст Юръп", която към края
на 2013 г. има вземания за над 21 хил. лв.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 21.04.2014

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, 23 април 2014

Петьо Блъсков купува "Труд" и става
негов главен редактор
Петьо Блъсков е подписал предварително споразумение с
Венелина Гочева за покупката на всекидневника "Труд" и
седмичника "Жълт Труд". Блъсков ще бъде и главен
редактор на вестника, а синът му - управител. Блъсков е
говорил пред журналистите на вестника и е заявил, че ще
съживи вестника и ще го направи по-динамичен, като ще
се използва потенциала на марката.

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

Дневник, 22 април 2014

“Варекс” ООД е новият представител на
Massey Ferguson за България
“Варекс” ООД е новият официален представител на
марката Massey Ferguson за България. Решението за
промяна в дистрибуторската мрежа в страната ни е част

Източник: imoti.net
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от общата стратегия на собственика на бранда – американската корпорация AGCO за развитие на
европейската дистрибуторска мрежа. „Машините с марката Massey Ferguson са познати и
харесвани на нашия пазар и за нас е голямо предизвикателство да надграждаме постигнатото до
момента. Предстои да увеличим персонала и да разширим сервизната мрежа, така че да
оптимизираме нашия екип и да подобрим териториалното покритие", съобщи специално за
AGRO.BG Елисавета Маркова, съдружник и управител във “Варекс” ООД.
agro.bg, 17 април 2014

Руснаци имат интерес за закупуването на дял от "Енергоремонт
холдинг"
Ръководството на "Енергоремонт Холдинг" е получило мандат за предварителни преговори с
кандидата, които да покажат какъв е интересът, каква ще е офертата, за какъв дял и т.н. Става
въпрос за голяма руска компания. Дори и да се стигне до официална оферта за закупуване на
определен пакет акции, сделката първо ще трябва да получи одобрението на акционерите, тъй като
"Енергоремонт Холдинг" е публична компания, уточниха от дружеството. Според наличните към
момента данни, руската компания проявява интерес към българската във връзка с интереси за
участие в проекти за изграждане и модернизация в областта на родната енергетика,
инфраструктура, минно дело и т.н. Руснаци проявяват интерес към придобиването на акции и от
други български компании, специализирани в тези области. Това било обичайна практика при
руснаците, когато участват в проекти в Европа, Азия и т.н. Засега обаче нямало конкретна оферта
за нито едно предприятие, а по-скоро запитвания, твърдят запознати. Появиха се и слухове, че
едно от тези български предприятия е държавният "Български енергиен холдинг". В тази връзка от
Министерството на икономиката и енергетиката, което е принципал на БЕХ, заявиха категорично,
че държавата не възнамерява да продава каквито и да било дялове от холдинга, нито пък са
постъпвали оферти или са били водени преговори.
Стандарт, 17 април 2014
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Доходите ни с незабележим ръст до 2017 г.
Българската икономика ще продължи да крета бавно
нагоре поне до 2017 г. В резултат доходите от труд също
ще растат почти незабележимо - средно с 3,5% - 5,5%
номинално в следващите три години. Това става ясно от
Конвергентната програма на България за периода 2014 2017 г., която предстои да се изпрати на Европейската
комисия. Според правителствените експерти задържащ
ефект върху растежа на доходите от труд ще продължат
да оказват високите нива на безработицата. Според
прогнозите през тази година тя ще намалее минимално - с
0,1 процентни пункта до 12,8%. В следващите три години
положението постепенно ще се подобрява, като през 2017
г. се очаква безработицата да падне до 10,9%. Доходите,
които зависят от държавата, ще се покачват.
Минималната работна заплата ще стане 380 лв. от 1
януари догодина, 420 лв. - от началото на 2016 г., и 450
лв. - от 1 януари 2017 г. От 1 юли всяка година пенсиите
ще се осъвременяват по "швейцарското правило", но
точни разчети няма. В конвергентната програма е
заложено още вдигане на вноската за втора пенсия от 5 на
7% от 1 януари 2017 г. В документа обаче не се уточнява
дали това ще стане за сметка на намаляване на процента
за фонд "Пенсии" на НОИ или чрез повишаване на
съвкупната осигурителна тежест за работещите и
работодателите. До края на тази година предстои да се
вземат важни решения - за увеличаване на пенсионната
възраст и за пенсиите на хората с първа и втора категория
труд, които от 1 януари 2015 г. трябва да се плащат
изцяло от частните професионални фондове, пише още в
правителствения документ.
Дарик радио, 22 Април 2014

