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В момента БТК не се продава, заявиха от ръководството
на телекома във връзка със статия, публикувана от "Клуб
Z", според която процедурата по продажба на компанията
е започнала. Мажоритарният акционер и председател на
надзорния съвет на Корпоративна търговска банка Цветан
Василев чрез "Бромак телеком инвест" той притежава
43.3% от БТК. Други 33.3% са собственост на
инвестиционното звено на руската VTB Bank - VTB
Capital, а 23.3% държат старите кредитори и акционери в
БТК, които придобиха дял след преструктурирането на
задълженията на компанията през есента на 2012 г.

Средни пазарни цени на жилища по
тримесечия (Q1’2009 – Q1’2014),
лв./кв.м

II'2009

БТК не се продава, обявиха от компанията

Видин

Mегапорт с нов завод

800

Великотърновската компания „Mегапорт” отвори нов
завод за преработка на найлонови отпадъци, а
инвестицията е за повече от 3.6 млн. лв. За предприятието
в момента се набират и над 30 работници, които ще
получават
средно около
600
лв., информира
съсобственикът на дружеството Мирослав Ангелов. Те ще
обслужват и най-модерната машина у нас за рециклиране.
Само това съоръжение струва 1.5 млн. евро и е без аналог
в България. Машината може да поеме 1800 кг отпадък за
час и да го превърне в 1200 кг гранули, които могат да се
оползотворяват наново. Суровината се набавя основно от
заводите за преработка на отпадъци във Варна и София.
Преди да се преработи, тя се измива старателно и се
раздробява в специална машина за почистване, която
също е закупена със средства по европроект.
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Борба - Велико Търново, 6 юни 2014
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ББР влива в себе си дъщерното дружество
Микрофинансираща институция Джобс
ЕАД
Българска банка за развитие АД влива
дъщерното дружество Микрофинансираща
Джобс ЕАД, гласи публикация на банката.
след сключването на договор от 2-ри юни
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силата на този договор се предвижда преобразуване чрез вливане на преобразуващото се
дружество в приемащото такова. Едноличен собственик на капитала на Микрофинансираща
институция Джобс ЕАД е Българска банка за развитие АД. Дейността на Микрофинансираща
институция Джобс ЕАД е да предоставя достъп до финансиране на микро и малки предприятия в
т.ч. и стартиращи предприемачи. След получаване на съответните регулаторни разрешения и
одобрения, включително разрешение от БНБ по чл. 29 във връзка с чл. 29б, ал. 2 и 3 от ЗКИ,
Българска банка за развитие АД ще свика общи събрания на Облигационерите по издадените от
нея емисии, както и ОСА на Банката, на които събрания да бъдат взети съответните решения
относно предстоящото преобразуване.
Money.bg, 5 юни 2014

Министерство на отбраната продава имоти
Сградите на бившето Трудово поделение в Плевен ще бъдат продадени, реши на вчерашното
заседание на Министерския съвет, когато Военното министерство е получило разрешение да
продаде шест имота. Сред тях е и този на ул. „Георги Кочев“ 173 в Плевен, известен като
Трудовото поделение. Площта му е 25 052 кв. м, застроен е с 21 сгради, а данъчната оценка за него
е 2 586 578,60 лв. Военните имоти ще бъдат продадени на търг по реда на Закона за държавната
собственост и Глава Пета от правилника.
Посоки-Плевен, 6 юни 2014

Гранд хотел „Оазис” в Слънчев бряг се продава
Частният съдия изпълнител Делян Николов вади на търг тузарския Гранд хотел „Оазис” в Слънчев
бряг. Фирмата-собственик на луксозния имот -„Дечи СА” - фалира и не може да погаси
задълженията си към няколко банки. Има редица наложени запори върху части от хотела, заради
непогасени кредити. Първоначалната му цена е 8 695 425 лева, а търгът е на 11 юли. Изпълнителен
директор на „Дечи СА” е Андрей Андреев. Едноличен собственик на капитала й е кипърската
„Делтонко Ентерпрайзес Лимитед”. Андреев се смята за приближен на бившия банкер Атанас
Тилев. Тилев беше собственик на фалиралите Банка за земеделски кредити и Добруджанска банка.
Той беше съден за източването на 543 млн. лв. банката. Фирмата е собственик и на Парк Хотел
„Оазис” в Несебър. Хотелите „Оазис” станаха печално известни още преди няколко години.
Десетки „ужилени” работници изреваха заради забавени и неизплатени заплати. Инспекцията по
труда им е съставила над 15 акта.
Topnovini.bg, 6 юни 2014

