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Битката за контрола върху "Булгартабак"
продължава с пълна сила
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След като през миналата седмица стана ясно, че в рамките
на раздора между доскорошните партньори Цветан
Василев и Делян Пеевски цигареният холдинг е останал в
сферата на депутата от ДПС, а банкерът се опитва да си го
върне, сега ходовете на двамата продължават. Последният
такъв е промяна в структурата на собствеността на
дружеството, което е официален притежател на
"Булгартабак" - регистрираното в Австрия BT Invest. В
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е постъпило
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Съветът на директорите на Софарма АД е взел решение за
започване на процедура по преобразуване на Софарма АД
чрез вливане в компанията на Българска роза –
Севтополис АД. Решението е взето на 16 юни 2014 г.
Ръководството на Софарма АД е избрало инвестиционен
посредник Елана Трейдинг АД за консултант във връзка с
осъществяване на процедурата по преобразуване. През
май 2013 г. Комисията за финансов надзор отказа да
одобри договора за вливане на Севтополис в Софарма.
Комуникацията между регулатора и дружествата е била
многократна в периода 30 октомври 2012 г. – 10 май 2013
г., но резултатът е отказ на искането за одобрение на
преобразуването. Акциите на Софарма АД поскъпват с
40% за последните 12 месеца до 4,349 лв. за ценна книга и
574 млн. лв. пазарна капитализация. В същото време
книжата на Българска роза Севтополис АД поскъпват с
5,63% за последните 12 месеца до 1,69 лв. за ценна книга
и 20,4 млн. лв. пазарна капитализация. Българска роза
Севтополис АД отчита печалба от 586 хил. лв. за първото
тримесечие на 2014 г., спрямо 140 хил. лв. година порано. Продажбите се увеличават с 36% на годишна база
до 6,12 млн. лв. за първите три месеца на годината.
Неконсолидираната печалба на Софарма АД за първото
тримесечие на 2014 г. е 10,1 млн. лв., а консолидираната е
12,6 млн. лв.

Средни пазарни цени на жилища по
тримесечия (Q1’2009 – Q1’2014),
лв./кв.м
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Софарма стартира процедура по вливане
на Българска роза - Севтополис
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уведомление, че Woodford Establishment и Livero Establishment имат намерение да осъществят
концентрация, като придобият контрол върху BT Invest, съобщи регулаторът на страницата си в
интернет. Искането към КЗК е да направи оценка на концентрацията и да се произнесе разрешава
ли я. На практика въпросното решениe едва ли може да е в смисъл на отказ по простата причина,
че нито едно от ангажираните в сделката лица няма никакъв бизнес. В заявлението до регулатора
от дружествата твърдят, че Woodford Establishment не осъществява търговска дейност, Livero
Establishment - също, BT Invest - също.
Капитал, 18 юни 2014

Досегашният собственик „Златен лев холдинг” продаде дела си от
94.63% от компанията
Мощният шведски холдинг Aq Group Ab вече е собственик на едно от водещите предприятия у нас
за производство на касови апарати и електромери - великотърновското „Карат Електроникс”.
Сделката е парафирана късно вчера. Цената за бившето ЗЗУ в старата столица, което бе
раздържавено по линия на масовата приватизация, е 3.09 млн. лв. Практически шведите плащат по
5.18 лв. за всяка от притежаваните от досегашния собственик „Златен лев холдинг” 595 560 акции
на „Карат Електроникс”. Така 94.63 на сто от предприятието, което е и сред водещите в страната,
вече е тяхно. Останалите книжа държат дребни акционери. Част от цената ще бъде преведена по
специална гаранционна сметка за период до 18 месеца, сочат детайли по сделката. „Карат
Електроникс” произвежда електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери,
електронни таксиметрови апарати с фискална памет, статични електромери и др.
Борба, 17 юни 2014

