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"Макс Телеком" вече се казва "Макс",
пуска своята 4G LTE мрежа
„Макс Телеком" официално стартира търговската си 4G
LTE мрежа в България, което става съгласно
представените по-рано през годината планове за премиера
през първата половина на 2014 г. Компанията се
ребрандира като приема ново лого и името "Макс" и
обяви, че нейната услуга ще се предлага ексклузивно от
партньорите на Apple за България в София, Русе, Стара
Загора, Сливен и Банско и e достъпна чрез специална SIМ
карта. Заедно с това всички потребители, които закупят
Apple iPad с мобилни възможности от 20 май до 30 юни,
ще получат безплатно 4G LTE мобилен интернет с
валидност до 30 септември тази година. В допълнение
партньорите на Apple iStyle, "Технополис" и
"Техномаркет" предлагат допълнителна отстъпка от 12%
от цената на iPad Air 4G 16 GB, който ще може да се
закупи на промоционална цена от 1049 лв. За тези, които
вече имат 4G LTE съвместим таблет е предложението "4G
4U". То дава неограничен 4G LTE трафик до края на
септември при закупуването на стартов пакет на цена от
10 лв. След изтичането на тестовия период ще бъдат
налични различни пакети с абонамент, които компанията
обещава да са на конкурентни цени.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 05.05.2014

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

Дарик радио, 21 май 2014

Сладкарници "Неделя" навлизат и в
Румъния
Сладкарници "Неделя" скоро ще има и в Букурещ, заяви
основателят и собственик на веригата Георги Минчев.
Много румънци, идващи в Русе, вече познават вкуса на
нашите торти и проявяват интерес към тях, допълни
Минчев. По-нататък имаме желание да завоюваме и
пазара във Виена, каза още той. Името на сладкарниците
ще бъде запазено, като се направи превод на съответния
език, уточни Минчев. В България веригата има 25 салона,
като 18 от тях са на франчайзинг.

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

Investor.bg, 19 май 2014
Източник: imoti.net
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Четири дружества ще се влеят в "Холдинг Нов век"
Поредно обединение предстои да се появи на фондовия пазар чрез пакетиране на дружества със
сходна дейност под шапката на публичен холдинг. В съобщение до инвеститорите близкият до
икономическата група на "Химимпорт" "Холдинг Нов век" съобщи, че се подготвя вливане в
структурата му на четири компании, опериращи в областта на производството и търговията с
храни и напитки. Така той ще порасне откъм активи, което би следвало да го направи по-видим за
инвеститорите на борсата. Поне това се случи с други подобни проекти на икономическата група
като "Велграф асет мениджмънт", "Инвестиционна компания Галата", "Химснаб България",
"Регала инвест", "Родна земя холдинг". След като се окрупниха като секторни конгломерати, те
започнаха да привличат инвестиции основно от пенсионни фондове и договорни фондове, близки
до "Химимпорт". Предстои Комисията за финансов надзор да се произнесе по подготвяното ново
окрупняване на борсов играч. "Холдинг Нов век" има участия в 12 предприятия, които управлява и
финансира, а сферите им на дейност са в областта на леката промишленост - основно
производство и търговия с храни, млечни изделия, вино и спиртни напитки.
Капитал, 19 май 2014

Дърводелски цех на разпродажба
Съдия-изпълнител обяви за публична продан един от най-старите дърводелски цехове в Петрич на
фирма „Доника” ЕООД, цехът е собственост на дъщерята на бизнесмена Тильо Димитров,
учителката по английски език в града Доника. Цехът се намира на ул. „Дунав” №31 и се състои от
дърводелска и коларожелезарска работилница, която е с площ от 550кв. м. Непосредствено до
работилницата се намира и двуетажна масивна сграда с офис и жилище за командировани, с площ
от 243кв. м. Банките погнаха чрез съдия-изпълнител цялата собственост на фирма „Доника”,
заради неспособността да изплащат задълженията си. Началната цена, от която ще започне
наддаването е 275 270лв., с обявена дата на търга 20 май.
Струма, 19 май 2014