23.04.2014
EUR/BGN
1.95583
USD/BGN
1.41552
GBP/BGN
2.38371
Икономически показатели
USD/BGN

Централен курс на БНБ

ОЛП: 0.04% от 01.04.2014

ПЧИ: 58.3 млн. EUR през януари
2014

Лоши и преструктурирани кредити
към септември 2013

НСИ: доходите растат с 11,3%, разходите с 10% през 2013 г.
През 2013 г. годишният общ доход средно на лице от
домакинство е 4 814 лв., което е с 11.3% повече спрямо
2012 година, показват публикуваните днес данни на НСИ.
Работната заплата продължава да бъде основен източник
на доход на домакинствата. През 2013 г. работната
заплата формира 53.1% от общия доход на домакинствата,
а през 2012 г. - 52.7%. В номинално изражение доходът на
домакинствата от работна заплата се увеличава. През 2013
г. домакинствата са разполагали средно на лице с 2 557
лв., получени от работна заплата, докато през 2012 г. тези
средства са възлизали на 2 281 лв., т.е. доходът от работна
заплата се е повишил с 12.1%. През 2013 г. пенсиите
продължават да са втория по значимост източник на
доходи за българските домакинства. Те формират 25.5%

Безработица: 12.2% през март 2014
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от общия доход на домакинствата, докато през 2012 г. техният дял е 26.7%. Общо социалните
трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при
безработица) формират 28.5% от общия годишен доход на лице от домакинство през 2013 г., а
през 2012 г. този дял е 30.1%. През изминалата година относителният дял на дохода от домашно
стопанство е приблизително на нивото от 2012 г. и е 1.6% от общия доход на домакинствата. През
2013 г. българските домакинства са изразходвали 4 466 лв. средно на лице, което е с 10.1% повече
от 2012 година. За храна са изразходвани 1 480 лв. средно на лице от домакинството.
Относителният дял на разходите за храна от общия разход намалява от 33.4% през 2012 г. на
33.2% през 2013 година. През последната година се увеличават разходите за жилище, вода,
електроенергия и горива с 1.8% спрямо 2012 година. Увеличение се наблюдава и при разходите за
здравеопазване (с 9.9%), за транспорт (с 19.2%) и съобщения (със 7.3%). Относителният дял на
разходите за жилищно обзавеждане остава в границите на 3 - 4%. Разходите за свободно време,
култура и образование варират в границите на 4 - 5%. Разходите за алкохолни напитки и
тютюневи изделия са 4.0%. Делът на разходите за облекло и обувки достига 3.5% през 2013
година.
Money.bg, 17 Април 2014

Бюджетният дефицит през 2017 г. ще намалее до 0,9%
Бюджетният дефицит през 2017 г. ще намалее до 0,9%, предвижда средносрочната бюджетна
прогноза за периода 2015-2017 г., приета на заседанието на кабинета. Министрите одобриха и
актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г. Заложената
фискална позиция за периода 2015-2017 г. е дефицит по консолидираната фискална програма
(КФП) в размер на 1,5% от БВП за 2015 г., 1,1% от БВП за 2016 г. и 0,9% от БВП за 2017 г.
Общото ниво на приходите по КФП за периода 2015-2017 г. се предвижда да бъде в рамките на 3738% от БВП, като разходите по КФП за 2015 г. са на ниво от 39,6% от БВП, а за 2016 г. и 2017 г. са
съответно 38,3% от БВП и 37,9% от БВП с цел осигуряване на постепенно намаляване на
дефицита в средносрочен план.
econ.bg, 17 Април 2014

Живеем с 425 лв. на месец
Средният месечен доход на домакинствата в страната е 1007 лв. за 2013 г., сочат данните на НСИ.
Това прави среден месечен доход на човек от 425 лв. За цялата 2013 г. годишният среден доход на
човек 4814 лв., което е с 11,3% повече спрямо 2012 г. Благодарение на това за първи път се
преминава границата от 1000 лв. месечен доход за цялото домакинство. От заплати в семейния
бюджет всеки месец влизат средно по 505 лв., а от пенсии по 242 лв., сочат данните на НСИ.
Стандарт, 17 Април 2014

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Даване под наем на собствено
недвижимо имущество", по Печалба за 2012 г.
No_
2012

Предприятие

Печалба
(хил. лв.)

