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Компания, близка до веригата за хранителни стоки "Т
маркет", е поискала да купи два магазина на "Хранс
комерс", стана ясно от съобщение на Комисията за защита
на конкуренцията (КЗК). "Дивелопър България" е заявила
намерение да придобие два обекта на другата верига за
бързооборотни стоки "Хранс комерс". Тя може да стане
факт след одобрение от регулатора. В съобщението си
КЗК посочва, че двата обекта носят приходи от наем на
"Хранс комерс". Допреди пет години двете дружества "Максима България" и "Дивелопър България", са били с
общ собственик – литовската "Максима груп", но през
юли 2009 г. тя е прехвърлила дела си в "Максима
България" на регистрираната в Холандия "Линкълн ленд
Ерсте", след което те запазват общ управител – Вигинтас
Шапокас, и се намират на един и същ адрес. Бизнес
основно в София Справка в имотния регистър показва, че
"Хранс комерс" има магазини, които са негова
собственост, в София и Перник. По данни на
анализаторската
компания
ICAP,
цитирани
от
Сдружението за модерна търговия, в края на миналата
година "Т маркет" има 1.2% пазарен дял, без промяна
спрямо 2012 г. За сравнение – двата най-големи
търговеца, "Кауфланд" и "Билла", имат съответно по 10.8
и 4.8% дял. По данни на "Капитал 100" за миналата
година приходите на "Максима България" са 133.65 млн.
лв., с 6% ръст спрямо 2012 г. Персоналът й вече
надхвърля 1000 души, но за последните три години
дружеството е на загуба – през миналата тя е близо 11.2
млн. лв., почти двойно по-малко, отколкото за 2012 г.
Кандидат-продавачът на магазините - "Хранс комерс",
има много голям спад на приходите за миналата година,
сочат данни на "Капитал". Към края на 2013 г. оборотът
му е 1.55 млн. лв., при 2.9 млн. лв. година по-рано. Наред
с това и печалбата е паднала с 38% до 26 хил. лв. Наетият
персонал е 32 души.

Средни пазарни цени на жилища по
тримесечия (Q2’2009 – Q2’2014),
лв./кв.м
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Капитал, 23 юли 2014

Оман търси нови акционери за КТБ
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Държавният инвестиционен фонд на Оман и други
акционери в КТБ търсят начин да стабилизират банката и
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се надяват до три месеца да бъде съставен реален план за това, съобщи световната агенция Reuters,
позовавайки се на свой източник. Той подчертава, че разрешението на ситуацията с
"Корпоративна търговска банка" АД не означава непременно, че Оман ще инвестира още пари в
банката. Едно от предложенията е намаляване на дела на Цветан Василев, който държи 50% от
акциите чрез фирмата си "Бромак", със средства от други международни инвеститори. Друг
вариант е Управителният съвет на банката да се подсили с независими експерти. Фондът желае да
помогне в стабилизирането на КТБ заради важната й роля в българската икономика, е добавил
източникът.
Стандарт, 22 юли 2014

Химимпорт придоби още 9.09% от капитала на Проучване и добив на
нефт и газ
Химимпорт АД е придобил 1 111 833 броя акции от Проучване и добив на нефт и газ АД показва
публикуван документ.
Акциите представляват 9.0925% от уставния капитал. Преди
придобиването, Химимпорт е притежавал пряко 580 991 броя акции или 4.7513% от капитала на
Проучване и добив на нефт и газ АД. След сделката притежаваните акции са 1 692 824 бр. или
13.8438% от капитала. Отделно, чрез свързани лица, Химимпорт притежава още 6 486 795 или
53.0484% от капитала на Проучване и добив на нефт и газ АД.
money.bg, 21 юли 2014

Малкоизвестна компания иска да купи популярния интернет портал
„Дир.бг“
Дружеството „Лого-къмпани“ ЕООД отправи търгово предложение за придобиване на 4,34 млн.
акции, или 94,22% от капитала на уебфирмата. „Лого-къмпани“ вече притежава 5,78% от „Дир.бг“
и законът му дава право да отправи оферта към другите акционери. Предложената цена е 1,44 лв.
на акция, или общо 6,3 млн. лв. за целия пакет. „Лого-къмпани“ ЕООД е еднолична собственост на
Красен Георгиев. До юни 2011 г. фирмата беше притежание на Любомир Стоев, който и в момента
е управител на фирма „Дар финанс“ заедно с бившия банкер Атанас Тилев. „Дир.бг“ е публично
дружество, в което мажоритарен собственик е Владимир Жеглов, основател на портала.
Преса, 21 юли 2014