Близо 70 000 са компаниите в региона, обявили несъстоятелност през
2013 г.
При всички страни от ЦИЕ с изключение на Унгария, броят на тези фирми се е повишил средно с
9%. България отчита най-голям ръст на несъстоятелността с 834 компании (39%). Причината за
това може да бъде открита в намаленото търсене, трудния достъп до кредити и недостатъчните
програми, подкрепящи бизнеса. Тези данни за несъстоятелността в региона на Централна и
източна Европа бяха представени днес на среща на Кофас. „След пика на несъстоятелностите през
2013 година за първото тримесечие на тази година за България наблюдаваме спад в размер на 27%,
но само в правните производства по несъстоятелност. Въпреки това случаите на неплащане и
особено на забавяне на плащанията нарастват, което има потенциал да създаде трудности пред
бизнеса в страната ни, ако не се прилагат систематични решения и мерки по управление на риска”,
обяви Милена Виденова, управител на Кофас за България.
profit.bg, 16 май 2014
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Безработицата намаля до 11,8% през
април
От началото на годината в продължение на четири месеца
безработицата намалява, което не се е случвало от 2009
година насам, коментира изпълнителният директор на
Агенцията по заетостта Асен Ангелов. През април
Агенцията по заетостта регистрира значително намаление
на безработицата – до 11,8 на сто или с 0,4% по-малко
спрямо март През април в бюрата по труда са
регистрирани 386 625 безработни. Те намаляват с 12 233
души спрямо март. На годишна база обаче безработните
са с 6140 души повече. На годишна база през април 2013
година безработицата е била с 0,2 процента по-ниска..
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ОЛП: 0.05% от 01.05.2014

Инвестор.БГ, 20 май 2014

БВП е нараснал с 1,1% през първото
тримесечие на годишна база

0.06%

БВП на България през първото тримесечие е нараснал с
0,2% на тримесечна сезонно изгладена база и с 1,1% на
годишна, показват експресните оценки на НСИ, като
окончателните ще излязат на 4 юни. През 2013 г.
икономиката ни нарасна с 0,9%. БВП за периода в
номинално изражение е 15,918 млрд. лева. Реализираната
добавена стойност е 13,586 млрд. лв., като най-голям дял
формира секторът на услугите (64,5%), следван от
индустриалния (32,6%) и аграрния (2,9%). По елементи
на крайното използване най-голям дял в БВП заема
крайното потребление (91,1%), бруто образуването на
основен капитал е с дял от 18,1%, а външнотърговското
салдо е отрицателно. Прави впечатление, че на годишна
база крайното потребление расте (с 3,1%) след спадове в
предните три тримесечия. Ръстът при индивидуалното
потребление е 2%, а при колективното - 1,5%.
Увеличението на износа е спаднало до едва 0,7% през
първото тримесечие на годишна база, докато вносът се
повишава с 5,1%.

0.02%

Инвестор.БГ, 16 май 2014
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ПЧИ са 88,9 млн. евро през Q1
88,9 млн. евро са преките инвестиции у нас през първото
тримесечие на 2014 г., сочат данните на БНБ. За първите
три месеца на годината те са с 76,2% по-малко спрямо
същия период на миналата година. Само за март преките
инвестиции са отрицателни в размер на -1 млн. евро. По
държави, най-големите преки инвестиции в страната за
януари - март 2014 г. са от Британски вирджински
острови (29,6 млн. евро). Най-големите нетни
отрицателни потоци за периода са към Нидерландия (-23,8

Безработица: 11.8% през април 2014
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млн. евро). По отраслова структура най-големи нетни инвестиции за периода януари – март 2014 г.
има в отрасъл Търговия, ремонт и техническо обслужване (21,7 млн. евро), Строителство (19,5
млн.евро) и Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги (19,3 млн. евро).
Привлеченият през януари - март 2014 г. Дялов капитал (преведени/изтеглени парични и апортни
вноски на нерезиденти във/от капитала и резервите на български дружества, както и
постъпления/плащания от/по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 60.2 млн. евро.
Той е по-нисък със 174.7 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2013 г.
(234.9 млн. евро).
econ.bg, 16 май 2014