Град
2012

2011

1

Глориент Инвестмънт БГ ООД

София

7 203

10 304

2

Айнкауфс-Център София ГМБХ УНД КО КГ КЛОН

София

3 842

-13 354

3
4

Виена Реал Естейт ЕАД
Феста холдинг АД

София
София

2 932
1 969

1 655
2 590

5

Варна плод АД

Варна

1 768

1 716

6

ЦБА Пропърти инвестмънт АД

Велико Търново

1 645

1 373

7

Билдинг хоспиталс АД

София

1 141

1 012

8

Интерпред - Световен търговски център АД

София

977

1 406

9
10

Итърнити ЕООД
Фохар АД

София
София

661
200

1 184
182

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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Веселин Генчев е продал 3,16%
капитала на Фонд имоти АДСИЦ

от

Изпълнителният директор на Фонд имоти АДСИЦ Веселин
Генчев е продал 3,16%, или 739 961 акции, от капитала на
Фонд Имоти АДСИЦ на 11 април 2014 г. След сделките
делът му е намалял от 10,04% (2 349 096 акции) до 6,87%,
или 1 609 135 акции. На 11 април има сделки за 749 961
акции на Фонд имоти АДСИЦ, като големите две явно са
на Генчев - съответно за 220 865 и 519 096 акции в 16:05 и
16:06 ч. при цена от 0,057 лв. По данни към 31 декември
2013 г. Генчев е притежавал 2 404 096 акции във Фонд
имоти АДСИЦ, следователно преди сделките на 11 април
2014 г. е продал още 55 000 акции. През лятото на 2013 г.
акциите си във Фонд имоти АДСИЦ продаде ЗУПФ
Алианц България. Тогава само в рамките на една седмица
бяха изтъргувани 20,38% от капитала на фонда, но нов
акционер с над 5% дял не се появи, тоест акциите бяха
изкупени от широката инвестиционна публика на цени
между 0,043 и 0,076 лв. за ценна книга. Според междинния
доклад на Фонд имоти АДСИЦ към 31 декември 2013 г.
фондът има земи (инвестиционни имоти) оценени на 9,9
млн. лв. (парцел в гр. Пловдив, район Гладно поле), също
така завършени сгради (бизнесцентър на бул. Цариградско
шосе в София) оценени на 46 млн. лв. и инвестиционни
проекти в процес на изграждане (проект в Боровец) за 7,76
млн. лв.
Инвестор.БГ, 2014-04-22

Феникс Капитал
борсов код

БФБ-София
Седмичен оборот (14 - 19 април 2014)
(лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
710 698.44
Standard
1 150 624.63
АДСИЦ
4 361 260.39
Общо
6 530 642.85
BGREIT: 21.03.2014 – 22.04.2014

BGBX40: 21.03.2014 – 22.04.2014

SOFIX: 21.03.2014 – 22.04.2014

Холдинг

АД

получи

Най-новият дебютант на БФБ, Феникс Капитал Холдинг
АД-София официално получи борсов код (0PH), съобщават
от оператора. От дружеството е постъпило заявление за
допускане до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент
акции "Standard". Емисията на Феникс Капитал Холдинг
АД-София е с ISIN код BG1100003141. Размерът й е 100
000 лева, състояща се от 1 000 броя акции с номинална
стойност на една акция от 100 /сто/ лева. То е регистрирано в търговския регистър на 30 декември
2013 г. Първоначално от дружеството планират увеличение на капитала в диапазон 10-20 млн. лв.
Основните акционери засега са "Делта Кепитъл Интернешънъл" АД и "Ей Джи Кепитъл" АД с по
50% участие в капитала. "Делта Кепитъл Интернешънъл" АД е акционерно дружество , учредено и
съществуващо съгласно българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район Средец , ул. "Княз Александър І" № 4, ет. 6. "Ей Джи Кепитъл" АД, акционерно
дружество, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1124, район Средец, бул. "Цариградско шосе" № 47А, ет. 3. От
проспекта става ясно, че дружеството не е с уточнен предмет на дейност, но най-общо казано ще
се занимава с непряко придобиване на недвижими имоти (и други свързани с тях активи)
посредством дъщерни дружества, тяхното управление, включително извършване на строителни
дейности и подобрения върху имотите и тяхната реализация.
Money.bg, 2014-04-17
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Още една фирма е в готовност за
изграждане на нова производственоскладова база в Индустриален парк Бургас
Още една фирма е в готовност за изграждане на
нова
производствено-складова
база
в
Индустриален парк - Бургас. Инвеститорът
"Термал Инженеринг" ООД вече предостави
визуализации на своя проект. Предвижда се
шоурумна зала, производствен цех, сервизна и
складова част. Размерът на инвестицията възлиза
на над 2.5 милиона лева, като са заявени
намерения за разкриване на 55 нови работни
места. Основната дейност на фирмата е свързана
с: - Проектиране, доставка, монтаж и сервиз на
отоплителни,
климатични,
вентилационни,
слънчеви и газови инсталации. - Търговия с
материали
за
отоплителни,
климатични,
вентилационни, слънчеви и газови инсталации. Обследване и сертифициране на сгради и сградни
инсталации за ЕЕ /енергийна ефективност/. През
последните месеци още няколко фирми закупиха
парцели в Индустриалния парк, за да развиват
своя бизнес на територията на Бургас. Това са
полската "Грийн пойнт", занимаваща се с
производство на яхти, габровската "Зоомаркет",
която ще търгува с храни и аксесоари за домашни
любимци, както и бургаската "Вихри", която ще
открие логистичен център.
Агенция Фокус, 23 април 2014