Инвестиционният фонд на Цветелина Бориславова Си Ес Ай Еф ще
купи второ инфраструктурно съоръжение в Бургас - рибарското пристанище,
собственост на дружеството „Черноморски риболов Бургас”. То се намира в съседство с
пристанището на „Фиш порт” за обработка на товари, което бе придобито от Бориславова преди
година. Предстои по сделката да се произнесе Комисията за защита на конкуренцията, съобщава
Cross.bg. Схемата ще бъде следната: Си Ес Ай Еф ще купи новоучреденото дружество
„Метафиш”, в което са апортирани терени, сгради и инфраструктура на „Черноморски риболов
Бургас”. Общата площ на парцелите е 23 дка. Върху тях има помещения за съхранение на риба,
оборудвани с хладилни камери, складове, магазин и други постройки. Кейовата стена е дълга 125
м, но е плитка (около 4 м). Там може да застават около 40 лодки или четири-пет риболовни
траулера. През 2013 г. Цветелина Бориславова купи намиращото се в съседство пристанище на
„Фиш порт”. То е с доста по-сериозен капацитет за обработка на товари. Там се разтоварват
предимно цитрусови плодове и строителни материали. След сделката започна инвестиционна
програма за обновяване на съоръжението.
Класа, 11 юни 2014
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Промишленото производство има 5% ръст
Промишленото производство има 5% ръст през април
спрямо същия месец на 2013 г., обявиха от НСИ. Спрямо
предходния месец март ръстът е с 1,4%. На годишна база
ръст има в производството и доставките на ток, парно и
газ - с 13,6%, в добивната промишленост - с 11,1%, и в
преработващата промишленост - с 3,8%. По-значително
увеличение в преработващата промишленост има при:
производството на автомобили и ремаркета - с 30,8%, на
изделия от каучук и пластмаси - с 20,1%, на машини и
оборудване - с 16,3%, на метални изделия - с 11,5%, е на
лекарства - с 10,2%.
Стандарт, 10 юни 2014
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Централен курс на БНБ

Износът пада за 4-ти пореден месец
Износът на страната пада за четвърти пореден месец. През
април намалението на износа е с 11,6% спрямо същия
месец на миналата година, сочат данните на НСИ. Това е
най-голямото намаление на експорта от началото на
годината насам. Износът за страните от ЕС пада с 3,5%, а
за страните извън Общността - с 22,4%. Общата стойност
на износа за първите четири месеца на годината пада с 8%
до 12,92 млрд. лв. За страните от ЕС експортът се свива с
0,9% до 8,26 млрд. лв., а за страните извън Общността - с
18,4% до 4,65 млрд. лв. Това е причината реализираният
ръст на БНП за първото тримесечие на годината от 1,2%
на годишна база да се дължи на потреблението и
инвестициите в страната. Дупката във външната търговия
на страната нараства до 3 млрд. лв., при 1,96 млрд. лв. за
същия период на миналата година. Износът за Гибралтар
при 478 млн. лв. за първите четири месеца на 2013 г. е
паднал с близо 100% до 0,1 млн. лв. Причината е, че той
вече се смята за част от ЕС и е загубил някои от
офшорните си предимства. Спадът на износа за Република
Южна Африка е с 93,5% до 11,9 млн. лв. Износът за
Украйна пада с 65% до 78,6 млн. лв. В същото време
износът за Сингапур е скочил с 5305,4% до 302,7 млн. лв.
Сингапур е врата за българските стоки за много от
пазарите в Азия. Интересно е, че вносът от Русия пада с
26,3% до 2,16 млрд. лв.
Стандарт, 10 юни 2014
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Безработица: 11.8% през април 2014