Пенсионните компании с по-високи приходи и печалба
Пенсионните компании са увеличили приходите и печалбата си през първото тримесечие на тази
година в сравнение със същия период на миналата, показват данни на КФН. Освен че си е
осигурил повече приходи от основна дейност и инвестиции, секторът като цяло е успял да
ограничи разходите си и това е довело до ръст в крайния финансов резултат. По данни на КФН
към края на март средната доходност, изчислена на база 24 месеца назад, е 6-7% за година. Това е
и една от причините активите, които управляват, да се повишат значително – за една година
ръстът им е с 22%, до 7.23 млрд. лв. От началото на тази година увеличението е с 6%. На този фон
обаче има и лоша новина – броят на новите осигурени продължава да е малък – от началото на
годината те са 30 564 души..
Капитал, 19 май 2014

Средната работна заплата намалява спрямо края на миналата година
През първото тримесечие на годината средната месечна работна заплата намалява спрямо
четвъртото тримесечие на 2013 година с 3,9% и достига 796 лева. Най-голямо намаление има при
дейностите „Операции с недвижими имоти”- със 17,6%, „Образование” - с 14,2%, и „Търговия;
ремонт на автомобили и мотоциклети” - със 7,6%., показват предварителни данни на Националния
статистически институт (НСИ). Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първото
тримесечие на тази година са получили наетите по трудово и служебно правоотношение в:
„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 765
лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива” - 1 533 лева; „Финансови и застрахователни дейности” - 1 449 лева.
Инвестор.БГ, 15 май 2014

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Цялостно строителство на сгради и
строителни съоръжения", по Печалба от продажби за 2012 г.
No_
2012

Предприятие

Град

Печалба (Загуба)
(хил. лв.)
2011
2012

1

Маркан ООД

Самоков

5 208

18 933

2

Сиенит Инвест ООД

Пловдив

4 468

10 573

3

Универсал строй консулт ООД

Благоевград

3 793

9 230

4

Комфорт ООД

Варна

15 288

7 256

5

Билдко ООД

София

-1 579

4 418

6
7

Уолтопия ООД
Планекс ООД

Крушуна
Варна

4 229
3 895

4 378
4 254

8

Интербилд ЕООД

София

3 877

3 912

9

Диана Комерс 1 ЕООД

София

1 874

3 816

10

Станилов ЕООД

София

3 036

2 940

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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Капитал, 2014-05-21

BGREIT: 22.04.2014 – 21.05.2014
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Фондовите борси в България, Македония и Хърватия
създадоха съвместна компания, с което да изградят
регионална платформа за търговия с ценни книжа. Това е
крачка за улесняване на търговия с акции и други ценни
книжа между пазарите и в същото време е стъпка напред в
по-активната регионална координация между тях. Новата
компания ще изгради регионална инфраструктура, през
която да се сключват по-лесно сделките за покупкопродажба, като клирингът и сетълментът им ще си остават
както досега в местните депозитари. Седалището на новата
компания е в Скопие, а от БФБ уточниха, че тя ще е
отворена към всеки друг пазар, който вижда смисъл в
присъединяването. Предвижда се новата технология за
извършване на поръчки за покупка и продажба на ценни
книжа да е готова следващата година и тогава да започне
реална дейност. Финансова подкрепа за проекта е
осигурена Европейската банка за възстановяване и
развитие, като по думите на Ивана Газич, председател на
управителния съвет на Загребската фондова борса, първото
споразумение за безвъзмездна помощ ще бъде подписано
до няколко седмици. И в момента български инвеститори
могат да търгуват свободно на всяка от трите борси, но
трябва да си имат брокер във всяка държава, съответно
същото важи и за чуждите инвеститори.

