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Нито една от двете банки в групата на Корпоративна
търговска банка (КТБ) няма да отворят врати на 21 юли,
съобщи БНБ. След като оздравителният план на
централната
банка
не
срещна
подкрепа
при
консултациите при президента, централната банка
съобщи че КТБ и Креди Агрикол България остават под
специален надзор за три месеца. Процедурата беше
стартирана на 20 юни с цел оздравяване на банката, след
масово теглене на над 1 милиард лева за 3 дни. Два дни
по-късно централната банка си постави срок - КТБ да
посрещне клиентите си на 21 юли. В последствие обаче
независима проверка не можа да установи какво е
реалното състояние на КТБ, тъй като липсват документи
за отпуснати кредити за 3.5 млрд. лева. В резултат БНБ
подготви спасителен план, който предвиждаше пълна
гаранция за парите на всички вложители в КТБ, дори и
над 100 хил. евро.
Profit.bg, 16 юли 2014

Средни пазарни цени на жилища по
тримесечия (Q1’2009 – Q1’2014),
лв./кв.м
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Одобриха продажбата на ТЕЦ "Бобов дол"

Преса, 15 юли 2014
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Комисията за защита на конкуренцията одобри
прехвърлянето на ТЕЦ "Бобов дол", 3 топлофикации и 2
мини, свързвани с бизнесмена Христо Ковачки. С нови
собственици ще бъдат топлофикациите в Габрово, Сливен
и Велико Търново, "Мина Станянци", "Мини открит
въгледобив-Перник" и "Мини Бели брег" – с. Габер.
Купувачи
са
неизвестни
физически
лица
от
Великобритания
и
Кипър.
Преди
седмица
антимонополният орган пусна и сделките за старата ТЕЦ
"Марица изток 1", още 5 топлофикации и 2 мини.
Купувачи отново бяха физически лица от Кипър и
Великобритания

В края на миналата седмица Стара планина холд е
продало дяловото си участие в Пътстройинженеринг АД,
град Кърджали, информираха от холдинговото дружество.
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Общо 64 323 акции или 53.60% от капитала на пътностроителната компания са продадени за
сумата от 1.1 млн. лв. Купувач е фирма Био майнинг АД, като той вече е изплатил и всички
задължения на Пътстройинженеринг АД към Стара планина холд АД. През 2013 година
продажбите на предприятието представляват 4.3% от консолидираните годишни продажби на
Стара планина холд АД. От началото на 2014 г. акциите на холдинга добавят 44.15% до 4.26 лв. за
брой
profit.bg, 15 юли 2014

"Ремотекс - Раднево" има нов собственик
Задлъжнялото и спряло ремонтно предприятие "Ремотекс - Раднево", което държавата се готвеше
да купи, но се отказа, вече има нов собственик. Промяната е станала чрез сделка за компаниятамайка "Полет 21" и засяга и другите дъщерни дружества на фирмата. Цената за пакета е около 500
хил. лв., т.е. в пъти по-малко от това, което бившите собственици искаха от държавата, показва
справка в Търговския регистър. Купувач е гръцкият гражданин Йоаннис Гиофкос, чието име се
свързва със скандалната реституция на гора в Княжево преди няколко години. Самото
прехвърляне пък е станало по сложна схема, в която ключов участник е надзорник от Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) от квотата на ДПС. Подготовката за
продажбата е започнала още през февруари, когато Гиофкос е купил 50 дяла (10%) от "Полет 21"
по номинална стойност. Така срещу 500 лв. той е станал съдружник в предприятието на Сабин
Спахиев и Галин Неделчев (виж графиката). Това се е случило точно по времето, когато
държавният Българският енергиен холдинг обяви конкурс за оценител на "Ремотекс" и създаде
специално дружество, което се очакваше да бъде директният купувач на ремонтния завод (както и
на "Химко").
Капитал, 11 юли 2014