Отново свиваме коланите
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Оборотът в търговията на дребно нарасна с 2,4% през
април спрямо същия месец на 2013 г., обявиха от НСИ.
Така се запазва тенденцията от април 2013 г. насам за
ръст на годишна база в търговията на дребно. Спрямо
предходния месец март обаче продажбите на дребно
падат с 0,2%, като спад се регистрира трети пореден
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месец. Явно хората отново се връщат към стягане на коланите, но това все още не може да тушира
повишаването на потреблението, което се отчете през втората половина на 2013 г. През април
спрямо март падат продажбите на автомобилни горива (-2%), текстил, облекло и обувки (-1,3%),
на компютърна и комуникационна техника (-1%) и на храни, напитки и цигари (-0,2%).
Стандарт, 10 юни 2014

Строителството е намаляло с 2% през април
По предварителни данни през април 2014 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство",
изчислен въз основа на сезонни данни, е с 1.3% под равнището от предходния месец, съобщиха от
НСИ. Даннити показват намаление от 2.0% на строителната продукция през април 2014 г. в
сравнение със същия месец на 2013 г. През април 2014 г. индексът на произведената строителна
продукция е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство
намалява с 1.7%, а от гражданското/инженерното строителство - с 0.9 %. На годишна база
намалението на строителната продукция през април 2014 г. се определя от отрицателния темп при
сградното строителство, където намалението е с 9.0%, докато при гражданското/инженерното
строителство е регистрирано увeличение от 7.8%.
Дарик радио, 10 юни 2014

Износът на България за ЕС е в размер на 6,2 млрд. лева
През периода януари - март 2014 г. износът на България за ЕС се увеличава с 0.1% спрямо същия
период на предходната година и е в размер на 6.2 млрд. лева. Основни търговски партньори на
България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 72.5% от
износа за държавите - членки на ЕС. Това сочат изнесените днес предварителни данни на
Националния статистически институт (НСИ). През март 2014 г. износът за ЕС се увеличава с 0,1%
спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.2 млрд. лева. Най-голямо увеличение
е отчетено при износа в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ 49,2%. Най-голям спад се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“
и „(35.6%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (23.8%).
Вносът на България от ЕС за периода януари - март 2014 г. нараства с 6.1% спрямо същия период
на предходната година и е на стойност 7.3 млрд. лв.
econ.bg, 10 юни 2014

Икономиката скочи с 1,2%
Икономиката подскочи с 1,2% през първото тримесечие на годината. Същият ръст на БВП на
годишна база от 1,2% се отчита и за последното тримесечие на 2013 година, сочат ревизираните
данни на НСИ. Този резултат е много добър сигнал, тъй като преди това шест поредни тримесечия
(от март 2012 г. до септември 2013 г.) родната икономика лазеше по дъното с ръст на БВП под 1%.
Данните за ръста на БВП са по-добри и от експресните оценки на НСИ, според които ръстът за
първото тримесечие беше 1,1%. Постигнатият ръст на БВП ни нарежда някъде по средата сред
страните от ЕС. През първото тримесечие на 2014 г. БВП възлиза на 16,09 млрд. лв. или 8,23 млрд.
евро. Това прави по 1136 евро на човек от населението. Спрямо предходното тримесечие ръстът на
БВП е с 0,3%. Дяловете на аграрния сектор и на индустрията в икономиката намаляват съответно
до 2,9% и 32,7%, докато делът на услугите се увеличава до 64,4%.
Стандарт, 05 юни 2014