БФБ-София
Седмичен оборот (12-17 май 2014)
(лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
1 434 551.74
Standard
1 727 026.23
АДСИЦ
4 255 154.21
Общо
9 197 055.02

BGBX40: 22.04.2014 – 21.05.2014
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Борсите в София, Скопие и Загреб с обща
платформа за търговия

SOFIX: 22.04.2014 – 21.05.2014

Разпродажби и песимизъм доминираха на
БФБ

610
605
600

econ.bg, 2014-05-19
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Разпродажбите по някои от ликвидни емисии доминираха
595
през отминалата седмица на Българската фондова борса
590
(БФБ). Известен обрат беше постигнат в последния от
585
580
петте работни дни (12-16 май), когато страхът да не се
калкулират прекалено много загуби надделя и повечето
продавачи оттеглиха офертите си. Въпреки това мечият
пазар доминираше през целия период. Седмичният оборот
на борсата доближи 10 млн. лева най-вече заради няколко големи пакетни сделки и прехвърляне
на облигации и непарични инструменти. При търговията повече бяха губещите книжа, като
съотношението с печелившите бе 46% : 38%. Докато при 16 на сто от търгуваните дружества
цената им не беше променена. Това показва, че песимистичните настроения надделяват на БФБ,
което се потвърждава и от позиционирането на четирите индекса в червената зона. Най-много се
понижи измерителят на сините чипове, който спадна с над 2% до 590 пункта. От началото на
април до средата на май SOFIX е на загуба с 1.58%. Въпреки добрите макроикономически данни,
които обяви националната статистика, както и оптимистичните прогнози на Европейската банка за
възстановяване и развитие за ръст на родната икономика от 1.9% през настоящата година,
инвеститорите останаха изключително предпазливи.
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Тунелът през Кресненското дефиле ще
струва най-много 400 млн. евро
Прокопаването на 15-километровия тунел, част от
магистрала "Струма", през Кресненското дефиле ще
струва най-много 400 млн. евро. Около тази
стойност
се
обединиха
представители
на
Българската асоциация по геотехническо и тунелно
строителство (БАГТС) в отговор на твърденията на
техни колеги от пътния сектор, че цената на
съоръжението ще надмине 700 - 800 млн. евро и ще
глътне почти целия бюджет на оперативна програма
"Транспорт". Индикативната стойност на тунела е
1.1 млрд. лв. (550 млн. евро), но две от големите
тунелни компании - "Станилов" и "Евро Алианс
тунели",
смятат,
че
могат
да
изпълнят
строителството и значително под този бюджет. След
като преди седмици строителни експерти от пътния
сектор излязоха с позиция, че строителството на 15километров тунел ще е скъпо, сложно и на практика
неосъществимо в рамките на новия програмен
период (2014 - 2020), сега тунелните компании
изнесоха данни в защита на проекта. Според
изпълнителния директор на групата "Евро алианс"
инж. Валентин Трашлиев тунелът може да бъде
изграден за 50 - 60 месеца. Това е възможно, ако се
строи по класически способ (с взрив), а не с
тунелопробивна машина, и трасето се раздели на
отсечки, които се работят успоредно една с друга.
Капитал, 21 май 2014

"БМФ Порт Бургас" инвестира над 20
млн. евро през 2014 г.
„БМФ Порт Бургас” ЕАД предвижда да вложи над
20 млн. евро в обновяване на инфраструктурата и
техническите съоръжения през 2014 г., съобщиха от
компанията. Дружеството е концесионер на
пристанищните терминали „Бургас изток – 2”,
„Бургас Запад” и Складова база „Лозово” (сухо
пристанище).
През
последните
месеци
в
пристанището са подготвени специални площадки
за складиране на тежки товари. Преди 4 дни са
закупени и доставени два тежкотоварни 100-тонни
мобилни крана, в които дружеството инвестира над
6 млн. евро. Крановете дават възможност
пристанището да отговори на изискванията на
тежката индустрия. Те ще служат за товароразтоварни дейности на обемни и тежки товари от
типа на преминалите оттук свръхгабаритни
съоръжения за реконструкцията на ЛУКойл
Нефтохим Бургас. С тях ще се извършват и товаро-

Проекти за 219 млн. лв.
подкрепени от гаранционния
фонд
Националният гаранционен фонд е
подкрепил проекти по селската
програма за 219 млн. лева, съобщиха
от
дъщерното
дружество
на
Българската банка за развитие. Това е
станало в периода от февруари 2013 г.
до края на април тази година. Общият
размер на издадените от Националния
гаранционен фонд гаранции по
програмата е в размер на 100 млн. лв.
Монитор, 21 май 2014