КТБ АД придоби 100% от Креди Агрикол България ЕАД
Корпоративна търговска банка (КТБ) придоби 100% от акциите с право на глас от капитала на
"Креди Агрикол България" ЕАД. От страна на КТБ договорът за прехвърляне подписаха
изпълнителните директори на банката Георги Христов и Илиан Зафиров, а от страна на
досегашния собственик - Креди Агрикол С.А., Франция, Марк Опенхайм, ръководител на
международната мрежа за банкиране на дребно на Креди Агрикол. Веднага след прехвърлянето на
собствеността, ще се проведе общо събрание на акционерите, на което ще бъдат избрани новите
членове на Надзорния съвет на банката. Одобрение от БНБ за членове вече получиха Орлин Русев
- Председател на Управителния съвет на КТБ, Абдул Салам Мохамед Абдулах Ал Муршиди - член
на Надзорния съвет на КТБ и Радосвета Василева - юрисконсулт на Бромак ЕООД. Друго важно
решение, което ще вземе Общото събрание на акционерите, е името на Креди Агрикол България
да се промени на Търговска банка "Виктория". Банката ще има ново лого и слоган: "Партньор за
Вашите амбиции".
Дума, 13 юни 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".
Капитал, 12 юни 2014
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На второ място сме по най-ниски налози
Данъчната тежест в България е била втората най-ниска в
страните от ЕС през 2012 г., сочат данни на Евростат.
Преди нас е само Литва. Общото съотношение на
данъците към брутния вътрешен продукт (БВП) в 28-те
страни от ЕС е било 39,4% през 2012 г. Това представлява
ръст спрямо регистрирания дял от 38,8% през 2011 г.
Общото съотношение в еврозоната се увеличава до 40,4%
от 39,5% през 2011 г. Т.нар. данъчно бреме варира
значително между страните от ЕС през 2012 г. - от помалко от 30% от БВП в Литва (27,2%), България и Латвия
(и в двете по 27,9%), Румъния и Словакия (и двете по
28,3%) и Ирландия (28,7%), до над 40% от БВП в Дания
(48,1%), Белгия (45,4%), Франция (45%), Швеция (44,2%),
Финландия (44,1%), Италия (44%) и Австрия (43,1%).
Това се постига благодарение на плоския данък у нас.
България е с най-високия дял на данъците върху
потреблението - 53,3% от всички приходи в хазната.
Стандарт, 17 юни 2014
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Инвестициите паднаха с 28%
218,5 млн. евро са преките чужди инвестиции в страната
за първите четири месеца на годината, което е спад с 28%
спрямо същия период на миналата година, сочат
предварителните данни на БНБ. За сравнение, през
първите четири месеца на миналата година преките
вложения са били 305,5 млн. евро, което е с 86,6 млн. евро
повече от настоящата година. Конкретно за месец април
преките чужди инвестиции в страната са били за 106,6
млн. евро. Това е значително по-добър резултат от
отчетения през същия месец на миналата година. Тогава
нетните преки вложения бяха минус 67,8 млн. евро. По
държави най-големи инвестиции през първите четири
месеца на 2014 г. са дошли от Холандия (62,4 млн. евро), а
най-сериозни отрицателни потоци има към Швейцария (12,1 млн. евро). На фона на тези данни българите,
живеещи в чужбина, са пратили у дома на своите близки
284,1 млн. евро за четири месеца. Статистиката обаче не
отчита преводите на емигранти под 2500 евро, както и
вкараните в страната суми в брой.
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прогнози и политиките на правителството. Заложената цел за бюджетен дефицит от 1,8% БВП за
2014 г. се изпълнява успешно, което подкрепя доверието във фискалната политика. Но ще бъде
необходимо ограничаване на разходите, включително използването на планираните от
правителството разходни буфери, посочват от МВФ. Да продължи работата с Европейската
комисия за отпускане на замразените европейски фондове и приемане на законодателство за
независим фискален съвет и на автоматични корективни механизми при отклонения от
фискалните лимити, препоръчват от фонда.
Стандарт, 16 юни 2014