Чобанов: Фискалният резерв е 6 млрд. лева
"Категорично няма основание, че ни чака фалит на държавата. Фискалният резерв в края на април
е 6 милиарда лева". Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов пред БНР в отговор на
твърденията на Реформаторския блок, че държавата е пред фалит и ни чака Виденова зима. Той
подчерта, че в последните дни сме станали свидетели на едно истерично говорене по въпросите на
фискалната стабилност на страната. "Ако се върнем малко повече от една година назад, в края на
управлението на ГЕРБ, фискалният резерв беше 3,9 милиарда лева. В края на февруари миналата
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година имахме основания да се притесняваме за финансите на държавата, сега - не. Наистина
сборуването на числа може да покаже страшна картина, но трябва да се вникне в тях. Говорите за
енергетиката, има нова задлъжнялост в енергетиката. Но това е, защото в момента се провежда помащабна инвестиционна програма. Тя ще доведе до подобряване на енергетиката като цяло.
Стандарт, 04 юни 2014

И Евростат отрази задържането на безработицата
Успокояването на безработицата в България беше отразено и в априлската статистика на Евростат.
У нас безработицата е 12.8% - значително по-висока отколкото в съседна Румъния, където е 7.1%,
но все пак с 0.2 на сто по-ниска в сравнение с март. 431 000 българи нямат работа, със 7000 помалко отколкото през март. Евростат дава данни и по пол - мъжете у нас са по-засегнати от
кризата и сред тях безработицата е 13.7%, а при жените е 11.8%. В ЕС равнището на
безработицата също се понижава - 10.4%, с 0.1 процентни пункта спрямо март и 0.5 спрямо
миналия април. Европейската статистическа служба обявява, че 25.471 млн. европейци нямат
работа, като намалението е със 151 000 спрямо месец по-рано.
Сега, 04 юни 2014

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Строителство на пътища, самолетни
писти и спортни терени", по Печалба за 2012 г.
No_
2012

Предприятие

Град

Печалба (Загуба)
(хил. лв.)
2011
2012

1

Доуш Иншаат Ве Тиджарет А.Д. клон България

София

18 283

31 014

2

Старт Инженеринг АД

София

4 606

15 154

3

Джи Пи Груп ООД

София

16 885

12 283

4
5

ОХЛ ЖС клон
Пътинженерингстрой Т ЕАД

София
Търговище

704
4 672

12 118
5 094

6

Пътно поддържане-Сливен ЕООД

София

5 935

4 254

7

Щрабаг ЕАД

София

9 506

4 094

8

Трейс груп холд АД

София

6 246

3 481

9

Агромах ЕООД

Бело поле

835

1 937

10

Асталди ес пи ей-клон България

София

-8 933

1 445

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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Енемона АД е намалила дела си във Фонд за енергетика и
енергийни икономии АДСИЦ от 42,2575% на 4 юни 2014 г.
до 40,349% на 6 юни 2014 г., показва седмичният бюлетин
на Централен депозитар. Вероятно промените са резултат
от репо-сделки. Делът на Енемона АД към 31 март 2014 г.
беше 88,2%, с уточнението, че в това число влизат и акции,
заложени като обезпечение по репо-сделки. На 8 май 2014
г. бе вписано и увеличението на капитала на ФЕЕИ
АДСИЦ от 3 891 422 акции на 4 454 126 акции, което само
по себе си намалява дела на Енемона АД. Причината е, че
записалите акции бяха различни от дружеството лица. За
30 юни 2014 г. е свикано общо събрание на акционерите на
ФЕЕИ АДСИЦ, като се предлага разпределянето на брутен
дивидент от 953 612,04 лв., или по 0,21409633 лв. на акция.
ФЕЕИ АДСИЦ отчита печалба от 279 хил. лв. за първото
тримесечие на 2014 г., което представлява намаление с
37% на годишна база.
Инвестор.БГ, 2014-06-11

БФБ-София
Седмичен оборот (2-7 юни 2014) (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
2 130 451.51
Standard
2 193 912.02
АДСИЦ
549 827.14
Общо
6 894 154.27
BGREIT: 09.05.2014 – 10.06.2014
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Енемона АД е намалила дела си във Фонд
за енергетика и енергийни икономии
АДСИЦ