Американската C3i отваря 100
нови
работни
позиции
в
България
От 10 служители през 2005 г. до 500
работни места до края на тази година.
Такава
е
ревносметката
от
разрастването
на
бизнеса
на
американската технологична компания
С3i в България. Групата обяви
плановете си да разкрие 100 нови
позиции в страната през 2014 г. в
центъра си в София. Така С3i стана
поредната компания в българския
аутсорсинг сектор, която продължава
да разширява базата си.
Капитал, 20 май 2014

Пада пълната забрана за лятно
строителство край плажа
За първи път от тази година ремонти и
строителни дейности по Черноморието
по време на летния сезон няма да
бъдат забранявани от централната
власт. Досега законът ограничаваше
разкопаването и градежите между 15
май и 1 октомври, като това ставаше
със
заповед
на
регионалното
министерство. Промяната в Закона за
устройство
на
Черноморското
крайбрежие бе гласувана на второ
четене в парламентарната комисията
по регионална политика.
Ст-во градът, 20 май 2014
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разтоварните дейности на тръбите, предназначени за подводната част на газопровода „Южен
поток”. Закупени са нови влекачи и ремаркета с голяма товароподемност и са изработени
специални захватни устройства за товаро-разтоварните операции на тежки товари. Близо 6 млн.
евро се влагат в закупуването и монтирането на претоварно съоръжение за пропан-бутан. Това е
първото съоръжение от този тип в страната. Досега целият внос на пропан-бутан у нас се е
извършвал през пристанища в Румъния.
Investor.bg, 20 май 2014

Стойността на новия стадион в София падна до 32 млн. евро
Инвестицията в изграждането на новия стадион на мястото на настоящия "Славия" ще е 32
милиона евро, заяви представителят на IFS Ива Георгиева Германската компания е инвеститор в
проекта, който трябва да завърши с изграждането на стадион за до 33 хиляди зрители в столичния
квартал "Овча купел". Този стадион е част от кандидатурата на България за домакинство на
мачове от европейското първенство през 2020 г. В предишни свои изявления Георгиева
споменаваше за инвестиции от около 40 милиона евро. Инвестицията е изцяло частна, а футболен
клуб "Славия" предоставя земята за 25 години. "Общата стойност на инвестицията е 32 милиона
евро, като за изпълнението на всяка част има изработен и утвърден бизнес план и модел за
управление и комерсиализация", заяви тя в интервю за вестника. Ива Георгиева повдига въпроса и
за смисъла от изграждането на нов национален стадион от държавата, какъвто от известно време
лансира спортният министър Мариана Георгиева. "Ще има стадион, който ще бъде всичко друго,
но не и функционален, "тежащ" като данъци и поддръжка на неговия собственик.
Дневник, 19 май 2014

Китайци искат летището на Добрич
Бившето летище на Добрич може да се превърне в голяма индустриална зона с фуражен завод със
силози и рафинерия за производство на олио. Това съобщи в Добрич зам.-министърът на
земеделието Явор Гечев. "В рамките на съвместна работна срещна между нашето министерство и
министерството на земеделието на Китай се договорихме за разширяване на партньорството
между двете страни в областта на земеделието. Китайските партньори са решили да увеличат
значително инвестициите си в страната ни и аз поех ангажимент да съдействам при търсенето на
парцели. Предложих им като място за инвестиция Добрич”, обясни Гечев. Идеята е бившето
летище да стане една голяма индустриална зона, а инвеститорите от Китай в предварителните
разговори са заявили интерес за изграждане на фуражен завод със силози и рафинерия за
производство на олио. В тази връзка Явор Гечев е водил разговори с военния министър Ангел
Найденов да се прехвърли от активите на военното ведомство към земеделското закритото военно
летище в Добрич.
Монитор, 19 май 2014