“Дойче Бан” поема БДЖ
БДЖ и НК "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) да бъдат преструктурирани по германски
модел, което означава обединяването им в общ холдинг. Това е една от идеите, обсъждани във
вторник между премиера Пламен Орешарски и представители на германската компания за
консултантски и инженерингови услуги в транспорта "Дойче Бан интернешънъл". На срещата,
организирана по молба на германското посолство, присъствало и ръководството на транспортното
ни министерство. Имаме нужда от практични решения, които да променят визията за развитие на
железницата, а не от консултантски проекти, които да стоят добре по лавиците. Това заявил след
срещата с германците премиерът Пламен Орешарски. Мениджмънтът в железницата може да
стане международен, ако се договорим за условията и цената за това с "Дойче Бан интернешънъл".
Това съобщи транспортният министър Данаил Папазов в Министерския съвет вчера.
Стандарт, 17 юли 2014
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

S&P: Растежът на България ще продължи
да е нисък
Ръстът на българската икономика през следващите
няколко години ще е по-нисък в сравнение със страни
като Латвия, Литва и Румъния. Потенциалът й е
ограничен
заради
нерешени
икономически
и
институционални
структурни
пречки,
които
възпрепятстват инвестиционните потоци към държавата.
Това е един от изводите в анализ на Standard and Poor's
(S&P) за България, публикуван през юли. Той е разширен
вариант на доклада, който съпътстваше решението на
агенцията от 13 юни 2014 г. да понижи кредитния рейтинг
на страната до BBB- със стабилна перспектива, т.е. една
степен преди т.нар. боклук (junk). От S&P е посочват, че
гледат на ликвидните проблеми, с които се сблъскаха
Корпоративна търговска банка (КТБ) и Първа
инвестиционна банка (ПИБ) в края на юни, отчасти като
отражение на слабата институционална ефективност на
България и лошото управление.

23.07.2014
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Стандарт, 23 юли 2014

Делът на правителствения дълг към БВП е
нараснал в ЕС и в еврозоната през първото
тримесечие

ПЧИ: 8.6 млн. EUR през май 2014
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По данни на Евростат, България е сред трите страни с
най-малък дял, но отчита по-голямо от средното за ЕС
повишение на правителствения дълг както спрямо
предходния период, така и спрямо същия период на 2013
година. В края на първото тримесечие на 2014 година
отношението правителствен дълг към БВП в Европейския
съюз е 87.2%, спрямо 88% през четвъртото тримесечие на
2013 година. За еврозоната процентите са съответно
93.9% и 92.7%. Увеличението в еврозоната идва след две
последователни тримесечия на спад. Отношението
правителствен дълг-БВП спрямо първото тримесечие на
2013 година също се е повишило в ЕС (от 86.2% до 88%)
и в еврозоната (от 92.5% до 93.9%). През първото
тримесечие на тази година ценните книжа, различни от
акции, са 80.9% от правителствения дълг в ЕС и 79.3% от
този на еврозоната. Кредитите са съответно 15.4% и
17.9% за ЕС и еврозоната, а валута и депозити
представляват 3.7% и 2.8% от дълга. Делът на
междуправителственото кредитиране от БВП е 2.4% в
еврозоната и 1.8% в ЕС-28. Най-високи дялове
правителствен дълг към БВП в края на първото
тримесечие са отчетени в Гърция (174.1%), Италия
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(135.6%) и Португалия (132.9%), а най-ниски - в Естония (10.0%), България (20.3%) и Люксембург
(22.8%).
Infostock.bg, 22 юли 2014