Отрицателна инфлация 10-и пореден месец
Отрицателна годишна инфлация за 10-и пореден месец отчита НСИ. През май цените падат с 2%
спрямо същия месец на миналата година и с 0,5% спрямо април. За 2014 г. само през април имаше
положителна месечна инфлация от 0,3%, а през всички останали месеци цените падат. Подобна
беше ситуацията и през 2013 г., когато през 7 от 12-те месеца се отчете понижаване на цените.
Падането на цените се отразява добре за джоба на отделните граждани, но не е положителен
сигнал за икономиката като цяло. Понижаването на цените води до намаляване на печалбите на
търговци и производители, а от там намалява и желанието на бизнеса да инвестира и да наема
нови хора. При отрицателна инфлация (дефлация) има по-голяма изгода средствата да се държат
на влог в банка, вместо да се харчат на момента за инвестиции или за покупка на стоки. Което пък
води до забавяне на икономическия ръст. Въпреки това през първото тримесечие на годината беше
отчетен ръст на БВП от 1,2%.
Стандарт, 13 юни 2014

Влоговете най-печеливши от 6 години насам
Доходът, който носят парите на депозит, е най-висок от 6 години насам, показват данните на БНБ
и националната статистика. За последната година на всеки 100 лв. в банка печалбата е около 5,50
лв. Близо 2/3 от сумата идват от лихвата, а останалата част се дължи на отрицателната инфлация.
По данни на НСИ за април 2014 г. индексът на потребителските цени е минус 1,6 на сто на
годишна база, допълва „24 часа". През същия месец средната лихва по влоговете е 3,63% в евро и
4,1% в лева. По-голяма е била печалбата на хората, които спестяват в левове.
Дарик радио, 11 юни 2014

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

Предприятие

Град

Дълготрайни активи
(хил. лв.)
2011
2012

1
2

Трейс груп холд АД
Агромах ЕООД

София
Бело поле

50 781
51 447

61 301
49 913

3

Холдинг Пътища АД

София

47 208

36 440

4

Хидрострой (Варна) АД

София

37 083

36 359

5

Инфраструктурна компания АД

София

33 239

34 577

6

Автомагистрали Черно море АД

Шумен

32 787

34 288

7
8

Пътинженерингстрой Т ЕАД
Пътища и мостове ЕООД

Търговище
Варна

30 149
28 314

32 622
30 200

9

Интегрирани пътни системи АД

София

30 844

28 410

10

АБ АД

Хасково

20 390

25 580

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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BGREIT: 19.05.2014 – 18.06.2014
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След като прекара дълго време във финансова агония,
"Холдинг Пътища" бе обявен във фалит, а дейността му е
прекратена. Наложен е общ запор върху имуществото на
дружеството. Решението на Софийския градски съд за
неплатежоспособността на дружеството е от 11 юни. То е
било вписано в Търговския регистър вчера. Временният
синдик на дружеството е Александър Георгиев, а първото
събрание на кредиторите е свикано за 16 юли.
Несъстоятелността е обявена със задна дата - от 30
септември 2013 г. Още в края на м.г. от компанията,
свързвана с бизнесмена Васил Божков, обявиха, че са
подали молба за обявяване в несъстоятелност. Според
ръководството това ще защити "в най-голяма степен"
интересите на акционери и кредитори на дружеството.
Това е поредното дружество, влязло в подобна процедура
след "Мостстрой" и негови дъщерни компании. Самият
"Холдинг Пътища" има трудности с финансите, които са
известни от години. Според доклада за дейността му към
края на септември м. г. сметките му в ПИБ и Уникредит
Булбанк са били запорирани по искане на ОББ до размера
на 7.6 млн. лв., писа в. "Капитал". Освен към двете
български банки "Холдинг Пътища" има дълг и към
швейцарската UBS.