“Центргаз” открива филиал в България
Руската компания ОАО "Центргаз", дъщерна на "Газпром", има намерение да регистрира свой
филиал в България. Днес съветът на директорите на "Центргаз" ще обсъди въпроса, се казва в
съобщение на компанията. Във вторник беше обявено, че "Центргаз" е подписала договор за
изграждането на газопровода "Южен поток" на територията на Сърбия. Самата компания
"Центргаз" представлява многопрофилен инвестиционно-строителен холдинг, част от групата на
"Газпром". Подписаното споразумение за изграждането на "Южен поток" в Сърбия е знаково
събитие, което беше напълно закономерно след пробива за участието в проекта и на Австрия,
коментира зам.-шефът на управлението за анализ на пазара на акции на руската инвестиционна
компания "Велес Капитал" Василий Танурков.
Стандарт, 10 юли 2014
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Цените падат за 5-и месец
Цените продължават да падат, като за месец юни
инфлацията е минус 0,4%, обявиха от НСИ. Така вече пет
месеца от началото на годината се отчита отрицателна
инфлация. Повишаване на цените имаше само през месец
април, когато инфлацията беше 0,3%. В резултат за
първите 6 месеца на 2014 г. цените са паднали с 1,4%, а за
последните 12 месеца инфлацията е минус 1,9%.
Свалянето на цените намалява желанието на фирмите да
инвестират и да разкриват нови работни места. А това
потиска и ръста на доходите на хората. Спадът на цените
през 2014 г. е продължение на тенденцията от 2013 г.,
когато през 7 от 12-те месеца на годината беше отчетена
отрицателна инфлация.
Стандарт, 16 юли 2014
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ОЛП: 0.03% от 01.07.2014

Чуждите инвестиции паднаха с 34 на сто
Преките чужди инвестиции в страната за периода януаримай 2014 г. са 302,6 млн. евро, което е с 33,8%, или със
154,3 млн. евро по-малко от същия период на миналата
година, обявиха от БНБ. Само за месец май чуждите
инвестиции са 8,6 млн. евро, при 151,8 млн. евро за същия
месец на 2013 г. Инвестираният дялов капитал за периода
януари-май (преведени/изтеглени парични и апортни
вноски в капитала на български дружества, както и
плащания по сделки с недвижими имоти в страната)
възлиза на 23,5 млн. евро. Той е по-малък с 308,3 млн.
евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на
2013 г. (331,8 млн. евро). Инвестициите на чуждестранни
граждани и фирми в недвижими имоти са 45,8 млн. евро,
при 56,9 млн. евро за януари-май 2013 г. Същевременно
българските
фирми
взимат
повече
заеми
от
чуждестранните си компании майки. За януари-май 2014
г. нетната промяна на задълженията между български
фирми и чуждите инвеститори е положителна в размер на
183,4 млн. евро, при 65,8 млн. евро за същия период на
миналата година. Реинвестираната печалба от страна на
чужди инвеститори за първите пет месеца на годината се
оценява на 95,8 млн. евро, при 59,4 млн. евро за същия
период на 2013 г.
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Стандарт, 15 юли 2014

Световната банка прогнозира 1.7% ръст за
икономиката на България, но преди
банковата криза
Темпото на растеж на българската икономика през 2014г.
би трябвало да се удвои и почти да се утрои догодина
спрямо 2013г., прогнозира Световната банка. Според
прогнозата, обхващат 11-те нови страни членки на съюза,
ръстът на БВП на България през 2014г. вероятно ще бъде

Безработица: 10.7% през юни 2014
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1.7% (при 0.9% през 2013г.) и ще се ускори до 2.4% догодина. Това е системно изоставане от
средния показател за групата EU11 (1.4% за 2013г. 2.6% за 2014г. И 3.0 % за 2015г.), но по-добре
от средния показател за еврозоната (-0.4% за 2013г., 1.1% за 2014г. И 1.5 % за 2015г.). Единствено
Словения и Хърватия са с по-слаби прогнозни резултати от България, а най-силен ръст в рамките
на 3-4% годишно се предвижда за Литва, Латвия и Полша. От банката предупреждават, че
прогнозата им е застрашена от множество рискове – основно в посока влошаване на ситуацията,
включително заради нестабилността на глобалната финансова ситуация, вероятност от покачване
на лихвите в световен план и регионално геополитическо напрежение.
Дневник, 14 юли 2014