Шефове в рафинерии с най-високи заплати
Шефовете в производството на кокс и рафинирани нефтопродукти се осигуряват върху най-високи
заплати. Около 200 началници в бранша плащат социални и здравни вноски върху средно 2308 лв.,
което е най-високият среден осигурителен доход за всички икономически дейности и професии.
Това показва статистиката за периода януари-април 2014 г. Втори по най-високи заплати са
ръководителите в добива на метални руди, които се осигуряват средно върху 2124 лв. Подобни
заплати декларират мениджърите в бирената индустрия, енергетиката и производството на метали.
Труд, 21 юли 2014

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Търговия на дребно с автомобилни горива
и смазочни материали", по Приходи от продажби за 2013 г.
No

Предприятие

Град

1
2

Лукойл-България ЕООД
ОМВ България ООД

София
София

3

Сакса ООД

4

Еко България ЕАД

5

Приходи от продажби
(хил. лв.)
2012
2013
3 590 703
1 738 982

3 223 867
1 793 517

Долна Баня

722 893

901 330

София

697 388

718 874

Петрол АД

София

576 868

588 286

6

Синергон Петролеум ЕООД

София

141 199

182 644

7
8

Диас 2000 ООД
Бенита ЕООД

Ямбол
Варна

59 340
24 944

59 080
25 775

9

Вам Логистикс ООД

Пазарджик

24 415

24 062

10

Европетрол ЕООД

Бургас

20 935

22 107

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ
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От днес БФБ-София стартира безплатна абонаментна
услуга, която дава възможност на потребителите да
получават на своя e-mail адрес известия за публикуването
на интернет страницата на Борсата на разнообразна по вид
информация веднага след нейното публикуване, съобщава
БФБ. Услугата покрива целия спектър от безплатни
статистически бюлетини на БФБ-София, всички
съобщения от Борсата, свързани с дейността на пазарния
оператор и капиталовия пазар като цяло, както и новини за
допуснатите до търговия на регулиран пазар финансови
инструменти. Регистрацията е достъпна и чрез заглавната
страница на БФБ-София от секция "Връзки".

BGBX40: 23.06.2014 – 22.07.2014

03.07

БФБ стартира безплатна услуга за известия
по e-mail

99
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89
88

01.07

Инвестор.БГ, 2014-07-24

BGREIT: 23.06.2014 – 22.07.2014

29.06

Борсата не показва реакция на предизвестената оставка на
кабинета в началото на сесията, като индексите отчитат
леки отклонения при нисък оборот, както следва: SOFIX (0,2%) до 537,98 пункта, BGBX40 (-0,1%) до 106,03 пункта,
BGTR30 (+0,7%) до 410,78 пункта и BGREIT (+0,01%) до
97,91 пункта. Основните индекси на водещите европейски
борси отчитат повишения в рамките на 0,2-0,7% в ранната
търговия. Индексите на Wall Street вчера не намериха обща
посока, както и днес азиатските. Търговията на пазара на
акции на БФБ в началото на сесията възлиза на едва 122
хил. лв., като с оборот над 10 хил. лв. са само Агрия Груп
A72/AGR (+8,6%) – 42 хил., Елхим Искра 52E/ELHIM (3,7%) – 35 хил. и Петрол 5PET/PET (-3,9%) – 18 хил.
В първите два часа на търговия на борсата има сключени
сделки с 30 емисии акции, като съотношението
печеливши/губещи е 13/11, а при 6 позиции няма промяна.

23.06

на

23.06
25.06
27.06
29.06
01.07
03.07
05.07
07.07
09.07
11.07
13.07
15.07
17.07
19.07
21.07

оставката

27.06

на

25.06

реагира

23.06

Борсата не
кабинета*

БФБ-София
Седмичен оборот (14–19 юли 2014)
(лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
1 233 819.34
Standard
1 350 300.17
АДСИЦ
346 173.55
Общо
3 137 920.78