БФБ-София
Седмичен оборот (9-14 юни 2014) (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
1 223 469.59
Standard
14 161 318.14
АДСИЦ
399 221.90
Общо
17 072 482.61

BGBX40: 19.05.2014 – 18.06.2014
122
120
118
116
114
112
110
108
106
19.05
21.05
23.05
25.05
27.05
29.05
31.05
02.06
04.06
06.06
08.06
10.06
12.06
14.06
16.06
18.06

"Холдинг Пътища" официално фалира

Сега, 2014-06-18

Застрахователите влагат 10% повече пари
в акции

SOFIX: 19.05.2014 – 18.06.2014
610
600
590
580
570
560
550
540
530
520

Стандарт, 2014-06-18
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Застрахователните компании у нас започват да инвестират
все повече в акции, сочат данните на БНБ към края на
март. Вложенията в акции на застрахователите се
увеличават с 10% за година до сумата от 523,8 млн. лв.
Така в инструментите, включени в активите на
застрахователите и здравноосигурителните дружества у
нас, акциите заемат дял от 9,8%. За сравнение, година порано делът на акциите е бил 8,9%. Депозитите имат дял от
17,8% във вложенията на застрахователите, докато
облигациите са с дял от 45,9%. На родния пазар функционират 59 застрахователни дружества,
които управляват общо 5,32 млрд. лв. Размерът на средствата към края на март намалява с 0,8%
спрямо същия месец на миналата година, но отчита ръст с 1,1% спрямо края на предходното
тримесечие. Активите, контролирани от застрахователите, се нареждат по размер зад пенсионните
дружества и пред инвестиционните фондове у нас. За сравнение, инвестиционните фондове
управляват 1,764 млрд. лева, а във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване има 7,24
млрд. лева. Най-сериозно раздвижване се забелязва при 18-те дружества у нас, извършващи
животозастраховане, където активите нарастват с 9,8% или с 116,4 млн. лв. за година до 1,299
млрд. лв.
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БФБ проведе второто си общо събрание за 2014 г.
Българска фондова борса АД проведе второто си общо събрание за 2014 г. На него освен
разпределението на печалбата за 2013 г. отново бяха гласувани предложенията за предсрочно
прекратяване на мандата на трима от членовете на Съвета на директорите на дружеството – Асен
Ягодин, Васил Големански и Георги Български. На тяхно място общото събрание, също както и
през януари, избра Наталия Петрова, Иван Кутлов и Димо Спасов. Как обаче се разви всичко в
последните дни? Първоначалният дневен ред не съдържа в себе си дневните точки по подмяната
на трима от петте члена на Съвета на директорите. Допълнителната точка е добавена от МФ, като
вписването в Търговския регистър е на 10 май 2014 г. Дали обаче всички материали са
представени в срок? По закон допълнителните материали следва да се предоставят на следващия
работен ден, в случая на 12 май 2014 г. Те обаче са предоставени на 15 май и то в непълен обем и
са публикувани на сайта на борсата на 16 май. Нови допълнителни материали са предоставени на
19 май 2014 г., като това са свидетелствата за съдимост на новите членове на СД, а именно
Наталия Петрова, Иван Кутлов и Димо Спасов. Това е нарушение на императивен срок по ТЗ и е
свързано с препятстване на навременното информиране на акционерите. Също така са
предоставени декларации по чл. 116 от ЗППЦК само от Димо Спасов и Наталия Петрова. От Иван
Кутлов няма такава декларация, въпреки че законът го изисква. Предоставената декларация от
Наталия Петрова обаче е в противоречие с предоставената от нея автобиография (тя е служител на
Райфайзенбанк, съгласно автобиографията), която има трайни отношения с БФБ като неин член).
profit.bg, 2014-06-12

стр. 6 от 12
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. +359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg , http://kpo.bg/

