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Виенски фонд е проявил интерес към Корпоративна
търговска банка (КТБ). Това е съобщил служебният
премиер Георги Близнашки днес след работна среща с
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Капиталът на проектната компания "Южен поток
България" е бил увеличен на 397.6 млн. лв. Решението е
било вписано в Търговския регистър в понеделник,
съобщиха от Министерството на икономиката и
енергетиката. От ведомството на Васил Щонов заявяват,
че увеличението е станало в нарушение на неговата
заповед от 11 август за замразяване на всякакви дейности
по "Южен поток" до привеждането му в съответствие със
законите в ЕС, каквито са изискванията на Европейската
комисия. От министерството допълват и че увеличението
на капитала само по себе си не представлява начало на
строителни действия, а само позволява да продължат
подготвителните работи по проекта. Старт на
изграждането на "Южен поток" на българска територия
ще се осъществи едва след извършване на авансови
плащания към изпълнителите на проекта, което пък е
възможно само след подпис и на двамата изпълнителни
директори на "Южен поток България", поясняват от
икономическото министерство. От ведомството заявиха и
че ще сезират прокуратурата заради увеличения капитал.
От проектната компания съобщиха, че по препоръка на
Европейската комисия спират възлагането на всякакви
поръчки, както и сключването на договори, свързани със
строителството на газопровода на територията на
страната. В момента дружеството извършва дейности с
подготвителен характер по реализацията на проекта при
спазване на българското и европейското законодателство.
При строителството на газопровода "Южен поток
България" се придържа към принципа на прозрачност и
отговорност за съответствието на проекта с нормите на
Европейския съюз, съобщиха още от проектната
компания.

Средни пазарни цени на жилища по
тримесечия (Q2’2009 – Q2’2014),
лв./кв.м
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представители на Фонда, потвърдиха от пресслужбата на кабинета. "За КТБ проведохме
предварителен разговор с фонд, базиран във Виена, който е участвал в приватизацията в Чехия и в
редица други страни. Тези хора се представиха пред нас и дадоха надежда, че в рамките на 10 дни
ще направят своите предложения. Те се опитват да убедят всички акционери да застанат зад тях, за
да могат да действат с развързани ръце. Ние ги изслушахме внимателно, казахме им, че са много
смели хора, а те отговориха "Други ни наричат луди", но имат желанието нещо да направят. Какво
ще стане ми е трудно да кажа отсега, очакваме официалните предложения от тяхна страна", е казал
Георги Близнашки, цитиран от пресцентъра. Припомняме, че вчера премиерът разкри, че е имал
среща с "много мощен фонд", който иска да се намеси по казуса. "Пошегувах се, че всички дават
съвети, но тези хора са готови да дадат и пари", каза още Близнашки.
Investor.bg, 20 август 2014