Инвестор.БГ, 2014-07-22

Развиващите се пазари може да са най-силно представящият се актив в
следващите месеци
По отношение на основния индекс SOFIX на Българска фондова борса, Александър Николов,
портфейлен мениджър в ""Карол Капитал Мениджмънт"" коментира, че към момента
техническата картина е по-скоро неутрална, но текущият натиск е надолу и шансовете са големи
да видим спад до поне 460 пункта (при затваряне на пазара в петък на ниво 539,54 пункта). Само
трайно поскъпване над 565 и над 580 пункта ще върне предишния позитивен тренд за SOFIX,
смята анализаторът. В същото време прогнозите за развиващите се капиталови пазари са
позитивни. Те може да са най-силно представящият се актив в следващите месеци, смятат от
Карол. Текущо най-позитивно стои пазарът в Румъния, следван от този в Украйна. Русия и Сърбия
са много близо до възходящ пробив, но той все още не е налице, посочват анализаторите.
Текущата техническа картина на румънския борсов индекс BET е силно позитивна, смятат
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експертите. Ако не последва ускоряване на движението нагоре през следващите 2-3 месеца обаче,
рискът от по-дълбока корекция ще нарасне. В Украйна имаше ръст от над 47% за първото
полугодие. Но той бе съпроводен с драстична обезценка на местната валута (с около 40%). ""Ако
се абстрахираме от обезценката на гривната, то твърдо може да кажем, че трендът в Украйна е
възходящ и може да очакваме ръст от над 100% за следващите 1-2 години"", казва Александър
Николов. ""Фактът, че пазарът реагира позитивно въпреки негативните новини за икономиката и
политическата стабилност на страната, показва, че трендът е наистина възходящ. Въпросът е дали
местната валута ще остане стабилна през следващите месеци, което ще определи доколко силен
ще бъде ръстът на пазара в реално изражение"", завършва анализаторът.
Стандарт, 2014-07-21

Пампорово АД се отписва от търговия на фондовата борса
Отписване на Пампорово АД от регистъра на дружествата, търгувани на фондовата борса, ще
гласуват акционерите на компанията на извънредно общо събрание за 3 септември. На събранието
ще се гласува за сваляне на дружеството от търговия на БФБ. На 13 май КФН одобри търгово
предложението на ""Сиесайеф"" АД за закупуване на акции на ""Пампорово"" АД от останалите
акционери. На 11 април ""Сиесайеф"" повиши цената в търговото за Пампорово АД до 7,80 лв. на
акция.
Стандарт, 2014-07-17
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ИНВЕСТИЦИИ

Обръщат влогове в имоти
Българинът най-често купува двустайно жилище за
средна цена от 39 000 евро, сочат данни на
компанията "ЕРА България". 41% от продажбите
през първото полугодие са именно на двустайни
апартаменти. Тристайните жилища в столицата
струват средно 96 000 евро за 116 кв. м в района на
"Младост 1", 44 167 евро за 96,86 кв. м в центъра на
София и 29 750 евро за 79,53 кв. м в района на "Овча
купел 1". Жилищата вече се продават почти два пъти
по-бързо. Към месец юни времето за продажба
отнема средно 66 дни за градовете София, Варна и
Бургас, при 120 дни през 2013 г. Тези данни
подкрепят прогнозите на експертите от началото на
2014 г., че първото полугодие ще бъде найподходящото време за покупка на жилище. През
първите шест месеца на 2014 г. в градовете Варна и
Бургас има 35% по-малко вложения на руски
граждани в недвижими имоти в сравнение със същия
период на 2013 г., сочат данни на "ЕРА България".
"Причините за подобно развитие са комплексни. Но
най-важната от тях е геополитическата криза в
региона Украйна-Русия. Тя неизбежно дава
отражение върху интереса към покупка на втори
дом", отбелязва Теодора Димитрова, изпълнителен
директор на компанията. Въпреки това на пазара като
цяло се отчита ръст от 64% в продадените имоти за
първо полугодие на 2014 г. спрямо същия период на
2013 г. Повишен е интересът към покупка на жилища
в София през месец юни, отчитат от компанията.
Според специалистите това се дължи на
политическата обстановка и на ситуацията с КТБ.
Очаква се този тренд да продължи и през следващите
месеци, коментират от компанията.
Стандарт, 23 юли 2014

БЕХ обвързва необратимо България с
"Южен поток"
Въпреки официалното замразяване на проекта
поредното движение за осъществяването на "Южен
поток" беше направено във вторник. На заседание на
борда на директорите на Българския енергиен
холдинг трябваше да бъдат одобрени два ключови
документа, с които се отваря пътят "Газпром" да
отпусне заем от 620 млн. евро за строежа на
газопровода в България. С тези средства БЕХ
трябваше да финансира своето 15-процентно дялово
участие в проекта, който вече поскъпна до 3.8 млрд.
евро. Заради по-високата цена на "Южен поток"
спрямо първоначално очакваните 3.5 млрд. евро