Брой 24 (107) / 19 юни 2014

Камара на професионалните оценители

ИНВЕСТИЦИИ

Корейци инвестират в гъби и
биококошки у нас
Корейска фирма е заявила намерение да
инвестира в изграждането на завод за
отглеждане на гъби на територията на бившето
военно поделение в плевенското село Телиш.
Заявката е направена по време на среща на
плевенския губернатор Илиян Йончев и
изпълнителния директор на „Азия Инвест"
ЕООД Чой Бьонг Хо. Областният управител
подчерта, че заедно с Национална компания
„Индустриални
зони"
съдействат
за
реализирането на проекта. Той ще изпрати
писма за подкрепа до различните институции и
ще разговаря с кмета на община Червен бряг и
Агенция „Пътна инфраструктура" по проблема
с моста преди входа на бившето поделение.
Гъбите ще растат на специални дървесни трупи
и накрая ще се поставят в специални бутилки.
Проектът предвижда първоначално да се
произвеждат 6300 тона гъби годишно. За пет
години в производството ще бъдат инвестирани
85 млн. лева. Ще бъдат разкрити и работни
места, като се очаква да бъдат наети 1350 души.
По подготовката на всички нужни документи се
работи усилено, увериха инвеститорите. До
момента те са вложили над 1 млн. евро за
купуване на машини, като първите контейнери
вече са доставени.
Дарик радио, 18 юни 2014

“Болярка ВТ” вложи 7.3 млн. лв. в
реконструкция на пивоварната
7,3 млн. лева собствен капитал инвестира
пивоварната “Болярка ВТ” в реконструкция и
ново оборудване на бирената фабрика. До месец
окончателно приключваме със строителството,
новото оборудване вече е монтирано, обясни
инж. Костадин Станев, изпълнителен директор
на “Болярка ВТ”. По думите му, проектът е найголямата инвестиция като мащаби и стойност,
която дружеството реализира от приватизацията
на фабриката до сега. Правим реконструкция и
модернизация на стари ферментационни
отделения, които бяха налични, но не ги
ползвахме. Целта на новата ни инвестиция е да
увеличим два пъти производителността си. Ако
сега на едната линия максимумът на капацитета
е да бутилираме 5000 бутилки от 2 литра на час,
в новия цех достигаме производителност на

Дават старт на единствения жив
Музей на розата в Казанлък
Нов съвременен Музей на розата ще бъде
изграден в Казанлък. 1 млн. лв. за
строителството на атрактивната сграда в
парк "Розариум" ще бъдат заделени от
реализирани икономии по публичната
инвестиционна програма "Растеж и
устойчиво развитие на регионите", стана
ясно след среща на кмета на община
Казанлък Галина Стоянова с министъра на
финансите Петър Чобанов. Още 1 млн. лв.
за довършване на музея и неговото
оборудване ще бъдат заложени в
държавния бюджет за 2015 г.
Ст-во градът, 16 юни 2014

Германци
създадоха
300
дка
плантации с черница, акация и орех
в Сломер
Огромни плантации с черница, акация и
орех засяха германци край Сломер, а
насажденията дават препитание на голяма
част от селото, разказва пред „Борба”
амбициозната кметица Бонка Петрова.
„Имат над 300 дка с фиданки. Засадиха ги
скоро и 93% от тях са се хванали.
Плантацията е изключително красива.
Подготвя се и засаждането на още един
масив от стотина декара. Непрекъснато
назначават хора. Тази седмица обявиха 5
работни места.
Борба, 18 юни 2014

Инвестиционно
предложение
за
разкриване на предприятие с 600
работни места е постъпило в община
Пловдив. Компанията, чието име кметът
Иван Тотев отказа да назове, иска да вземе
общински
терен
и
да
построи
производствени цехове. "Офертата е
изключително полезна за Пловдив, затова
за следващата сесия на Общинския съвет
подготвяме за продажба 45 декара", каза
градоначалникът. Той не коментира за
какво точно производство става реч. Ако
сделката стане, ще се разчуе, твърди
кметът.
Марица, 17 юни 2014
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РЕТ бутилките от 10 000 на час. Другата ни основна задача е значително подобряване на
качеството на продукта с бутилиране на пиво без наличие на кислород, което е основен фактор за
качеството на бирата, поясни инж. Станев. От 1997 година до сега “Мел инвест холдинг” е
инвестирал около 60 млн. лева в “Болярка ВТ” АД във Велико Търново, което ни нарежда на
водещо място в сектора на пивоварната индустрия.
Янтра, 16 юни 2014