BGBX40: 09.05.2014 – 10.06.2014
124
122

120
118
116

Петата търговска сесия на Българска фондова борса през
юни завърши както и четирите предходни, а именно с
понижения. За това спомогнаха изказванията на Лютви
Местан от вчера, че вървим към предсрочни избори до
края на 2014 г., както и от днес на лидерът на БСП Сергей
Станишев, че ще се проведат консултации по този повод.
Индексът SOFIX загуби 0.77 на сто до 584.74 пункта,
докато BGBX40 падна с 0.89 на сто до 116.15 пункта. За
седмицата понижението при сините чипове е от 3.38%, а за
BGBX40 пада с 3.76 на сто. Общият изтъргуван оборот
днес възлезе на 1.79 млн. лв. Акциите на пет компании ,
включени в изчислението на BGBX40 отчетоха понижения
от над 10% за седмицата.

114
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Петата търговска сесия на БФБ през юни
завърши както предходните

profit.bg, 2014-06-10

Търгово за Проучване и добив на нефт и газ все пак ще има
Комисията за финансов надзор взе решение да не издава окончателна забрана за публикуване на
коригирано търгово предложение от „Химимпорт” АД за закупуване чрез инвестиционен
посредник „Централна Кооперативна Банка” АД, гр. София, на акции на „Проучване и добив на
нефт и газ” АД от останалите акционери на дружеството. Припомняме, че коригираната цена на
предложението вече е 10.37 лв. за брой спрямо 10.20 лв. при първоначалното обявяване. Обект на
предложението са 5.186 млн. акции, или 42.42 на сто от капитала на компанията. Проучване и
добив на нефт и газ отчита спад на нетната си печалба за първото тримесечие на 2014 г. с 1 млн.
лв. спрямо година по-рано до 3.83 млн. лв. Доходът на акция за първите три месеца на настоящата
година е 0.31 лв. за брой срещу 0.40 лв. преди година.
profit.bg, 2014-06-10
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Три нови проекта насищат пазара на
молове в София?
Наличността на търговски площи в молове в
момента възлиза на 752 хил. кв.м в цялата страна,
според данни на Forton. Те са концентрирани в
София, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и
Пловдив. В столицата се очакват три нови мола с
обща отдаваема площ 120 хил. кв.м. С тях
възможностите за отваряне на нови магазини в
търговски центрове в обозримо бъдеще се
изчерпват, смятат от консултантската компания.
Най-скоро от трите мола най-вероятно ще заработи
“София Ринг мол” (70 000 квадрата), чиято
официална дата на откриване е насочена за 4-ти
септември. Той е на гръцките “Фурлис Груп” и
“Данаос Груп” и на практика е част от бъдещ
комплекс, в който влиза и разположеният в
съседство първи за България магазин на “Икеа”,
инвестиция на същите фирми. Външната зона на
търговския център ще е амфитеатрална, със зелени
площи. Ще има и зона със заведения, част от която
на открито, с гледка към планината. Вторият
проект, който се очаква да бъде изграден в
столицата, е “Мега Мол София” (24 000 кв. м),
който бе започнат още през 2007 г. Намира се в
столичния жк “Люлин”, близо до метростанция
“Западен парк”.
Profit.bg, 11 юни 2014

Захарни заводи инвестира 8 млн. във
фабриката си за бонбони
8 млн. налива „Захарни заводи” във фабриката си за
бонбони, атакува и руския пазар. Компанията
„Захарни заводи” АД атакува пазара с нов вид
лукчета, в които има билки и витамини, а вече зад
граница се
изнасят
стабилни количества,
информира главният изпълнителен директор на
дружеството Валентина Ралева. В момента „Захарни
заводи” обновява изцяло бонбонената си фабрика, а
инвестицията е за над 8 млн. лв. Модернизацията се
налага и заради нарасналия износ, който тази
година трябва да надхвърли 20 на сто от общото
производство на бонбони, вафли, локум и халва.
Солидни количества локум вече са договорени за
експорт в Русия. Братушките изобщо не се
притесняват от апелите за икономически бойкот от
американците и наблягат на хубавите български
лакомства. Съвсем скоро пазарът ще бъде атакуван
и с нов вид дъвчащи лукчета с ароматни масла с
естествен произход, обясни и Йордан Пенчев,