Инвестиционният проект за
биоземеделие
на
южнокорейската
компания
„ИЮ Съндей” в бившето ракетно
поделение в плевенското с. Телиш
вече се изпълнява. Водоподаването,
електрозахранването
и
отводнителната
канализация
на
някогашния секретен военен обект са
възстановени
през
последните
няколко седмици. До дни строителна
фирма трябва да започне да
преустройва халетата за ракетите и
военната автотехника в помещения за
отглеждане
на
гъби,
съобщи
кметицата на селото Нели Дакова.
Преса, 23 юли 2014

Микроязовир става акваферма
Микроязовирът край село Брезнишки
извор ще става акваферма. Върху 75
декара водна площ ще се развъжда
интензивно риба. Водоемът ще бъде
зарибен с шаран, толстолоб, щука,
езерен рак и бял амур. Преди това
язовирът ще бъде почистен, а дългата
255 м стена ще бъде укрепена.
Аквафермата ще има капацитет за
производство на 12 тона риба
годишно. Намерението е на Ивайло
Петров и неговата фирма "Адел-3",
която стопанисва язовира от 2004 г.
Стандарт, 23 юли 2014

Резиденция
продадена,

„Липник“

е

потвърди
частният
съдебен
изпълнител
Иван
Хаджииванов. Той поясни, че в търга
са наддавали две русенски фирми, но
не посочи кой е новият собственик,
защото е поел ангажимент за това.
Цената, на която е закупен имотът в
Лесопарка край Николово, е 394 000
лева. Купувач на бившата резиденция
на Тодор Живков е русенската фирма
"Тива Ком" ООД, която работи в
областта
на
международната
спедиция.
Topnovini.bg, 21 юли 2014
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обаче БЕХ ще трябва да даде допълнително 68 млн. евро собствени средства. Заемът не е свързан
пряко със строежа, но ще позволи строителите да получат авансово плащане. Заседанието на БЕХ
обаче е завършило без вземане на решение. Няма гаранции, че в близките дни държавният холдинг
няма да се задейства и да направи проекта необратим. За да се ускори процесът българските
строители очакваха да получат гаранции от държавната Българска банка за развитие (ББР), а
рискът по тях да бъде застрахован в Българска агенция по експортно застраховане (БАЕЗ).
Стандарт, 23 юли 2014

Газовият интерконектор с Румъния отложен за септември
Интерконекторът с Румъния няма да се състои по-рано от септември. Причината е, че при
полагането на тръбите една от тях е „ударила на камък” и се е счупила. В последните дни се
правят опити да тя да се извади с помощта на наличната и допълнителна техника от
специализирана компания. Първоначалните планове бяха газопроводът да заработи още в края на
миналата година, но техническото изпълнение се забавя сериозно. От газовия ни оператор за
момента не коментират дали изпълнителят на проекта ще плаща неустойки за забавянето или това
е част от форс мажор клаузата на договора. Освен тази тръба българският оператор планира да
изгради и още един газопровод, който да дублира първия. Припомняме, че страната ни може да
получава от Румъния едва по 500 млн. кубични метра газ годишно, докато ние можем да
транспортираме за северната ни съседка по 1,5 млрд. кубика. В бъдеще е предвидено чрез
компресорна станция на румънския бряг да бъде увеличен капацитетът за доставки на синьо
гориво за страната. По отношение на интерконектора с Гърция източниците твърдят, че нещата
там напредват според плановете и няма отказ от реализирането на проекта.
News.bg, 22 юли 2014

