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"Виктория Груп ВМ“ ЕАД купува хотел „КемпинскиЗографски“ в София, става ясно от съобщение на
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). По искане
на дружеството КЗК е образувала производство за
концентрация между „Виктория Груп ВМ“ ЕАД и
собствениците на хотела ЧАД „Зографски“ АД и
„Фортуна Кънстракшън“ АД. „Виктория Груп ВМ“ е
регистрирана на 4 юни т. г. на адрес в Пловдив.
Едноличен собственик на капитала в размер на 50 хил.
лева е офшорката, регистрирана на Сейшелите, "Лавана
Тур“ ООД. В съвета на директорите на „Виктория Груп
ВМ“ участват двете дъщери на бизнесмена Ветко
Арабаджиев – Александра Стайкова и Златомира
Арабаджиева. Арабаджиев притежава хотели в Слънчев
бряг, Елените, Пампорово и Пловдив. Столичният хотел
„Кемпински-Зографски“ излезе на пазара почти веднага
след смъртта на собственика му Иван Зографски, който го
придоби в средата на 90-те години на миналия век.
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Стандарт, 24 юни 2014
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Появиха се кандидати, които искат да купят три
топлофикации - в Перник, Плевен и Бургас, както и
"Брикел" в Гълъбово. КЗК е получила искания за анализи
на собствеността на фирмите, желаещи да купят
дружествата, без да е посочен техният предмет на
дейност. Фирмите "Бингам мениджмънт" и "Антартио
комерс" искат да купят собствениците на "ТоплофикацияПерник" - "Бови тур" и "Стийм трейдинг". Уведомление
са изпратили и "Каталанд", която иска да купи
"Топлофикация-Плевен", и "Бовард", желаеща да
придобие "Топлофикация Бургас". Двете топлофикации са
собственост на фирми от Сейшелските острови. "Бакар
Лтд" пък желае да придобие "Брикел", което също се
държи от фирма от Сейшелите - "Молер Корп".

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

Разград
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
I'2009
II'2009
III'2009
IV'2009
I'2010
II'2010
III'2010
IV'2010
I'2011
II'2011
III'2011
IV'2011
I'2012
II'2012
III'2012
IV'2012
I'2013
II'2013
III'2013
IV'2013
I'2014

Появиха се кандидати за 3 топлофикации

dnes.bg, 24 юни 2014

Източник: НСИ
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"Спиди" пристъпи към покупката на "Геопост България"
Куриерската компания "Спиди" направи първите стъпки за придобиване на "Геопост България".
Вече са подадени документи пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която да даде
зелена светлина за финализиране на сделката. По същия начин е задвижена и покупката на
румънската "Дайнамик парсъл дистрибюшън", съобщиха от дружеството. И двете компании, обект
на придобиване, са от групата на френския държавен пощенски гигант La Poste. Така "Спиди"
напредва в изпълнението на плановете си за обвързване с чуждия инвеститор. Намерението на La
Poste е да вземе 25% дял в българската компания с опция да се превърне в мажоритарен акционер
до шест години, като така навлезе в куриерския бизнес на българския пазар и засили позициите си
в Румъния. За засилване на връзката между "Спиди" и La Poste българската компания ще трябва да
наложи контрол над двете дружества от групата на френския партньор, като сделките ще се
извършат с ресурс, набран чрез увеличение на капитала, с допълващо финансиране от банков
кредит. От интернет страницата на КЗК става известно, че производство по предстоящата
концентрация между "Спиди" и "Геопост България" е образувано на 18 юни.
Капитал, 20 юни 2014

Делът на Табако инвестмънт ЕООД в Булгартабак е надхвърлил 5%
Табако инвестмънт ЕООД е увеличило участието си в Булгартабак холдинг АД до над 5% на 13
юни 2014 г., показват данни на Централен депозитар. ЦД съобщава, че делът се е увеличил от 5%
на 5% (след закръгляване очевидно). Тъй като депозитарът публикува данни при преминаване на
граница, кратна на 5%, вероятно преди 13 юни делът на Табако е бил 4,999%. През октомври 2013
г. Табако инвестмънт ЕООД придоби 20% от Агро Финанс АДСИЦ, а след по-малко от месец ги
продаде. Табако инвестмънт ЕООД е сравнително нова компания, регистрирана на 23 септември
2013 г. Управител е Петър Атанасов Манджуков, а едноличен собственик на капитала е
Дженерейшън Интернешънъл Инвестмънт Лимитед ОАЕ Дубай. Петър Манджуков бе собственик
на телевизия ББТ (Балкан Българска Телевизия) и издател на в-к Дума. Владислав Панев е
намалил дела си в Сток плюс АД от 30,9591% на 29,504% на 11 юни 2014 г. Васил Станимиров
Мирчев е намалил дела си в Рой Пропърти Фънд АДСИЦ от 8,7221% на 4,5615% на 12 юни 2014 г
Купувач е Ита холд АД, чийто дял нараства от 4,2596% на 8,8211%. Асен Петров Бенев е увеличил
дела си в Кредисимо АД от 23,3392% на 25,839% на 13 юни 2014 г. Продавач е Коста Калинов
Кънчев, чийто дял намалява от 30,8304% на 28,33%.
Investor.bg, 19 юни 2014