Продажбата на над 7% от "Албена" започва на 18 август
В мъртвия за борсата летен сезон община Балчик ще се опита да продаде през нея дела си в един
от най-големите морски курорти, Албена, за близо 15 млн. лв. Предлагането ще започне на 18
август и ще продължи до 2 октомври, ако пакетът, представляващ 7.13% от капитала на
дружеството, не бъде изкупен по-рано. Според анализатори продажбата няма да е лесна заради
трудната ситуация на капиталовия пазар, но пък може да привлече интереса на дългосрочни
инвеститори. Тя идва и в момент, когато дружеството е потърпевшо от пороите в края на юни,
заради които имаше отлив на туристи. На презентация пред потенциални инвеститори
изпълнителният директор на Албена Красимир Станев прогнозира, че това може да доведе до спад
на печалбата с около 5 млн. лв. спрямо предходната година, както и до свиване на планираните
инвестиции за 2015 г. Групата притежава 43 хотела, 3 вилни селища и 2 апартаментни комплекса с
над 25 хил. легла. Развива и компании в селското стопанство, чрез които се осигурява част от
храната в хотелите, строителни бригади за извършване на ремонтни дейности, повишаващи
категорията на хотелите, развива летищна дейност и дори има собствена електроцентрала, която
осигурява до 35% от енергията, потребявана във ваканционният комплекс Албена, разположен на
Северното Черноморие.
Капитал, 14 август 2014
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Близо една трета от бързите заеми са
необслужвани
Близо една трета от т.нар. бързи заеми са необслужвани,
показват данните на БНБ към края на юни 2014 г. През
второто тримесечие на годината те са се увеличили, но с
малко. Нарастване има и в общия портфейл на
дружествата за кредитиране. Броят на този тип компании
към полугодието е 174 според данните на БНБ. Към
момента те са на регистрационен режим в централната
банка, като се очаква с ново законодателство за сектора
да преминат на лицензионен режим с регулатор вече
Комисията за финансов надзор. Преди близо месец (от 23
юли) влязоха в сила и регулации на цената на бързите
кредити. Първоначалният ефект от тях се оценява като
усложняване на офертите за клиентите, по-рестриктивни
изисквания и като цяло по-трудни заеми. Ефекти върху
обемите на кредитиране, ако има такива по-чувствителни,
ще покажат данните за третото тримесечие на годината,
които ще бъдат публикувани през ноември 2014 г.
Капитал, 19 август 2014
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Парите във фондове скочиха с 53,5%
Вложенията във взаимните фондове с местно участие са
нараснали с 34% до 830,4 млн. лв. към края на юни в
сравнение с година по-рано, отчита БНБ. Бумът се дължи
основно на ръста на местни фондове, инвестиращи в
облигации - 55,8% за година. Обяснението са трусовете в
банковата ни система, които накараха хората да
диверсифицират портфейлите си. Затова още позначителен ръст има и общо при чуждестранните плюс
местните инвестиционни фондове - 53,5 на сто, като
сумата на активите им е 1860,5 млн. лв.
Стандарт, 20 август 2014

ПЧИ: 91.7 млн. EUR през юни 2014
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Взимаме от ЕС 15,86 млрд. евро
15,860 млрд. евро от ЕС ще може да усвои страната ни
през целия нов програмен период 2014-2020 г. По-7-те
оперативни програми, програмите за морско дело и за
селските райони страната ни ще може да усвои общо 9,85
млрд. евро (виж таблицата). Освен това страната ни ще
може да получи финансиране и от новия Фонд за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. От
фонда ще можем да получим 104 млн. евро, които ще се
разпределят от социалното министерство. Страната ни
сама ще решава дали да подпомага хората с пакети храни,
продукти или други вещи. Директните плащания от
Брюксел до 2020 г. са на обща стойност 5,33 млрд. евро.
По механизма "Свързана Европа" ще можем да защитим
трансгранични транспортни проекти, предимно за жп
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инфраструктура, на обща стойност 406 млн. евро. Още 165 млн. евро ще дойдат по линия на
Европейското териториално сътрудничество.
Стандарт, 18 август 2014

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Търговия на едро с твърди, течни и
газообразни горива и подобни продукти", по Активи за 2013 г.
Предприятие