750 млн. за жп линията Русе-Варна
Възможно е да бъде пуснат скоростен влак между Русе и Гюргево през Дунав мост, но за целта
първо трябва да бъде реконструирана жп линията Русе-Варна. Очаква се тръжната процедура да
бъде обявена през втората половина на 2014 г., съобщиха от Национална компания "Железопътна
инфраструктура" (НКЖИ). След това ще се пристъпи към подписване на договор и стартиране на
строителството. От дружеството поясниха, че разполагат с пълна проектна готовност за започване
на реконструкцията. Общата индикативна стойност на проекта е 749 млн. лв. без ДДС. Очаква се
проектът да бъде финансиран по ОП "Транспорт" 2014-2020 г. Проектът е разделен на два
участъка: Русе - Каспичан с дължина 135 км, еднопътна жп линия, и Каспичан - Варна с дължина
97 км, двупътна жп линия. Предвижда се строителството на железопътната линия да приключи до
края на 2020 г. В момента на ден по линията се возят около 780 пътници, заявиха от БДЖ.
Стандарт, 16 юни 2014

Официално в Свищов поставиха началото на проект за над 30 милиона
лв.
Кметът Станислав Благов и Мариян Герганов, ръководител на дирекция в Министерството на
околната среда и водите, направиха официалната първа копка на пречиствателната станция на
отпадъчните води. Стойността на проекта е за 30, 1 милиона лева, като безвъзмездната финансова
помощ е в размер на 29, 2 млн. лв., а собственият принос на общината е 919 хил. лв. Проектът е
голямо предизвикателство не само за екипа на проекта, за общинската администрация, а и за
цялата свищовска общественост, заяви кметът Станислав Благов. ДЗЗД „ИСА Инвест Свищов” е
фирмата, която ще извърши строителството. Крайният срок за изпълнение на проекта, който
включва изграждане на довеждащ колектор, изграждане на пречиствателна станция на
отпадъчните води и подмяна на 7, 8 км водопровод е 12 юли 2015 година.
Борба, 16 юни 2014

Нов цех за метали се изгражда до Тетевен
Нов цех за обработка на метали може да бъде отворен в с. Гложене, стана ясно от обявление в
сайта на община Тетевен. Инвестицията в предприятието е на Николай Николов, а изграждането
му е започнато на зелено. В момента Николов строи сградата, в която ще се помещава цехът,
обясни той. Планира се в цеха да се обработват различни черни метали, да се произвеждат
елементи и конструкции по заявки на клиентите. Николов е бил служител и собственик на дял във
вече затворената компания за металообработка "Глоком", която също се е намирала в с. Гложене.
След като производството там е спряно, той е решил, че има бизнес ниша, и е започнал сам да
изгражда ново предприятие. "Все още сме в началото и е трудно да кажа колко точно ще струва.
Засега съм вложил 20 хил. лв., за да започне строителството", обясни Николов. Финансирането на
строежа е осигурено със собствени средства, а по-нататък ще се търсят и други възможности, ако
стане нужда, добави предприемачът. По думите му има възможност за привличане на клиенти,
като вероятно много от тях ще са бившите такива на "Глоком".
Капитал, 16 юни 2014
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Огромен инвеститор, който ще вложи над 100 млн.лв. очаква
Димитровград
Кметът Иво Димов оповести засега само, че става въпрос за логистичен бизнес. Близо 6 месеца са
коствали на местната управа да убеди консорциума, който се състои от 5 фирми, сред които и
българска, да премести основната си дейност от Украйна в България. Според градоначалника един
от основните фактори, изиграли роля за това, е стратегическото място, на което се намира
Димитровград - в близост до големите областни центрове Пловдив и Хасково, и до две граници - с
Гърция и Турция. Освен това е и на кръстопът от Южна България към Югоизточна - към Бургас и
по-на север - Варна. Предстои местният общински съвет да гласува по искане за продажбата на
парцел от 180 декара в кв. "Марийно" на цена от 3.8 млн. лв., който ще бъде ползван като
терминал от фирмата-инвеститор. Теренът е предпочитан заради близостта до гара "Север".
Капацитетът на терминала ще бъде от 200 до 300 контейнера на ден. Ако общинските съветници
разрешат продажбата на земята, предстоят разговори с Железопътната инфраструктура за
реконструкцията на гарата. Идеята е компанията да приема по 200-300 контейнера ежедневно на
гарата. Говорим и за разкриването на около 500 работни места за 2 г.
Стандарт, 13 юни 2014