Разпродават горнооряховския „Kорн”
Най-мощният доскоро местен хлебозавод - горнооряховският „Kорн”, се разпродава заради
дългове. Цената на дружеството пък падна с 5 млн. лв., след като закъса. През 2010 г.
хлебозаводът струваше 6.5 млн. лв., а сега за него искат едва 1.1 млн. Компанията, която преди две
години е преименувана на „Фирин”, не може да обслужва заемите си към МКБ „Юнионбанк”. От
трезора са си прибрали активите на дружеството и са го предоставили за публична продан на
частен съдебен изпълнител. Проспериращият хлебозавод е първият голям фалит в бранша. За
година време цената на производствените мощности на хлебозавода в железничарския град са
паднали наполовина. Началната цена за цеховете в Горна Оряховица сега е 1.01 млн. лева, като
срещу тази сума купувачите ще получат два недвижими промишлени имота в землището на
промишлената зона на Горна Оряховица и в Лясковец. Преди година очакваната цена
надхвърляше 2 млн. лева. 40-годишният бизнесмен от Горна Оряховица Красен Йоркишев купи
преди четири години хлебозавода „Корн” за 6.5 млн. лв.
Борба, 19 юни 2014
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Лошите кредити паднаха със 142 млн. за
година
Лошите и преструктурирани кредити намаляха със 142
млн. лв. за година, сочат данните на БНБ към края на
месец април 2014 г. Те възлизат на 9,653 млрд. лв., или
22,29% от всички изтеглени заеми. За сравнение, към края
на април 2013 г. лошите кредити бяха 9,796 млрд. лв., или
22,99% от кредитния портфейл на банковата система.
Просрочията при потребителските заеми са 1,226 млрд.
лв. и имат дял от 16,8% от общо 7,3 млрд. лв. раздадени
потребителски заеми. Лошите жилищни кредити имат дял
от 21,5% като общата им сума е 1,910 млрд. лв. Размерът
на всички раздадени ипотеки у нас достига 8,892 млрд. лв.
За разлика от предходните години, когато сумата на
лошите кредити нарастваше постоянно, 2014 г. донесе
поводи за оптимизъм. Освен намаляващите просрочия,
кредитирането започна да показва признаци на
раздвижване.
Стандарт, 23 юни 2014
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Цените у нас са най-ниските в ЕС
Най-ниските цени на потребителски стоки и услуги в ЕС
през 2013 г. са били в България. Ценовите нива у нас са
равни на 48% от средната стойност за 28-те страни
членки, сочат данни на Евростат. Разбити на различни
категории, цените в България също се нареждат сред найниските в Европа. Цените на храните и безалкохолните
напитки у нас са равни на 69% от средната стойност за
ЕС. Такива са цените и в Румъния, а по-ниски са само в
Полша - 62%. Цените на алкохола и цигарите в България
са най-ниски - 59% от средните в ЕС. Най-ниски са и
цените на ресторантите и хотелите - 47% от средното
ниво за общността. Цените на дрехите у нас са 82% от
средните за ЕС, на потребителската електроника - 95%, а
на личния транспорт - 85%. Най-високи са цените в Дания
- 140% от средната стойност за ЕС. На следващите места
са Швеция (130%), Люксембург и Финландия (и в двете
страни по 123%). Цените са с около 40% по-ниски от
средните за ЕС в Унгария (60%), Полша и Румъния (по
57%).
Стандарт, 20 юни 2014

Стойнев:
Преките
чуждестранни
инвестиции в България са 218.5 млн. евро
Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир
Стойнев връчи сертификат за инвестиция клас "А" на "Пи
Пи Ди България" ЕООД за проект за "Разширяване и
развитие на административно-финансов комплекс и звена