Руски инвеститор строи огромен
хотелски комплекс в курорта
Добринище
Бизнесменът Борис Ножкин, който дълги години
е живял в Швейцария, избрал да инвестира в
града заради съчетанието на планина и минерална
вода. В края на месец май се очаква да е
официалното откриване на най-модерния 4звезден комплекс в курорта под Пирин планина.
Преди повече от две години руснакът купил
имота в местността Русковица. Базата му се
състои от триетажен хотел с 22 двойни стаи и 11
апартамента. Към него има и 42 комфортни
фамилни къщи и 6 луксозни вили. За гости има
два ресторанта, голям закрит минерален басейн и
нощен клуб. "Бъдещето е в СПА туризма, а тук
всички процедури ще са с минерална вода.
Инвестицията е сериозна, но вярвам, че си струва.

Влагат 34 млн. лв. в ремонт на
пътища в Северозападна България
Общо 34 милиона лева от публичната
инвестиционна
програма
на
правителството ще бъдат вложени в
ремонт на второкласни и третокласни
пътища на областите Враца, Монтана и
Видин през тази година. Това заяви
министърът на регионалното развитие
Десислава Терзиева. 9 милиона лева от
общата сума са само за област Враца,
уточни Терзиева.
Investor.bg, 23 април 2014

Продават за 2 178 886 лв луксозния
ваканционен комплекс „Пирин
резиденс“ край Разлог
За втори път е обявен за продажба
ваканционен комплекс „Пирин резиденс“
край Разлог, м. Кукурево, на 6км. от
Банско. Той е собственост на фирма Артс
Хотели и Резиденции. Четиризвездният
апарт хотел е елегантно обзаведен,
разполага с ресторант, кафене, снек бар,
магазини, СПА център, сауна, парна
баня, външен и вътрешен басейн, фитнес,
ски гардероби, интернет зала и детска
градина. В двора на комплекса се намира
екзотичен суши бар, всичко това с площ
от 11 декара.
1kam1.com, 22 април 2014

Инвеститорът
екооценката

в Карадере чака

Поръчан е предварителен одит за
въздействие върху околната среда от
проекта,
който трябва
да
бъде
реализиран в местността "Карадере" край
Бяла – Black Sea Gardens. Това съобщи
днес Скот Пъркинс, член на Борда на
директорите на "Мадара Юръп" АД.
Очаква се одитът да е готов до месец, а
след това да започне и процедурата по
изработването
на
оценката
за
въздействие върху околната среда
(ОВОС).
Investor.bg, 17 април 2014
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Харесвам много Добринище и неговите жители", твърди руският бизнесмен. От уважение към
местните на комплекса той е дал името на местността - Русковец. В планинското градче вече има
над 20 хотела. Минералната вода води хора в Добринище, защото лекува куп болежки, хвалят се
местните жители. Градът е само на 7 км от Банско. Изготвен е и проект за развитие на ски зона
"Добринище".
Profit.bg, 23 април 2014