Турската Dubleks Glass планира да открие завод за стъкло в Свиленград
Ново предприятие за производство на автобусни и автомобилни стъкла скоро трябва да заработи в
Свиленград, съобщи Себахтин Исмаил, представител за България на турския инвеститор. Освен за
автомобилната индустрия заводът ще може да произвежда и плоски стъкла за хладилници. "В
момента компанията е в процес на набиране на капитала и до края на месеца трябва да бъде
вписана в Търговския регистър", уточни Исмаил. Мажоритарен собственик на завода ще е
семейството на братята Мустафа и Рамазан Байрак, които притежават няколко предприятия за
автобусни и автомобилни стъкла в турския град Бурса и развиват тази дейност от почти 30 години,
по думите на българския представител. Българската регистрация на компанията ще е под името
"Пента глас", а намерението за откриване на производство вече е обявено и на сайта на
компанията майка Dubleks Glass – Бурса. Това ще е поредното предприятие за производство на
автомобилни компоненти в България – този сектор от индустрията се развива доста добре у нас и
производителите на такова оборудване се разрастват. Основните причини за идването на
компаниите са няколко – все още сравнително ниските разходи за труд, членството в ЕС, както и
вече натрупаният опит – ако едно дружество избира къде да построи предприятие и търси мнение
на партньори, е много вероятно да избере място, на което вече има подобни производства.
Стандарт, 12 юни 2014
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АНАЛИЗИ