Продават неработещ от десетилетие завод
В понеделник (21 юли) неработещият от 10 години минно-металургичен комбинат „Елисейна”
ЕАД ще бъде обявен за продан. След множество провалени търгове през годините сега стойността
на активите му е паднала до 1 432 381 лв. Заводът, чието предназначение бе добив и преработка на
черна мед, бе обявен в несъстоятелност през 2004 г. заради дългове над 5 милиона лева.
Кандидати да го купят навремето имаше от страната и чужбина, но до сделки не се стигна. След
мощен протест на еколози бе провален проектът за изграждане на площадката за голямо депо за
отпадъци, включително и за завод за преработката на софийския боклук. Провали се и идеята
ведомствените 3-етажен хотел и футболно игрище да бъдат превърнати в тренировъчна спортна
база. Днес някогашната гордост на социндустрията се е превърнал в призрачна гледка в
Искърското дефиле. При търга в понеделник заводът ще бъде продаван на части. Придобилите
основната площадка, сгради и съоръжения върху нея (обявена за 1,09 милиона лева) ще получат
също 10 х.т. клинкер, 150 т. бял и 100 т.черен оловен шлак и голямо количество медна пещна
шлака. Останалото обявено за продан са части от оборудване и инертни материали от закритите
рудници „Издремец”, „ Осинов лаг” и „Христо Ботев”.
Преса, 21 юли 2014

"Първа копка" за път до нов ГКПП при Салаш - Ново корито
Председателят на парламента Михаил Миков, министърът на регионалното развитите Десислава
Терзиева и министърът на енергетиката на Сърбия Александър Антич направиха днес "първа
копка" за строителството на пътна връзка до бъдещия нов ГКПП при Салаш, община Белоградчик,
и Ново корито, Сърбия. Официалната церемония по откриването на строителните дейности се
състоя днес по време на традиционния международен събор при прохода "Кадъ боаз", който се
провежда до 20 юли. "Днес открихме строителните дейности за изграждане на път до тази
местност, работи се и за изграждане на граничен пункт, както и гранична полиция да увеличи
състава си, за да покрие новия ГКПП. Важно е, че се сбъдна една мечта и затова тук има хиляди
хора, които искат да си общуват - българи и сърби да са заедно в обединена Европа. Благодаря на
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двете правителства на България и Сърбия, че стигнахме дотук и продължаваме напред", каза при
откриването на строителството на обекта Михаил Миков. "Днес реализираме една десетилетна
мечта на хората от този регион. Северозападният регион в България е най-бедният и нашето
правителство показа, че мисли за него.
dnes.bg, 21 юли 2014

Търсят имоти над €100 000
Богатите започнаха да влагат парите си в имоти. Двойно повече са сделките за апартаменти на
стойност над 100 000 евро през май и юни в сравнение с първите четири месеца на годината.
Покупките на по-скъпи жилища формират 15% от пазара на недвижимости през последните два
месеца, показват данните на агенцията за недвижими имоти "Адрес". "Това означава, че хората с
повече спестявания са взели решение да ги инвестират в имот, което е сигурна стъпка, особено
предвид падащите лихви по депозитите", коментира Калоян Богданов, маркетинг мениджър на
компанията. Освен че купуват по-скъпи жилища, хората стават и по-решителни при избора на
имот. Периодът за сключване на сделка в последните месеци се е скъсил с около една трета и
покупките се реализират средно за 30 дни. Друга интересна тенденция е, че расте броят на
жилищата, закупени на цена, по-висока от първоначално обявената, тъй като има няколко
кандидати за имота. Всяка десета сделка е именно такава, казват брокерите. Заради климатичните
катаклизми все повече хора се интересуват и от сградата, в която се намира жилището - питат дали
може да издържи на наводнение и други стихии.
Стандарт, 18 юли 2014

Два парка и спортна площадка ще строят във Велико Търново
Два нови парка и спортна площадка ще бъдат изградени във Велико Търново, каза началникът на
отдел „Околна среда” в общината Зорница Кънчева. Местата за отдих ще са разположени в
кварталите „Чолаковци” и „Зона Б”. В спортната площадка в „Чолаковци“ ще бъде включено
игрище, фитнес на открито, детска площадка, както и специално озеленени места за отдих, стана
ясно от думите й. Трите съоръжения са включени във втората част на проект „Регионално
развитие”, който се изпълнява на територията на Община Велико Търново от 2011 - 2012 г.
Общата сума, която ще е нужда за изграждането им, е малко над 300 хил. лв. Обществената
поръчка за строителен надзор по доизграждането на парковете е отворена още преди да започне
изграждането. Очаква се дейностите да започнат през юли, а крайният срок на проекта е юли 2015
година. В двата квартала към момента няма изградени паркове.
Investor.bg, 18 юли 2014