Трейс ще доизгражда магистралата Е 80 в Сърбия
„Трейс Груп Холд” АД подписа на 16 април 2014 г. договор за строителство на магистрала Е 80 в
Р. Сърбия, участък Пирот – Димитровград (довършителни работи), съобщиха от дружеството.
Стойността на договора е 23 381 772 евро, а финансирането е от Европейска банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР). Ще бъдат извършени довършителни работи по участък с обща
дължина 14, 3 км от магистрала Е80, Пирот – Димитровград. Възложител на проекта е Коридори
Сърбия ООД, Белград. Срокът за изпълнение е 15 месеца. „Трейс Груп Холд” АД изпълнява още
два обекта в Сърбия на обща стойност 48 503 505 евро - 22-километров участък от Магистрала Е
80 - успореден път Бела Паланка - Пирот (Запад) и участъка от магистрала Е 75, Грделица ( Горнье
Полье ) – Царичина Долина.
Profit.bg, 23 април 2014

Инвестициите в електроцентрали на биогорива се възвръщат за 4
години
1,5 хектара земя край село Момчил, недалеч от красивия морски град Балчик, са мястото, където
царевичният силаж от близките ниви и суровият тор от животинските ферми се превръща в
енергия. Двумегаватовата инсталация е сред първите заводи за биогаз у нас. Токът отива в
електроразпределителната мрежа, а топлината грее няколко близки сгради. Инвестицията в
подобна електроцентрала се възвръща само за около 4 години, категоричен е Владимир Опреску,
регионален мениджър продажби на АБ Енерджи за Румъния и България. Това е доста добър
период, като се има предвид, че подобно съоръжение функционира за поне 15 години напред,
допълва той. Ръководената от него фирма вижда у нас доста богати възможности за
оползотворяване на биологичните отпадъци и превръщането им в ползваема енергия.
1kam1.com, 22 април 2014

Строителството отчете ръст за пръв път от 5 години
Ръст на новото строителство през 2013 г. отчете Националният регистър за ново строителство и
реконструкции. Това се случва за първи път от 5 години насам. 21,96% е ръстът на сградното
строителство в България по данни на НРНСР. Регистърът води статистика за всяка новострояща се
сграда в страната от 10 г. насам, отбелязват от Министерството на инвестиционното проектиране.
Най-голям ръст на ново строителство има в София - 28,23%. След столицата веднага се нарежда
досегашният първенец - Бургас. Ваканционните имоти отчитат скок с 19,35%, следвани от
жилищното строителство с 16,74%. Пикът на строителството на офис сгради остава в миналото.
През периода строителството им е с ръст от едва 3%.
ekipnews.com, 22 април 2014

Ремонтът на Зимния дворец ще струва 41 млн. лева
Девет месеца след заявените намерения за основен ремонт на Зимния дворец на спорта
държавното дружество "Академика 2011" обяви обществена поръчка за избор на изпълнител. Тя се
отнася за проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор. Прогнозната цена е близо
41 млн. лева без ДДС. В последните месеци спортният министър Мариана Георгиева
прогнозираше цена от 50 до 55 млн. лева за ремонта на залата с капацитет около 4000 души заради
тежкото състояние на съоръжението. Правителството вече отпусна 35 млн. лева за тази година за
увеличаване на капитала на "Академика 2011" с принципал спортното министерство, които ще
бъдат използвани за реконструкцията. През 2015 г. се предвижда ремонтът да се финансира с още
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15 млн. лева. Срокът за изпълнение спoред тръжната документация е 1 година и 9 месеца след
сключване на договор с избрания изпълнител. Все още няма яснота какво ще се случи с
използващите съоръжението три "ледени" спорта - по хокей на лед, фигурно пързаляне и
шорттрек, тъй като залата ще е затворена близо две години. Изискванията към кандидатите са да
имат оборот за последните три години не по-малко от 80 млн. лева без включен ДДС, оборот от
строителство и/или проектиране за последните 3 години от поне 40 млн. лева. В процедурата
могат да участват фирми със собствени финансови ресурси или кредитна линия от поне 3 млн.
лева.
Капитал, 21 април 2014