ПЧИ: 106.5 млн. EUR през април
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в сферата на научно-изследователската дейност", съобщиха от МИЕ. Инвестицията е на стойност 1
млн. лв., като със средствата се предвижда придобиване на технически средства за обезпечаване
работата на наетите служители. Проектът ще бъде осъществен в тригодишен период - до месец
септември 2016 г., като общият размер на разходите ще достигне 21.2 млн.лв. В периода на
реализацията на проекта ще бъдат разкрити 250 работни места.
Стандарт, 20 юни 2014

Разходите за труд на бизнеса растат
Общите разходи на работодателите за един отработен час от служителите им са нараснали с 3.6 на
сто през периода януари-март тази година спрямо същия период на 2013-а, сочат данните на
националната статистика. Увеличението в индустрията е с 5.1%, в услугите - с 1.3% и в
строителството - с 4.4%. По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд на
годишна база е регистриран в икономическите сектори "Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 10.6%, "Административни и спомагателни
дейности" - 9.1%, и "Добивна промишленост" - 8%. Намаление на общите разходи за труд е
отчетено при операциите с недвижими имоти - с 16.4%, и "Професионални дейности и научни
изследвания" - с 4.3%. В състава на общите разходи за труд разходите за заплати за един
отработен час се увеличават с 2.9%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - със 7.5%.
Дарик радио, 19 юни 2014

Безработицата намалява до 11.2%
Равнището на безработица през месец май е 11.2% - с 0.6 процентни пункта по-малко спрямо
април. В бюрата по труда са регистрирани общо 367 499 безработни, като това е с близо 20 хиляди
по-малко от предходния месец. Това показват данните на Агенцията по заетостта за последния
пълен месец. За това време бизнесът е обявил около 17 хиляди работни места. Най-много от тях са
в преработващата промишленост (4 616), в търговията (2 592) и хотелиерството и
ресторантьорството (2 214). В селското, горското и рибното стопанство са обявени още 1 318
места, а в транспорта - 1 160. Работа през май са започнали над 19 500 души, което е с почти 1 500
повече в сравнение със същия месец на миналата година. Общо през април и май броят на
регистрираните в бюрата по труда е намалял с 31 хиляди души. Според държавната агенция
"данните говорят за явно оживление на трудовия пазар", макар че тенденцията е обичайна заради
сезонната заетост. В същото време намалява и броят на новорегистрираните безработни.
Дарик радио, 19 юни 2014

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Строителство на инсталации", по
Приходи от продажби за 2012 г.
No_
2012

Предприятие

Продажби
(хил. лв.)

Град
2011

2012

1

Соларпро Холдинг АД

София

6 170

123 472

2

ГСИ Балкани ЕООД

Бургас

56 089

51 075

3

ПМУ АД

София

24 536

39 352

4

Електро Соларни Системи ООД

София

10 568

30 084

5

Електролукс Табаков и Синове ООД

Пловдив

15 514

24 216

6
7

Тошел 92 ЕООД
Каро Трейдинг ООД

София
София

16 437
6 378

23 585
21 108

8

Маркан Сервиз ООД

Самоков

9

Райкомерс конструкшън ЕАД

София

10

Енерджи Ка ЕООД

Пловдив

4 026

20 859

25 195

20 394

9 605

17 358

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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Спира борсовата търговия с акции на КТБ
По повод решението на Управителния съвет на Българска
народна банка от 20.06.2014г., с което „Корпоративна
търговска банка” АД бе поставена под специален надзор
съгласно закона за кредитните институции, Комисията за
финансов надзор (КФН) съобщава, че е издадена
принудителна административна мярка спрямо „Българска
фондова борса София” АД за спиране от търговия на
акциите на „Корпоративна търговска банка” АД за срок от
23.06.2014г. до 25.06.2014г., включително. Това съобщиха
от пресслужбата на КФН. Мярката се налага с цел защита
на инвеститорите, успокояване и стабилизиране на пазара.
Използваме случая да заявим, че няма финансови и
икономически причини за негативни очаквания за
развитието на българския капиталов пазар.