След небостъргача в ж.к. „Меден
рудник” в Бургас започна
строителството и на втори – в ж.к.
„Зорница” в непосредствена близост до
стадион „Лазур” и английската и
немската гимназия. Инвеститор е
“Бургас тауър” ЕООД и Панайот
Тодоров. Плановете на дружеството са
да издигне 80-метров билдинг на
мястото на някогашната горичка. Този
парцел съгласно Общия устройствен
план /ОУП/ на Бургас, приет през
2011г е предвиден за изграждането на
многофункционална сграда с голяма
височина на застрояване.
Бургас-днес и утре, 11 юни 2014

Инвестиционният
фонд
на
Цветелина Бориславова Си Ес Ай
Еф
ще
купи
второ
инфраструктурно съоръжение в
Бургас. Става въпрос за рибарското
пристанище,
собственост
на
дружеството „Черноморски риболов
Бургас”. То се намира в съседство с
пристанището на „Фиш порт” за
обработка на товари, което бе
придобито от Бориславова преди
година. Предстои по сделката да се
произнесе Комисията за защита на
конкуренцията.
Cross, 11 юни 2014

Държавата продава 26 дка край
Варна
Търг за близо 26 декара ниви близо до
Варна е обявила местната дирекция
"Земеделие". Заповедта за продажбата
на имотите е от 3 юни, а желаещите да
си купят парцел недалеч от морето
имат месец, за да подадат оферти. Пет
от нивите се намират в село Манастир,
което е на 9 километра от Девня и
Провадия. Недалеч от селото се намира
скалният манастир "Кара пещера",
известен още като "Манастирът с 40-те
одаи".
Стандарт, 10 юни 2014
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директор на Завода за захарни изделия, който наскоро е привлечен в мениджърския екип на
„Захарни заводи” от „Нестле”. Холдингът е направил всички постъпления, за да защити и
патентова продукцията си, а наскоро е сезирал и Комисията за защита на конкуренцията за
ментета, които бълва фирма от Благоевград.
Борба - Велико Търново, 11 юни 2014

Ръст на чуждите инвестиции за 2013 г. само в България и Румъния
България и Румъния са единствените страни от новите държави-членки на ЕС, в които е
регистриран ръст на преките чуждестранни инвестиции през 2013 г. Това се казва в анализ на
Международния институт за икономически изследвания във Виена. Румъния е истински рекордьор
с ръст на чуждите инвестиции от 27.4%, което прави 2.7 млрд. евро. През изминалата година в
България чуждите инвестиции са се увеличили с 2.1%, което прави 1.09 млрд. евро. В същото
време във всички останали страни, които се присъединиха към ЕС след 2004 г., е регистриран спад
на чуждестранните инвестиции. Най-драматични понижения има в Полша и Словакия – съответно
с 92,6% и със 79,8%. Експертите от института във Виена очакват през 2014 г. да се стигне до ръст
на чуждите инвестиции във "всички нови членки в ЕС". В България и Балтийските страни обаче
увеличението на инвестициите ще е минимално.
Дарик радио, 11 юни 2014

Пазарът на имоти у нас започва да се връща към растеж
Пазарът на недвижимите имоти в България започва да обръща тренда - минавайки през дъното,
тръгва в посока нагоре, но все още не сме влезли в нови ценови нива. Това заяви Ирена Перфанова
- председател на Управителния съвет на Национално сдружение недвижими имоти (НСНИ), което
обединява 270 компании, около 1500 професионалисти. Естествено тенденцията първо се отразява
в големите градове, в по-представителните региони, които са с по-високи ценови нива, посочи тя.
По думите й след това ще премине и в по-малките населени места. Все пак има лека промяна на
цените в сектора на по-луксозните имоти. Заедно с това има градове и населени места, където
цените продължават да слизат надолу или да се задържат, каза Перфанова. Според нея от есента у
нас се очаква да има един по-динамичен пазар на недвижими имоти, който в момента все още се
определя като "леко труден". Като цяло в Европа има една по-добра икономическа среда, която
влияе и на българския пазар, коментира Перфанова.
Дневник, 9 юни 2014