Азиатски милиардери обещават да инвестират 1.5 млрд. евро до Елин
Пелин
Над 1.5 млрд. евро в мащабен проект за градски туризъм в България под името "Света София"
планират да инвестират група бизнесмени от Китай, Малайзия, Хонконг и Сингапур. Става въпрос
за проекта в община Елин Пелин, между селата Равно поле и Мусачево. Първоначално за
инвеститор в него бе сочен милионерът с китайски произход Стивън Ло. За момента той е
едноличен собственик на дружеството инвеститор Bulgaria Development Holdings Ltd, но очевидно
ще има и други. Имената им официално ще бъдат обявени след месец. Сега плановете им
представи изпълнителният директор на Bulgaria Development Holdings Ltd Джози Лок. Те са за
инвестиция на обща площ от 1500 - 2000 дка. Строежът трябва да започне през юни и да продължи
около три години. В хода на представянето на проекта стана ясно, че инвеститорите били
поканени от Александър Томов. Настоящият собственик на ЦСКА очевидно има афинитет към
инвеститори от Изток, след като преди години доведе индиеца Прамод Митал, който стана
последният собственик на "Кремиковци", преди комбинатът да фалира. Сега Томов твърди, че е
миноритарен акционер в "Света София". Обявената концепция е за развитие на градски туризъм в
района на община Елин Пелин, но представеният от Джози Лок проект далеч надхвърля
обичайните мащаби на подобни инвестиции. Той предвижда два хотела – с 5 и 4 звезди, с общо
4000 стаи, конферентен и изложбен център, най-големия закрит целогодишен аквапарк в Европа,
молове с акцент върху традиционните български стоки, световни и азиатски марки, детски център,
театър, концертна зала, в която да гостуват световни звезди и да се провеждат спортни състезания.
Ще има също изкуствено езеро по подобие на действащ комплекс в Макао, като така щяла да бъде
пресъздадена Венеция.
Капитал, 17 април 2014
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АНАЛИЗИ

Аутсорсинг индустрията генерира около 3% от БВП на България
Аутсорсинг индустрията генерира около 3% от БВП на България, като това е най-бързо
развиващият се сектор на българската икономика. Това стана ясно на форум за развитието на
индустрията.
По данни на бранша до три години направлението ще генерира до 2 млрд. лева оборот. Заради
бързото развитие на сектора трябва да се подготви стратегия за развитието на тази индустрия,
заяви Стефан Бумов, председател на Българската аутсорсинг асоциация.
„Разкриването на нови работни места е от голямо значение в период на стагнация на
икономиката“, заяви на форума вицепремиерът Даниела Бобева. Тя посочи, че за последните
четири години приходите от аутсорсинг в България са се увеличили с 60%. Годишно секторът
генерира приходи за около половин милиард евро.
Секторът е нараснал с 40% през 2011 г. спрямо предходната година, а през 2012 г. - с 13 на сто.
Това показва, че България е интересна дестинация за тази индустрия. Прогнозите за развитието й
през тази и следващата година са оптимистични, допълни вицепремиерът.
Тя припомни на фирмите, че могат да ползват стимули от бюджета, ако кандидатстват с проекти
към Националния иновационен фонд, също и при разкриването на работни места в общини с
висока безработица.
Това е изключително перспективен сектор, който държавата ще насърчи, заяви заместникминистърът на икономиката Красин Димитров. Той допълни, че общо в аутсорсинг и IT
индустрията работят 40 хил. души.
Димитров посочи, че с промени в Закона за насърчаване на инвестициите при издаването на
сертификати за инвестиции от клас А и Б вече ще се обръща внимание освен на обема на
инвестициите, и на броя на заетите лица. Освен това ще се обмислят варианти за предекспортно
финансиране на компаниите.
Представители на бизнеса коментираха, че при насърчителните мерки прозрачността не е
достатъчна, а, според тях, администрацията не работи достатъчно ефективно.
В отговор вицепремиерът обеща при обществените поръчки в бъдеще да бъдат обществено
достъпни в интернет протоколите от заседанията на оценителните комисии, договорите и анексите
към тях.
Заради необходимостта от обучени кадри за сектора Даниела Бобева съобщи, че през есента
тръгват 10 пилотни проекта за въвеждане на дуалната система в професионалните училища.
Тя коментира пред журналисти, че правителството няма да прави стратегия за
реиндустриализацията, а програма. За целта се е събрала работна група, която ще изчислява
фискалния ефект от планираните мерки и очакваните ползи за икономиката.
За да има реиндустриализация, работната сила трябва да се пренасочи от хуманитарните науки
към индустрията, иновациите и новите технологии, заяви Бобева.
Investor.bg, 22 април 2014
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 СЕМИНАР НА ТЕМА „ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ В МЕНИДЖМЪНТА“
КОГА: 23.05.2014, 09:00 ч.
КЪДЕ: Конферентна зала на ГБИТК, София

 БЪЛГАРО-СКАНДИНАВСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
КОГА: 04.06.2014, 09:00 ч.
07.06.2014, 17:00 ч.
КЪДЕ: к.к Слънчев бряг, София, Хотел Колизеум

 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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