Минната индустрия с ръст до 15%
До 15% ръст отчита добивната индустрия за 2013 г., като тенденцията се запазва и през 2014 г.
Това показват данните на Българската минно-геоложка камара.
Нарастването е най-голямо в сектора на индустриалните минерали, които се използват директно в
промишлените предприятия, като например в стъкларската индустрия, ВиК и строителството.
Само допреди година секторът отчиташе спад от около 24 на сто заради намалялото индустриално
производство.
Ръст отчита и въгледобивът, основно той се дължи на увеличеното в края на миналата година
производство на държавните "Мини Марица-изток". Очаква се тенденцията за ръст да продължи
до средата на лятото. Причината за лошата засега прогноза за сектора е намаленото производство
на електроенергия, заради което тецовете, които използват лигнитни въглища, работят с
половината от мощностите си.
На същото ниво остава рудодобивът. Компаниите, които добиват метали, са увеличили
производството си, за да могат да компенсират общия спад на международните борсови цени,
обясниха пред "Труд" от минната камара.
Сред секторите, които най-тежко пострадаха от кризата и от незаконния добив (виж по-долу), са
скалнооблицовъчните материали, инертните и строителните. Причината е сривът на пазара на
жилищно строителство. Спад има и при добива на нефт и газ, показват данните на камарата.
Една от причините е намаленият добив на нефт от единственото ни в момента работещо находище
край Каварна на британската фирма "Мелроуз", показват данните на "Булгаргаз". От компанията
дори очакват още по-голям спад заради изчерпване на находищата през 2015 г.
През 2016 г. обаче се очаква нов ръст заради откритите запаси на въглеводороди в Северна
България. Нова тенденция от средата на миналата година е предоставянето на по-малък брой
разрешителни както за проучвания, така и концесии за добив, показват данните на Министерския
съвет.
Въпреки спада в сектора над 39,1% от добива на подземни богатства се държи от строителните
материали. Въглищата заемат втора позиция с 35,9%, следвани от 14,9 на сто за
скалнооблицовъчните материали.
Металните полезни изкопаеми държат близо 9,4% от пазара. Най-нисък дял остава за добива на
неметални полезни изкопаеми (0,5%) и течни горива (0,2%). Според данни на бранша заетите в
добивната индустрия са над 24 000 души, като половината от тях работят във въгледобива.
За 2012 г. средната годишна заплата е малко над 14 000 лева.
България продължава да държи втората позиция по златодобив в Европа с предприятието на
"Челопеч майнинг", както и трето място по добив на медна руда, показват данните на сектора.
Тенденция, която продължава, е по-големият внос на суровини, отколкото износ. Според бранша
това показва, че в страната не се използва потенциалът на находищата. Според данни на
икономическото министерство доказаните находища у нас са над 590.
Незаконният добив достига до 95 на сто
Незаконният добив на полезни изкопаеми достига до 95%, показват данните на бранша. Най-тежко
е положението в сектора на скалнооблицовъчните материали и при строителството.
Схемите, по които работят нарушителите, са две - изцяло незаконен добив и добив при наличие на
разрешение, но за друга дейност.
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От 80 находища в района на Ивайловград например едва 4 от фирмите, които копаят, имат законна
концесия. В Гоцеделчевско ситуацията е подобна - от 60 фирми 56 работят извън закона.
"Тези компании не плащат концесионни такси, данъци, както и трудови възнаграждения на
служителите си. Затова и продукцията им е по-конкурентна от тази на законните концесионери",
обясниха от бранша.
Втората схема на незаконен добив важи за строителните материали. При тях сивият сектор
достига до 50 на сто. Най-често фирмите получавали разрешение от общините за почистване на
речни корита, а вместо това добивали пясък и чакъл.
Стратегията за бранша се изгуби
Почти две години след като беше изработена, обсъдена и внесена в Министерския съвет за
приемане, стратегията за развитие на минната индустрия изчезна, показа проверка на "Труд".
От кабинета на вицепремиера Даниела Бобева, в чийто ресори попада минното дело, обясниха, че
не се подготвя стратегия, а само поправки в Закона за подземните богатства. Оттам не успяха да
обяснят какво се е случило с внесения в края на 2012 г. документ.
Според подготвяната стратегия водещо място в развитието на минната индустрия трябваше да има
металодобивът, а уранодобивът и шистовият газ бяха сред потенциалните за развитие.
Все още липсват кадри
Добивната индустрия е първият бранш в България, в който стартира дуалната образователна
система. От години водещите фирми в сектора подкрепят Минно-геоложкия университет, за да
може във висшето училище да се подготвят необходимите за индустрията кадри, след като преди
пет години се оказа, че липсват достатъчно инженери за бранша.
Според данните на сектора от 2009 г. досега броят на заетите в бранша намалява. Общият спад на
миньорите и инженерите е около 13%, а средната възраст на заетите в отрасъла продължава да
нараства.
Според данни на компаниите най-много кадри в сектора са на възраст между 45 и 57 години.
Особено недостигът на достатъчно добре подготвени специалисти личи в инженерните
специалности въпреки атрактивното според компаниите заплащане.
Все още липсват достатъчно паралелки в гимназиите, които да подготвят кадри за миннодобивния
сектор, оплакват се от минната камара. От общо 154 професионални гимназии в страната едва 4
имат паралелки, специализирани в областта на добивната индустрия.
Една от причините за това е липсата на средства за набавянето на необходими пособия и
изграждането на съвременни лаборатории за оборудването на училищата, обясняват още от
бранша.
Труд, 16 юни 2014
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 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

 ОБУЧЕНИЕ НА CEREAN - CERTIFIED RESIDENTIAL SPECIALIST / CRS СОФИЯ /
КОГА: 31.10. 2014 – 02.11.2014
КЪДЕ: София
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