Интермодалният терминал във Варна ще отнеме три години и ще струва
300 млн. лева
Пристанище Варна – Изток трябва да бъде изместено на нова, по-голяма територия, където да се
разширява, без да пречи на града, каза министър Данаил Папазов при оглед на терена за бъдещия
интермодален терминал от кораба "Атанас Димитров". С него бе и министър-председателя Пламен
Орешарски, на когото министър Папазов разказа за изпълнението на дейностите по проекта.
Според него, три години след издаването на строителните разрешения е реалистично
интермодалният терминал във Варна да бъде изграден. Изпълнението му заедно със съоръженията
ще струват около 300 млн. лева. На 30 април бе обявен конкурсът за избор на изпълнител на
работен проект за терминала, като че очаква на 10 юни да бъдат обявени участниците в него.
Освен проект за съвременен интермодален терминал в конкурса се изисква и изработване на два
идейни проекта за изграждане на съвременна рекреационна зона на мястото на сегашното
пристанище Варна – Изток, която да се превърне в атракцията на Варна.
Монитор, 19 май 2014
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София очаква над 25 млн. лв. от продажби и наеми на имоти
Столичната община очаква през тази година приходите й от продажба на имущество да достигнат
9.2 млн. лв., а от наеми - 16.3 млн. За продажба ще бъдат предложени основно апартаменти, терени
и земеделски земи, като в списъка са включени и обособени части на общински имоти. В
програмата за управление на общинската собственост е записано, че ще се дават под наем
преместваеми обекти и павилиони за продажба на цигари, вестници, храна и напитки. Всички
терени са одобрени от главния архитект на София Петър Диков, като за една част от тях вече има
обявени конкурси, а за други предстоят. Продажбите ще се извършват главно в четири области –
апартаменти за продажба на настанените в тях наематели, имоти, обособени части от общински
терени и земеделски земи. Което ще доведе до бързо преминаване на собствеността в частни ръце
и приходи за общината. Според програмата през тази година местната власт има готовност да
продаде близо 200 апартамента, като отделно в списъка има няколко жилищни сгради и къщи.
Обектите са разположени главно в столичните райони "Възраждане", Подуяне, "Лозенец",
"Младост", Нови Искър и др. Общинските имоти за продажба и тези в съсобственост се намират
основно в районите Панчарево, "Сердика", Нови Искър, Банкя и "Младост", като тяхната площ
варира приблизително от 300 до 7 хил. кв. метра. Основната част от приходите от собствеността на
Столична община през тази година идва от наеми в размер на 16.3 млн. лв. Кметството ще отдава
под наем търговски сгради (заведения, кафенета, кабинети, офиси и др.), помещения към
трафопостове, терени за преместваеми обекти и павилиони. Заложените разходи в програмата за
отчуждаване на обекти са свързани с изграждането на пътната инфраструктура и изпълнението на
проекта за интегриран градски транспорт. Общата сума е 11.5 млн. лв., от които 10 млн. са от
бюджета на София, а останалите са финансирани от оперативна програма "Регионално развитие"
по проекта за градския транспорт. Някои от обектите, за които е необходимо отчуждаване на
имоти, са разширението на метрото до летището и до бизнес парка, реконструкцията на ул.
"Опълченска", новата трамвайна линия от Семинарията до Студентски град и др.
Капитал, 19 май 2014

Министерството на отбраната продава имоти
14 от общо 27 имота в област Кърджали ще бъдат продадени от Министерството на отбраната, но
в това число не попадат Военните клубове, каза министърът на отбраната Ангел Найденов. От
една страна по този начин се изпълнява решението на парламента за акумулиране на собствени
приходи, а от друга – търсят се допълнително средства извън определения бюджет за разрешаване
на различни проблеми, включително и по стопанисването на имотите. Другия начин за
придобиване на средства е продажбата на военно въоръжение с отпаднала необходимост и това се
прави от търговското ни дружество.
Дарик радио, 15 май 2014

Очакват се 153 милиона лева инвестиции и разкриване на 1650 работни
места в индустриалните зони Телиш, Бургас и Божурище
Националната компания "Индустриални зони" очаква да привлече 153 милиона лева инвестиции и
разкриване на 1650 работни места в индустриалните зони Телиш, Бургас и Божурище. Това каза
изпълнителният директор на Национална компания "Индустриални зони" ЕАД Атанас Ненов, на
пресконференция за представянето на дейността на компанията, предаде репортер на Агенция
“Фокус”. На въпроса - за какъв срок очакват тези инвестиции Ненов отговори, че различните
компании има проекти с различне срок на реализация - някои проекти са за 3 години, други са за 5
години. Тези договори са подписани през 2013-а и 2014 година и ще бъдат реализирани в близкия
период. Националната компания "Индустриални зони" ЕАД има 8 индустриални зони, с обща
площ 6,6 млн. кв.м., от които 74 хиляди кв.м. са застроени и приблизително 225 хиляди са открити
складови площи, разясни министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.
Съществуващите зони, само през последната година, са сключили 26 нови договора с фирми,
основно в областта на производството, строителството и търговията, посочи той.
Агенция Фокус, 16 май 2014
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АНАЛИЗИ