БФБ-София
Седмичен оборот (16-21 юни 2014)
(лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
4 772 638.54
Standard
4 221 951.35
АДСИЦ
825 462.53
Общо
21 145 355.74
BGREIT: 23.05.2014 – 24.06.2014
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BGBX40: 23.05.2014 – 24.06.2014
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Комисията за финансов надзор ще налага глоби за
122
120
118
изказвания, които влияят негативно на капиталовия пазар.
116
114
Включително и по адрес на КТБ и всяко публично
112
110
дружество, върху чиято стабилност повлияят коментари,
108
106
104
слухове, манипулативна информация и т.н. Това заяви
102
100
източник от КФН. Още в сряда, по повод коментари по
отношение на публичното дружество КТБ, от КФН
официално заявиха, че разпространяването чрез средствата
SOFIX: 23.05.2014 – 24.06.2014
за масова информация, интернет или по какъвто и да е
начин на информация, която създава или може да създаде
620
600
невярна или подвеждаща представа, включително
580
изразяването
на
манипулативно
мнение,
560
разпространяването на слухове или заблуждаващи новини
540
за
публичните
дружества,
представлява пазарна
520
манипулация
съгласно
Закона
срещу
пазарните
500
злоупотреби с финансови инструменти. КФН ще следи за
спазването на закона и ще санкционира всяко поведение,
което може да повлияе на стабилността на капиталовия
пазар или отделно публично дружество. Самият зам.председател на КФН, отговарящ за надзора над инвестиционната дейност, може да се самосезира
за всяко изказване и светкавично да санкционира всеки, който се изказва манипулативно,
обясняват експертите. Глобите могат да са още по-тежки, ако разпространена информация
наистина повлияе върху търговията на борсата или върху конкретно публично дружество. В такъв
случай може да бъде потърсена и персонална наказателна отговорност, казва законът.
Стандарт, 2014-06-23

БФБ извади Холдинг Пътища от индексите, мястото му заема Спиди
Във връзка с вписване на решението за обявяване в несъстоятелност на Холдинг Пътища АД,
Съветът на директорите на БФБ – София АД изважда емисията акции на холдинга от базата на
индексите BGBX40 и BGTR30 и добавя емисията акции на Спиди АД. Решенията за промяна в
базата на BGBX40 и BGTR30 влизат в сила от 20 юни 2014 г. Акциите на Холдинг Пътища АД
поевтиняват с 60% в последната седмица до 0,03 лв. за ценна книга. Другите акции с цени под 0,10
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лв. в индекса BGBX40 са тези на Енергони АД и Фонд имоти АДСИЦ. Комисията за финансов
надзор е вписала увеличението на капитала със собствени средства на М+С Хидравлик АД от 13
018 400 лева на 39 055 200 лева чрез издаване на 26 036 800 броя обикновени акции. Право на нови
акции имат акционерите към 30 май 2014 г., тоест купувачите на акции до 28 май 2014 г. Освен
това компанията разпредели и брутен дивидент от 0,55 лв. на акция. Също така Комисията за
финансов надзор е отказала да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции,
издадени от Фючърс Кепитал АД. Одобрени са промените в устава на Премиер Фонд АДСИЦ,
приети на Общо събрание на акционерите на дружеството от 05 юни 2014 г.
Капитал, 2014-06-20

Съдия-изпълнител разпродава активи на „Явор“ АД –гр.Петрич
Кризата сложи край и на легендарното по време на социализма мебелно предприятие “Явор” в
Петрич. Вчера съдебен изпълнител обяви за публична продан цялата база на някогашната мебелна
фабрика. Тя включва 17 имота заедно със сградите върху тях, които са производствени бази и
складове, и са оценени общо за 842 045 лв. Дали ще се появят желаещи купувачи ще стане ясно на
17 юли, когато е насрочена публичната продан. Гордостта на Петрич от времето на соца започна
да „издиша“ преди 5 години, когато ръководството на дружеството установи, че за 2 месеца е
успяло да продаде само 4 стола в Пловдив. През 2009 г. собственикът на фирмата Георги Цанев
обяви, че по тази причина спира производството и се насочва към туризма. Идеята бе одобрена и
на общо събрание на акционерите на дружеството, които изковаха антикризисна програма, част от
която са прекратяването на досегашната дейност и отдаването под наем или продажба на
материалната база. Идеята бе парите от евентуалните наеми да се използват за текуща дейност и за
търговия, а парите от продажба - за покупка на недвижими имоти в областта на туризма.
Определена бе и мининмална цена за наем на сградата на "Явор" да бъде 2 лв. на кв.м, а за земята
към нея - 0.50 лв., при продажба пък акционерите се спряха на 300 лв./кв.м. След като се е
стигнало до намесата на съдебен изпълнител, антикризисната програма явно не е заработила.
Струма, 2014-06-19
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ИНВЕСТИЦИИ