Износът извън ЕС спада с 14.8% до май
Износът на български стоки за страните извън ЕС е спаднал с 14.8 на сто в периода януари - май
спрямо петте месеца през миналата година и е за 6.1 млрд. лв., показват данните на НСИ. Основни
търговски партньори на България и през този период са Турция, Китай, Сингапур, Русия,
Македония и Обединените арабски емирства, които формират 54.4% от износа за трети страни.
Дори и за някои от тези страни се вижда спад в експорта през периода - за Турция спада с 10.3 на
сто, за Китай - с 1.7 на сто, за Русия - с 6.2 на сто. Износът за Украйна също се свива драстично
през януари - май - със 72.9 на сто. Спадът в износа само през май е 0.6% спрямо същия месец на
миналата година и е за 1.4 млрд. лева. Вносът на България от трети страни за първите пет месеца
на 2014 г. намалява с 5.2% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 7.8 млрд.
лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна.
Само през май вносът на България от трети страни се увеличава с 0.5% спрямо същия месец на
предходната година и е за 1.8 млрд. лева.
Дневник, 11 юли 2014

С 4,9% нараства промишленото производство
С 4,9% нараства промишленото производство през май спрямо същия месец на 2013 г., сочат
данните на НСИ. В същото време се отчита спад в промишлеността с 0,7% спрямо предходния
месец. Така през два от месеците от началото на годината се отчита ръст, а през останалите три
месеца - спад на промишленото производство на месечна база. На годишна база ръст има в
добивната промишленост - с 10,5%, в производството и доставките на ток, парно и газ - със 7,4%,
и в преработващата промишленост - с 2,8%. По-значителен ръст има при производството на
автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 32,8%, на други превозни средства - с 24,9% и на
изделия от каучук и пластмаси - с 12,6%.
Стандарт, 09 юли 2014

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи АДСИЦ по Собствен капитал за 2013 г.
No_
2012

Предприятие

Град

Собствен капитал
(хил. лв.)
2012
2013

1

Адванс Терафонд АДСИЦ

София

199 798

199 886

2

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ

София

72 377

70 497

3

Агро финанс АДСИЦ

София

58 935

60 177

4

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

София

65 973

53 838

5
6

Агроенерджи инвест АДСИЦ
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ

София
София

37 528
37 090

45 015
36 724

7

Софарма имоти АДСИЦ

София

23 401

29 454

8

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ

София

24 989

26 690

9

Арко Тауърс АДСИЦ

София

24 141

24 096

10

И АР Джи Капитал 3 АДСИЦ

София

24 528

23 688

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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BGREIT: 16.06.2014 – 15.07.2014

18.06

Крайната дата за изплащането на дивидента е 14 октомври
2014 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на
дружеството, в резултат на които приобретателят има
право на дивидент, бе 13 юни 2014 г. Припомняме, че
общото събрание на акционерите на Българска фондова
борса взе решение да бъдат разпределени 737 818 лв. под
формата на дивидент между акционерите. Това прави по
0.112 лв. брутен дивидент на акция, или 0.10647 лв. нетен
дивидент (само за акционерите физически лица).

БФБ-София
Седмичен оборот (07–12 юли 2014)
(лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
750 013.43
Standard
2 808 743.58
АДСИЦ
3 155 800.24
Общо
7 332 901.96

16.06

Българска
фондова
борса
започва
изплащането на дивидент за 2013 г.
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Блокираните финансови инструменти на клиенти на
Корпоративна търговска банка (КТБ) като инвестиционен
BGBX40: 16.06.2014 – 15.07.2014
посредник не са изложени на потенциален риск. За това
115
информират от Комисията за финансов надзор (КФН) в
110
съобщение, поместено на официалния й сайт. „КТБ не
105
отговаря пред кредиторите си с финансови инструменти и
100
парични средства на своите клиенти, предоставени на
95
институцията в качеството й на инвестиционен
90
посредник“, уверяват от КФН. „Активите на клиентите на
КТБ са защитени от закона и могат да бъдат прехвърлени
при друг инвестиционен посредник или по собствена
SOFIX: 16.06.2014 – 15.07.2014
сметка на лицето. Прехвърлянето при друг инвестиционен
580
посредник се извършва по искане на лицето по реда,
570
560
предвиден в правилника на Централния депозитар АД“,
550
540
гласи още съобщението. Съществува и Фонд за
530
компенсиране на инвеститорите, който осигурява
520
510
изплащане
на
компенсация
на
клиентите
на
500
490
инвестиционните посредници в случаите, когато
инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни
задълженията си към клиентите поради причини, пряко
свързани с неговото финансово състояние. Фондът
изплаща компенсации, когато за посредника е открито производство по несъстоятелност или му е
отнет лицензът. Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в
размер на 90% от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв., гласи информацията,
поместена на сайта на Фонда.
investor.bg, 2014-07-15