Как изглежда IT пазарът на труда в България
През последните години в България се забелязва стабилен ръст на IT индустрията и особено в
секторите на софтуерни разработки и аутсорсинг. От бранша обаче предупреждават от доста време
насам за недостиг на добре подготвени специалисти, което ще окаже негативен ефект на
възходящата тенденция. За световните компании, които имат звена в страната, липсата на кадри
означава по-трудно разрастване на дейността и екипа.
Подобни амбиции за значително разширяване на местните подразделения обявиха Experian и SAР
Labs. Първата компания се занимава с финансови и картови услуги. Тя също обяви, че ще удвои
своя персонал на развойния си център в столицата, като заетите в момента са около 270 души, но
се очаква до няколко години те да достигнат 460 души. SAP Labs са развойното звено на
германския софтуерен гигант SAP и в началото на 2014 г. и обявиха, че през настоящата година
ще наемат още около сто души.
Нови играчи
Но ситуацията с дефицита на специалисти може да се задълбочи, след като и други големи
компании обявиха плановете си или отвориха свои софтуерни развойни центрове в България.
Пример за това е разработчикът на телеком софтуер Comverse, който откри през лятото своя
развоен и експертен център в София. Той вече е наел около 120 души и планира през 2014 г. да
удвои персонала си. От началото на 2014 г. руската Luxoft също отвори свой център и започна да
набира персонал, като амбицията й е в рамките на две години да разполага с 400 специалисти. В
същото време до края на годината в страната ще навлезе и украинската SoftServe, която планира да
наема по 200 души всяка година.
"Недостиг на кадри наистина има. Този проблем не е от година-две, а съществува от поне четирипет години", коментира за "Капитал Daily" Наташа Кумчева, директор "Човешки ресурси" в
Axway за България, Румъния и Ирландия.
Пропастта бизнес-образование
Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) призовава от две години за
образователна реформа, която да позволи подготовката на повече софтуерни специалисти, както и
да подобри качеството на тяхното обучение. Такава обаче не се предприема и поради тази причина
започнаха да се появяват различни частни инициативи, като Академията на българския
разработчик "Телерик" или Софтуерния университет на Светлин Наков. Но дори и завършилите
специалисти от висшите учебни заведения невинаги са готови директно да започнат работа.
"Един кадър, като завърши в Германия или Франция например, е готов да започне веднага на
постоянна позиция", коментира Кумчева. "Докато в България студентите са предприемчиви и от
първи курс имаме стажанти, но за мен, ако един програмист изчака да завърши университет, вече е
с години назад. Тоест те нямат необходимата подготовка да започнат директно работа", допълва
тя. В същото време в България ще има все повече нужда от добре подготвени специалисти, които
да задоволят изискванията на софтуерната индустрия. По този начин ще може да се продължи
здравословният растеж на сектора. Добрите новини са, че средната възраст на кадрите е
сравнително ниска в сравнение с останалите европейски държави, което означава, че броят на
наистина опитните хора ще се увеличава през годините.
Макар новите кадри да не са готови веднага да бъдат наети на пълна работна позиция,
софтуерните компании продължават да разчитат на България като предпочитано място за развойна
дейност в региона. Основните фактори са, благоприятното разположение, наличието на вече
изградени специалисти, ниски разходи за бизнес и др.
Капитал, 21 май 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

 КАК БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ ВЪВ ВОДЕЩА АУТСОРСИНГ ДЕСТИНАЦИЯ
КОГА: 03.06.2014, 09:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Балкан (Шератон), 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

 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 2014
КОГА: 30.10.2014, 10:00
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