Италианци инвестират още 200 000 лв. в завода си в Плевен
Нова инвестиция в размер на 200 000 лв. планират да направят в завода си в Плевен от Метекно
Груп. От там съобщават, че инвестицията е свързана с производството на нов продукт – PIR панел,
който се характеризира с повишена устойчивост на огън. Той ще бъде представен на семинара,
който ще се проведе утре в хотел „Ростов”. Форумът се организира от Метекно България АД, част
от Групата Метекно - световен лидер в производството на изолационни панели за строителството
и Дау Кемикалс – американски концерн, един от най-големите в областта на химическите
продукти. Семинарът е на тема „Полиуретаните в строителството – иновативни технологии” и ще
бъде открит от Алдо Де Санти, Директор на Дау Кемикалс за Европа и инж. Лука Профили,
мениджър на Метекно.
pleven.topnovini.bg, 17 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 29 (112) / 24 юли 2014

Камара на професионалните оценители

АНАЛИЗИ

Делът на индустрията в брутната добавена стойност на България плавно
расте
Делът на индустрията в брутната добавена стойност (БДС) (без строителството) на България
нараства плавно през последните години, стана ясно днес при представяне на анализа на проекта
„Възраждане на индустрията в България“, иницииран от КНСБ.
Анализът показва, че делът на индустрията се увеличава всяка година от 2008 г., когато е бил
21,8%, до 25,2% през 2013 г.
Реиндустриализацията не трябва да се разбира като изкупуване на частни компании от държавата,
нито пък като пряко или косвено субсидиране на закъсали държавни компании, коментира при
представянето на анализа зам.-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Камен
Колев. По този начин се деформира пазарът, обясни той
Според него за възраждане на индустрията е необходимо да се осигури политическа стабилност,
да се гарантира независимост на регулаторните органи, както и да се развият публично-частните
партньорства.
Той смята също, че е необходимо да се премахнат незаконовите регулативни режими, да се
разработи нов регистър на административните услуги и да се премахнат нормативно определените
минимални цени на услугите за отделни професионални гилдии. От анализа става ясно също, че
инвестициите за техническо образование в България са почти два пъти по-ниски от средните за
ЕС. Налице е и трайна тенденция към намаление на младите кадри със специално техническо
образование.
„Има дефицит на технически кадри – близо три пъти по-малко от потребностите на индустрията“,
заяви Колев. По думите му начин да се подобри проблемът с квалификацията на кадрите е
въвеждането на дуалното обучение.
Възстановяването на индустрията е съвместна отговорност на държавата, бизнеса и синдикатите.
Държавата трябва да разработи дългосрочна стратегия за индустриална политика, свързана със
социалните партньори и академичните среди, смятат от КНСБ.
Държавата трябва да определи приоритетни сектори, чието развитие да подпомага най-вече с
нефинансови мерки, като привличане на инвестиции, стимулиране създаването на клъстери,
насочване на износа към подходящи държави и други, отбеляза президентът на КНСБ Пламен
Димитров.
Според него тези сектори са транспорт, металургия и машиностроене, химическа промишленост,
информационни технологии, добивна промишленост и други.
Произведената продукция в добивната промишленост през последните години нараства, като през
2012 г. е достигнала 2,9 млрд. лв. спрямо 2,3 млрд. лв. през 2008 г., сочи още анализът, представен
днес. Заетите лица обаче намаляват през периода от 29,9 хил. до 25 хил.
В преработващата промишленост произведената продукция също се е увеличила в сравнение с
2008 г., когато е била на стойност 47,9 млрд. лв, а през 2012 г. достига 49,8 млрд. лв. Броят на
заетите лица и тук намалява – от 639 хил. до 525 хил. В енергетиката стойността на произведената
продукция се увеличава за същия период от 6,8 млрд. лв. до 9,6 млрд. лв., а броят на заетите се
свива от 36 хил. на 33 хил.
Ръст на работещите има в сектор „Доставка на води, канализационни услуги и управление на
отпадъците“, където те са достигнали 34 хил. през 2012 г. от малко над 32 хил. през 2008 г. За
периода произведената продукция намалява от 1,6 млрд. до 1,3 млрд. лв.
Investor.bg, 21 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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