Пазарът изчаква развитието на политическата ситуация
Водещият борсов индекс – SOFIX, отстъпи с 0,1% в днешната сесия до ниво от 523,99 пункта при
оборот от 445 хил. лв. Това е седма поредна негативна сесия за индекса, като за периода той е
загубил 7,2%. От началото на седмицата SOFIX е на минус 2,9%, а от началото на годината ръстът
му се стопи до 6,6%. Ценово претегленият BG40 отстъпи с 0,01% до 103,88 пункта,
равнопретегленият BGTR30 се повиши с 0,7% до 404,94 пункта, а индексът на дружествата,
инвестиращи в недвижими имоти – BGREIT, спадна с 0,9% до 95,65 пункта. „Спокойна лятна
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сесия наблюдавахме днес при сравнително слаби обеми и малко сделки, като няма конкретен
тренд. Пазарът е в изчакване на развитието на политическата ситуация. Трябва да се стигне до
крайно решение за казуса с КТБ, но в момента никой не иска да поеме отговорност и затова има
напрежение. Отчетите в края на месеца ще окажат влияние само при някакви изненади. Обемите
вероятно ще се повишат едва след края на отпускарския сезон. През есента при очертаващ се ясен
победител на изборите търговията може би ще се стабилизира, иначе ще е неспокойна до
провеждането им", коментира Развигор Христов, инвестиционен консултант в ПОД Бъдеще.
investor.bg, 2014-07-15

БФБ не реагира рязко на разкриването на състоянието на КТБ
Водещият индекс на БФБ – SOFIX, спадна с 4,4% през седмицата, понижавайки се и в петте сесии,
като в петъчната отстъпи с 1,2% до 539,64 пункта при оборот от 301 хил. лв. Така ръстът на
индекса от началото на годината вече е едноцифрен – 9,8%. Индексът на най-ликвидните
компании BGBX40 загуби 4,2% за седмицата (-1,9% днес) до 106,41 пункта, а равнопретегленият
BGTR30 спадна с 2,7% (-1,4% днес) до 412,08 пункта. Секторният индекс на дружествата със
специална инвестиционна цел BGREIT се покачи с 2% (-0,5% днес) до 96,13 пункта. „Днес БФБ не
реагира рязко на разкритите факти около ситуацията в КТБ (вижте хронология на днешните
събития по-долу*), което за мен означава 3 неща - ситуацията е била ясна на всички, тече процес
на осмисляне или пък продавачите вече свършиха", заяви за Investor.bg Явор Спасов**, мениджър
Бизнес развитие в БенчМарк Финанс.
investor.bg, 2014-07-11
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ИНВЕСТИЦИИ

До края на август трябва да е
изградена
новата
фабрика
за
преработка на рапани в Каварна
До края на август трябва да е завършена
фабриката за преработка на рапани, която се
изгражда в Каварна, съобщи кметът на общината
Цонко Цонев. Фабриката се изгражда на площ от
576 кв. м и се намира в ромския квартал „Хаджи
Димитър“. Там ще бъдат разкрити 157 работни
места, като основните работници ще бъдат наети
от бюрото по труда. Предвижда се в началото на
август да започне наемането им, за да може
фабриката да заработи до края на същия месец.
Изграждането на новата производствена мощност
в Каварна започна в началото на юни. Инвеститор
е варненската фирма Електа 03 ООД.
Инвестицията е в размер на 1,5 млн. лв, като 440
061 лв. са съфинансиране по проект, одобрен от
Местна инициативна рибарска група „Шабла –
Каварна – Балчик“ по Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“.
dobrich.topnovini.bg, 16 юли 2014