Димитровград чака инвестиция от
100 млн.
Димитровград може да стане населеното място,
избрано за една от най-големите инвестиции в
България през последното десетилетие. 28
димитровградски общински съветници гласуваха
единодушно на извънредно заседание продажбата
на 178 декара земя. Площта е харесана и изискана
от международен консорциум, който е заявил
инвестиционно намерение за 100 млн. лв. На
терена ще бъде изграден логистичен център.
Продажбата на терена трябва да стане чрез
публичен търг през август. Началната тръжна
цена е 19,42 лв. на квадрат. Дори инвестицията да
не се случи, приходите от данъци за терена ще са
35 000 лв. всяка година.
Стандарт, 25 юни 2014

Наляха 25 млн. в “Леденика”
25 млн. лв. са вложени във възстановяване и
модернизиране на производството на пивоварната
фабрика "Леденика" в Мездра. Това съобщи
управителят на компанията Владислав Цветков.
Производството на пивоварната се възстановява
след тригодишно прекъсване в годината, когато
се навършват 50 години от основаването на
бирената фабрика в Мездра. Годишният
капацитет на цеха е 400 000 хектолитра бира,
като се планира количеството да се удвои след
завършване на втория етап от модернизацията,
допълни Цветков. През 2010 г. Агенция
"Митници" отне лиценза на предприятието за
производство на бира, тогава собственост на
Михаил Михов, заради съмнения за незаконно
производство.
Стандарт, 25 юни 2014

В Лясковец ще отвори предприятие
за 7,2 млн.лв.
В Лясковец ще отвори предприятие на площ от 5
декара. В момента вървят довършителни работи и
се подготвя основната производствена площадка.
От кметство Лясковец ще връчат приз за
икономическо развитие заради инвестирани 7,2
млн.лв. в предприятието за замразени плодове,
зеленчуци и плодови сокове и консерви.
Фабриката е кредитирана от банка. Според
търговския регистър фирмата
собственик
"Биофрут" е регистрирана преди 5 г. Дружеството

Бившата резиденция на Тодор
Живков в лесопарка "Липник"
край Русе се продава отново на търг.
Това
съобщи
частният
съдебен
изпълнител Иван Хаджииванов. До нова
продан се стигна, след като насроченият
за 19 май търг не се състоя. Тогава
първоначалната цена на резиденцията,
която е от три корпуса, бе около 400 000
лева, а сега е 314 020 лева. "Намалението
е с 20 процента, каквото е изискването по
закон при втора продан", обясни
Хаджииванов.
Ruseinfo.net, 25 юни 2014

Съдия-изпълнител обяви за продан
сграда - склад за дограма,
собственост на известния петрички
бизнесмен
Петър
Мингачев.
Промишлената сграда се намира на ул.
„Здравец” в южния град, с площ от 5108
кв.м.
Едноетажната
сграда,
функционираща като склад е обявена с
първоначална цена, от която ще тръгне
търга 127105.80 лв. Цялата собственост е
на фирма ЕТ „Петър Мингачев”,
представлявана от Петър Мингачев.
Всеки ден struma.com, съобщава за нови
фалити на фирми, които преди години, за
да развиват бизнеса си са теглили креди
от банка, но в условията на криза са
спрели банковите плащания.
Струма, 25 юни 2014

Концерн от китайския текстилен
център Шаосин е все по-близо до
откриване на свой филиал в
Бургас. Според зам.-кмета по финанси
Красимир Стойчев екип от експерти
изготвя по поръчка на инвеститорите
подробен анализ на икономическата и
политическата среда в града и страната.
Анализаторите проявяват и сериозен
интерес към заплащането на работната
ръка
и
към
разрешителните
и
лицензионните
режими,
предаде
Бургаски репортер.
Бургас-днес и утре, 23 юни 2014

стр. 7 от 10
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. +359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg , http://kpo.bg/

Брой 25 (108) / 26 юни 2014

Камара на професионалните оценители

е с капитал от 5000 лв. От тях 2500 лв. са на 29-годишната Елена Софиянска, а също толкова има и
Полина Димова, която е дъщеря на местния предприемач Денчо Димов. Бизнесменът бе в
ръководството на партията на Софиянски - Съюз на свободните демократи. Районът е с големи
традиции в областта на земеделието и овощарството. Наличието на летище, жп гара и няколко
важни пътни артерии го прави още по-атрактивен за подобен бизнес. Предвижда се разширение на
фабриката с тържище за производители.
citybuild.bg, 19 юни 2014