Най-големият инвеститор в Кърджали отваря трети завод
Компанията за производство на каучукови изделия за автомобилната промишленост "Теклас
България" отваря третия си завод край Кърджали и днес отбеляза 8 г. от присъствието си у нас,
предаде кореспондентът на БГНЕС за региона. "Теклас холдинг" е собственост на тримата братя
Данон, трето поколение евреи в Турция, всяка втора кола в Европа притежава наши части, тъй
като работим с всички световни марки, заяви генералният директор Неби Анъл, пристигнал за
случая. Той обаче акцентира на трудността за намиране на кадри с добро техническо образование,
въпреки намеренията да се откриват стотици нови работни места в района. Компанията притежава
общо 11 завода с над 3 000 работници, от които 6 са в Турция, 3 в Кърджали и по един в Шанхай и
руския град Казан, водят се преговори за изграждането на нови корпуси и в Сао Паоло, Бразилия.
Само оборотът на заводите в Кърджали през тази година е планирано да достигнат 65 млн. евро.
Продукцията захранва автомобилните гиганти в цяла Европа, Япония, Китай, Корея, посочи Анъл.
На над 40 млн. евро възлиза инвестицията на "Теклас" в Кърджали, още около 30 млн. евро ще се
вложат в новия завод, чийто корпус е почти готов и е в очакване на оборудването. Предвижда се
капацитетът му да е колкото този на останалите два завода.
3e-news, 9 юни 2014
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Българският износ на облекло и текстил запазва растежа си през 2014 г.
Според последните публикувани данни на Националния статистически институт за 2013 година,
както и по актуални данни от Евростат и информация от членовете на браншовата асоциация
(БАПИОТ) българският сектор текстил и облекло отчита ръст в експорта. За 2013 г. той достига
1,8 милиарда евро - най-висока стойност на износа след 2007 г. и 7% нарастване спрямо 2012
година.
По този начин нивото на експорта на текстил и облекло се доближава до това от най-силните
години преди кризата. Положителната тенденция се дължи от една страна на възстановяването на
европейските пазари, а от друга - на продължаващото засилено търсене на производствени
мощности в Югоизточна Европа вследствие на отлива от Азия и Северна Африка, коментираха от
Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил.
Ръст се наблюдава и в индекса на оборотите на фирмите, където увеличението спрямо 2012 г. е с
близо 10%, като нивото е най-високото в след-кризисния период. Тази положителна тенденция се
запазва и в първите 3 месеца на 2014 година.
Едновременно с увеличаване на износа се наблюдава и ръст във вътрешното търсене на облекло.
Продажбите на дребно са се увеличили с 25% в сравнение с 2010 г. и с 13% спрямо предходната
2012 г. Все още обаче вътрешният пазар съставлява незначителна част от цялостния пазар на
българското производство на облекло, от което 90% е за страните от ЕС.
По отношение на заетостта в сектора, през 2013 г. има спад с 2% в броя на заетите, като основната
причина е липсата на работна ръка въпреки силната натовареност в бранша. Въпреки това, общият
брой на заетите в производството на текстил и облекло възлиза на 110 000 души, което прави
секторът втория най-голям работодател след държавната администрация.
„БАПИОТ работи в няколко посоки за преодоляване на недостига на човешки ресурси в сектора.
Това са иницииране на промени в областта на трудовото право в интерес и на работниците и на
производителите - например облекчаване на процедурите при полагане на извънреден труд;
промени в професионалното образование, които да улесняват придобиването на професионални
умения с участие в производствения процес, облекчаване на процедурите за назначаване на
бежанци" - споделя Радина Банкова, председател на УС на асоциацията.
money.bg, 12 юни 2014
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 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

 НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПО
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ОПЕРАТИВНА

ПРОГРАМА

ИНОВАЦИИ

КОГА: 26.06.2014, 13:30 ч.
КЪДЕ: Интерпред СТЦ, София

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