Наша ТЕЦ брои 22 млн. на китайци
Наша топлоелектрическа централа се готви да
даде 22 млн. евро на Китай. Става дума за
държавната ТЕЦ Марица-изток 2. Закъсалото
дружество ще подпише меморандум, с който от
сметките му ще изтекат близо 50 млн. лв. Те ще
бъдат преведени според проекта за меморандум за
разбирателство с китайската фирма Джъдзян
Джеда Инсигма груп ко. към договора за
изграждане, доставка, монтаж и оборудване на
сероочистващата инсталация на блокове 5 и 6.
Очаква се меморандумът да бъде подписан до дни,
като предвижда в продължение на 85 дни
"Марица-изток 2" да плати на изпълнителя китайската фирма, 45 милиона лева и да не
претендира повече за незавършени по договора
работи и дефекти по сероочистките на блоковете.
Парите обаче няма да отидат за строителство и
извършена работа. Те ще потънат в един търговски
спор, от който в крайна сметка сме платили едни
85 млн. евро, загубили сме още 7,5 млн. евро
безвъзмездна помощ от Европа и сме глътнали
вода с още 8,5 млн. евро, които е трябвало да
искаме от същата китайска компания, но ние
доброволно сме им ги подарили.

Автомобилният
завод
Литекс
Моторс в Ловеч продава по над 100
автомобила на месец към момента,
съобщи директорът на завода Андон
Димитров. До края на годината
ръководството на завода ще сключи
нови договори за износ на коли от
всички модели, които се произвеждат
тук. 1000 автомобила ще има на склад в
завода, за да може да се задоволи
търсенето на пазара, както у нас, така и
за износ, каза още той. Трябва да се
увеличи и броят на работниците. В
момента те са 200 и произвеждат 5000
коли за година. Тенденцията е броят им
да се увеличи до 2000, за да може да се
стигне до производството на 50 000 коли
годишно.
Investor.bg, 16 юли 2014

Една от най-големите фирми за
изкупуване и износ на зърно е
започнала
да изгражда своя
зърнобаза в Камено. Инвестиционната
инициатива е на фирма "Севан" ООД, а
мястото е избрано заради големия брой
земеделски производители в общината.
„Става въпрос за частна инициатива,
която Община Камено подкрепя, като се
старае да подготвя документацията и да
придвижва проектите за одобрение по
възможно най-бързия начин.
Дарик радио, 16 юли 2014

Инвестират над 8 млн. лв. в
модернизацията на жп гара Бургас
Инвестираме над 8 млн. лв. в
модернизацията на жп гара Бургас, каза
министърът на транспорта Данаил
Папазов
при
подписването
на
договорите за строителство и надзор за
съоръжението, цитиран от пресцентъра
на министерството.
Изпълнител по
договора за проектиране и строителство
е ДЗЗД „Железопътна инфраструктура
Бургас“, а оценката на съответствието и
строителния надзор ще се осъществят от
Обединение „РУБИКОН – ЕН АР 1“.
Investor.bg, 16 юли 2014

Стандарт, 16 юли 2014
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И Ар Джи капитал - 3 продава имот за 5.4 млн. евро
Предварителен договор за продажба на имот за 5.4 млн. лв. е сключила инвестиционната компания
И Ар Джи капитал - 3. Преди две години дружеството обяви, че е намерило клиент за обекта си в
Стара Загора, и разкри, че подадената тогава оферта за него е възлизала на 11 млн. евро.
Впоследствие предварителният договор беше прекратен и така сградата, в която се помещават две
големи мебелни вериги, продължава да е в инвестиционния портфейл на И Ар Джи капитал - 3 и
към момента наемите от нея са основният източник на приходи за компанията. Според отчета в
края на март дружеството реализира 327 хил. лв. приходи и нетна загуба от дейността в размер на
180 хил. лв. при печала от 1.6 млн. лв. към същия период на миналата година. Собственият
капитал възлиза на близо 24 млн. лв. В същия отчет мениджмънтът разкрива, че се разглеждат
алтернатива за изграждане и отдаване под наем на търговски площи за имота "София ринг"
спрямо евентуална продажба на парцела.
Капитал, 15 юли 2014