Министерството на отбраната ще продава пет свои имота
След като получиха разрешението на правителството, Министерството на отбраната и Българската
армия ще продадат пет свои имота край морето и Петрич, от които вече нямат нужда. Единият от
тях се намира в местността Тръстен край Петрич и е с поземлена площ от 350 885 кв. метра. Върху
терена са построени 5 сгради, а данъчната му оценка е 1 259 831,50 лв. Друг от имотите е
разположен в местността Кокалу край Несебър и има поземлена площ от 111 139 кв. метра.
Теренът е застроен с една сграда, а данъчната му оценка е 4 493 323,30 лв. Другите два имота край
морето се намират в местностите Хонят и Вугарски път край Поморие. Първият е с площ от 49 792
кв. метра, застроен е с 21 сгради и има данъчна оценка в размер на 927 896,10 лв. Вторият се
простира на площ от 30 680 кв. метра, застроен е с 12 сгради и има данъчна оценка от 654 609,30
лв.
Новинар, 19 юни 2014
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АНАЛИЗИ

Пътническите ЖП превози в България намаляват с около 70% от 1995 г.
насам
Тенденцията в развитието на железопътния транспорт в Европейския съюз (ЕС) от 1995 година
насам не е еднозначна. От една страна, има значителни темпове на растеж на пътническите
превози в страни като Великобритания (70%), Швеция (42%) и Франция (37%). От друга страна
обаче стоят страни като Литва и Румъния, където спадът надхвърля 80 на сто, както и България с
около 70% спад на превозите.
Това отбелязва нов доклад на Европейската комисия, посветен на железопътния сектор в ЕС.
Данните сочат, че жп превозите се разрастват през последните години – с 16% от 1995 година
насам за 15-те „стари“ членки на общността и с 3% от 2000 година насам за ЕС 25 (т.е. без
България и Румъния).
Някои държави имат още работа по отношение на предоставянето на ефективността и качеството
на предоставените услуги, става ясно още от доклада.
Вътрешният жп пътнически трафик представлява около 94% от общия трафик в ЕС през 2011
година, сочат още данните на Еврокомисията. Най-голямо увеличение спрямо 2010 година отчитат
Дания (15%), Литва (12%), Люксембург и Великобритания (по 9%). На обратния полюс са Унгария
и Гърция, където вътрешните жп пътнически превози отчитат намаление от по около 40%. В
България също има спад – в рамките на 10 на сто.
Статистиката отчита ръст на международните жп пътнически превози – с 2% през 2011 година, а
през 2012 година тенденцията се затвърждава – ръстът е от 13%. Най-значимо е нарастването за
периода 2010 – 2012 година във Финландия, като една от основните причини е пускането на
високоскоростен влак, свързващ Хелзинки и Санкт Петербург. Държавите с най-голям спад на
международните жп превози са Ирландия (-78%) и Хърватия (-75%).
Международният пътнически трафик през жп мрежата на България намалява с 50 на сто през
периода 2010 – 2012 година. За разлика от пътническите превози при товарните международният
трафик има много по-голямо значение. Към края на 2011 година товарните превози съставляват
почти половината от трансграничния трафик в железниците. В Белгия, Холандия и Балтийските
републики товарният трафик е към 70% от международния жп трафик – основно от Русия и
Германия. Във Великобритания обаче едва 2% от товарите по жп мрежата идват от чужбина.
И по отношение на товарните превози тенденцията на развитие е разнопосочна – от 1995 година
насам превозените товари растат в Северна Европа, но намаляват в държавите от Централна и
Южна Европа. Най-значими повишения се отчитат в Холандия (76%), Дания (71%) и
Великобритания (66%). В Испания обаче спадът е от 54 на сто.
Данните за България (от 2007 година насам) показват понижение на товарните превози от над 50
на сто. Като цяло товарните жп превози в страните от ЕС растат с 10,9% през 2012 година.
Докладът за развитието на сектора отбелязва още, че железопътният сектор все още разчита в
значителна степен на публични субсидии - близо 36 млрд. евро през 2012 година. Почти толкова
са и приходите от търговската дейност на компаниите в сектора.
Авторите отчитат и силната роля на конкуренцията като фактор за намаляване на цените на
превозите. Цените са по-ниски и пътниците получават по-добра услуга там, където има открита
конкуренция между различните железопътни компании. Така например цените по
високоскоростните линии по маршрута Рим — Милано, където се конкурират два оператора, са с
25 до 40% по-ниски от тези по маршрута Мадрид — Барселона, който още не е либерализиран.
Investor.bg, 19 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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