"Мега мол" в "Люлин" отваря врати на 12 септември
Първият голям съвременен търговски комплекс в западната част на столицата - “Мега мол” в жк
“Люлин”, ще отвори врати на 12 септември т.г. Това съобщиха инвеститорите от австрийската
Real4You. Проектът бе започнат още през 2007 г., но след изкопните работи кризата прекъсна
строителството почти до края на 2011 г. Сградата бе изградена след 2012 г. между основните
булеварди на “Люлин” - “Царица Йоанна” и “Петър Дертлиев”, веднага след тунела за “Люлин”.
Това е единственият засега мол в София с директна връзка с метрото. Посетителите ще могат да
влизат на ниво -1 направо от станция “Западен парк”. Такава топла връзка е проектирана и под
“Парадайс център”, но метролиния 2 ще стигне там след две години. В “Мега мол” ще има около
100 магазина на площ 25 000 квадратни метра. Търговският център е на практика четвъртият по
големина мол в столицата Очаква се догодина в “Люлин” да отвори още един търговски център “Плаза Уест”, който е в противоположния край на комплекса.
Труд, 15 юли 2014

Китайска компания инвестира 150 млн. долара в Добричко
Китайският холдинг BBCA планира инвестиции за 150 млн. долара в Добричка област. Това обяви
пред журналисти главният мениджър на компанията Хауей Хи. Китайската компанията има
намерение да сключи договор с българска фирма за износ на олио. На следващ етап се планира
изграждане на съвместни предприятия за преработка на слънчоглед, царевица и други земеделски
продукти, обяви изпълнителният директор на „Клас олио" Ерхан Фикрет. Той отбеляза, че една
инвестиция от около 150 млн. долара предполага осигуряването на стотици работни места. BBCA
е международна компания, която инвестира в страни като Бразилия, Тайланд, а сега има
намерение да го направи и в България, посочи китайският бизнесмен. Компания планира да отвори
офис в Добрич и да изкупува земеделски продукти, мляко на прах, пилешко и телешко месо.
Бизнес намеренията бяха обявени на среща с областния управител на Добрич Недко Марчев.
Дарик радио, 14 юли 2014

Херти вдига производствения си капацитет
Производителят на капачки Херти ще увеличи производствения си капацитет и асортимента си с
пускането на три нови машини. Търговете за тях вече текат и по план инсталирането им трябва да
приключи през пролетта на следващата година. Новото оборудване ще даде възможност за пръв
път в България да се произвеждат алуминиеви капачки с предпазен пластмасов пръстен. Такива
изделия се използват основно при стъклените бутилки за минерална вода и досега са били внасяни
от чужбина. Проектът за модернизацията в шуменския завод е на обща стойност 3.75 млн. лв., от
които половината са грантово финансиране по програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007 - 2013, а останалото е осигурено с кредит от Уникредит Булбанк.

стр. 8 от 11
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. +359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg , http://kpo.bg/

Брой 28 (111) / 17 юли 2014

Камара на професионалните оценители

Според директора за връзки с инвеститорите Елена Захариева компанията е на финалната права по
избор на производител и доставчик на оборудването
Стандарт, 14 юли 2014

Американски индустриален гигант иска да инвестира в България
Американският производител на автомобилни части Delphi Automotive проучва индустриални
бази в България с цел откриване на ново производство. Новината съобщиха държавни служители,
отговорни за привличането на чужди инвестиции. Неотдавна екип на компанията е посетил
страната и е обиколил набелязани обекти. Решение за откриване на завод у нас обаче все още
няма. До 2011 г. Delphi са в първата десетка на водещите в света производители на автомобилни
части, но през 2013 г. са слезли три места по-надолу. За миналата година приходите на компанията
са 15.5 млрд. долара.
Дарик радио, 10 юли 2014

Транспортният мегапроект на Варна пред провал
Проектът за интегриран градски транспорт на Варна на стойност над 114 млн. лв. е пред провал.
Това стана ясно по време на заседание на комисията по транспорт към местния общински съвет,
където бе изслушана ръководителката на мегапроекта Биляна Якова. През април тя докладва пред
общинарите, че от 10 компонента на проекта е изпълнен само един - за доставката на автобусите.
Три месеца по-късно съветниците констатираха, че няма никакъв напредък на изпълнението.
“Обявили сме всички обществени поръчки и оценяващите комисии работят, но не всичко зависи
от нас. Знаете, че за ремонта на базата на “Градски транспорт” не се яви нито един кандидат и
започнахме нова процедура по Закона за обществените поръчки. По други компоненти също
имаше обжалвания”, обясни Якова. Сред най-рисковите е 15-километровият бърз транспортен
коридор, който трябва да се изпълни като инженеринг - проектиране и строителство с един
договор.
Труд, 10 юли 2014

Стоянстрой инвестира 6 млн. евро във ферма за калкан
Проект за индустриално отглеждане на риба калкан на стойност 6 млн. евро стартира
собственикът на компанията "Стоянстрой" инж. Стоян Сариев. Пловдивският предприемач има
професионален опит в изграждането на инсталации за отглеждане на сладководни риби, но за пръв
път ще прави собствена ферма за соленоводни риби. "Дотук разполагам със собствена земя под
Аспаруховия мост във Варна, където ще построя фермата за калкан, имам екип от двама български
учени, които разработват технологията, сключил съм договор за купуване на know-how от
единствената европейска фирма, която има опит с отглеждането на тази риба", каза Сариев.
Разходите по проекта досега са малко над 300 000 евро - основно по договора с фирмата собственик на know-how. Извън този разход е стойността на терена, върху който ще се строи
фермата. Той е придобит като компенсация за построени от "Стоянстрой" детски градини и
училище във Варна. Очакванията ми са, че ще мога да започна изграждането на обекта още през
тази година, прогнозира собственикът на компанията. Усилията й в момента са насочени към
получаване на множество разрешителни от различни ведомства.
Капитал, 10 юли 2014

стр. 9 от 11
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. +359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg , http://kpo.bg/

Брой 28 (111) / 17 юли 2014

Камара на професионалните оценители

АНАЛИЗИ

Дървообработващата и мебелната промишленост не догонват нивото си
от 2008 г.
Дървообработващата и мебелната промишленост в България не успяват да догонят нивото си от
2008 г. Това показва секторен анализ на браншовете дървообработване и мебелно производство,
обхващащ периода 2008-2012 г.
През 2008 г. произведената продукция в секторите „Производство на мебели“ и „Производство на
дървен материал и изделия от дървен материал и корк“ е била на стойност 1,7 млрд. лв. През 2012
г. тя е достига 1,58 млрд. лв. и не успява да се върне на предкризисните нива.
Това е индикатор за недостатъчна адаптираност на отрасъла към променената бизнес среда и
понижената конкурентоспособност, се казва в анализа.
От него става ясно още, че 57,6% от предприятията в сектора продават готовата си продукция на
външния пазар през 2012 г. Основно това става директно (33%) или чрез големи търговски вериги,
като едва 9% изнасят продукцията си навън чрез търговците на едро.
Двата бранша изнасят основно мебели за сядане, други мебели и техни части, необработен дървен
материал. Сред основните търговски партньори на страната са Германия, Италия, Франция и
Гърция.
През разглеждания период се забелязва и спад в приходите на предприятията в двата бранша. През
2012 година общите приходи са бил 1,8 млрд. лв., докато през 2008 г. са възлизали на 1,99 млрд.
лв., което е спад с 8,3%.
За посочения период обаче има и намаляване в разходите за дейността на предприятията – от 1,9
млрд. лв. за 2008 до 1,76 млрд. през 2012 г.
Логично се наблюдава и спад в печалбата в сектора. В началото на разглеждания период (през
2008 г.) печалбата е била 82 млн. лв., а през 2012 тя спада на 59 млн. лв.
Анализът показва още, че броят на предприятията намалява, отбеляза изпълнителният директор на
Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост Елица Ненчева. За
периода 2008-2012 г. броят на предприятията в секторите „Производство на мебели“ и
„Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк“ спада с 3%. Общият
брой на предприятията в тези два сектора през 2008 г. е бил 4226, а през 2012 г. е 4099.
Investor.bg, 10 юли 2014
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 HARMO 16
КОГА: 8-11.09.2014
КЪДЕ: Riviera Holiday Club, Златни пясъци

 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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