No

Град

Активи (хил. лв.)
2012
2013

1

Нафтекс Петрол ЕООД

Ловеч

645 025

470 987

2
3

Топливо АД
Булмаркет ДМ ООД

София
Русе

191 775
122 956

182 690
146 145

4

Газтрейд АД

София

78 449

85 828

5

Ритъм 4 ТБ ООД

Стара Загора

75 658

82 914

6

Лукойл-България Бункер ЕООД

София

121 645

78 039

7

ТиБиЕл ЕООД

Перник

42 763

52 343

8
9

Бент оил АД
Лукойл Ейвиейшън България ЕООД

София
София

49 354
45 969

46 248
34 832

10

Вянд Ойл ООД

Бургас

58 305

28 840

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Индексите на БФБ се повишиха в днешната сесия, както
следва: SOFIX (+0,5%) до 545,42 пункта, BG40 (+0,6%) до
107,03 пункта, BGTR30 (+0,6%) до 414,50 пункта и
BGREIT (+0,2%) до 96,63 пункта. „След "червеното"
начало индексите възстановиха загубите и завършиха на
положителна територия. Направи впечатление засилената
активност в края на сесията с книжата на
ЧЕЗ
Разпределение, чиято търговия ще бъде преустановена за
три дни от утре заради сплита на акциите му", заяви за
Investor.bg Светозар Абрашев*, изпълнителен директор на
ИП София Интернешънъл Секюритиз АД. "Като цяло се
вижда позитивно настроение след вчерашния успешен
аукцион за дела на Община Балчик в Албена, като очаквам
то да се засили с приключването на лятото и провеждането
на парламентарните избори. В следващите седмици обаче
вялата търговия ще продължи, но е видно, че на пазара има
пари, а и в големите институционални инвеститори, които
могат да бъдат вложени при нормализиране на
политическата и икономическа обстановка“, коментира
анализаторът.
Инвестор.БГ, 19 август 2014
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Акция на седмицата – Топливо АД

БФБ-София
Седмичен оборот 11-16.08.2014 (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
1 117 264.72
Standard
916 650.80
АДСИЦ
170 826.61
Общо
2 438 294.39
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Борсата показва позитивно настроение
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Книжата на Топливо АД бяха избрани от екипа на
Investor.bg за победител в тазседмичното издание на
SOFIX: 18.07.2014 – 19.08.2014
рубриката "Акция на седмицата". Акциите на дружеството
поскъпнаха с 35,12% през седмицата до 5,81 лв. за брой и
550
бяха първи по ръст сред компаниите от BGBX40. Второ по
545
ръст сред 40-те най-ликвидни дружества бе Синергон
540
холдинг АД с 10,82% до 1,362 лв., като холдингът е
535
основен акционер в Топливо АД. През седмицата се
530
сключиха 29 сделки с акции на Топливо АД за общо 30
525
хил. лв. Акциите на компанията поскъпнаха с 93% през
последните 12 месеца до 5,81 лв. за брой, като пазарната
капитализация достигна 31,5 млн. лв. Причина за
повишението бе свиканото общо събрание на акционерите
с цел гласуване на обратно изкупуване на цени между 5 и 12 лв. за акция. Също така акционерите
ще гласуват за овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до 50
млн. лв. чрез издаване на нови акции, включително привилегировани, за срок от 5 години.
Текущият капитал е разпределен в 5 416 829 акции с номинал 1 лев.
Инвестор.БГ, 16 август 2014

Поредна седмица без особена волатилност на БФБ
Водещият индекс на БФБ – SOFIX, приключи с понижение от 0,4% седмицата, макар че се повиши
с толкова в петъчната сесия до ниво от 540,62 пункта при оборот от 1,212 млн. лв. От началото на
годината индексът е нараснал с 10%. Индексът на най-ликвидните компании BGBX40 прибави
0,05% за седмицата (+0,1% днес) до 106,50 пункта, равнопретегленият BGTR30 се покачи с 0,2%
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(+0,2% днес) до 408,90 пункта, а индексът на дружествата със специална инвестиционна цел
BGREIT спадна с 0,7% (-0,03% днес) до 97,18 пункта. „Днес приключва шеста поредна седмица
без осезаема волатилност на БФБ. Търговията съвсем притихна, като дневните изтъргувани обеми
в някои дни едва надвишават 100 хил. лв., а движенията на цените, с някои изключения, са
символични. SOFIX се движи настрани, малко над годишно изгладената си средна стойност. По
време на банковите паники тя беше тествана три пъти, но индексът всеки път изплуваше обратно
над нея, което показва нейната техническа роля на подкрепа на пазара. Очевидно е обаче, че в
момента пазарът няма енергия за нов рейд. Инвеститорите очакват импулса да дойде от
развитието на мъчителната ситуация с КТБ, както и от предстоящите избори. Но пазарът много
често изпреварва информацията за събитията и започва движение предварително. Така се случи
преди банковите паники, например“, заяви за Investor.bg Явор Спасов, мениджър Бизнес развитие
в БенчМарк Финанс. "От техническа гледна точка, движението настрани скоро ще достигне 50дневната средна, което вероятно ще предизвика волатилност и може би нов краткосрочен тренд.
Потвърждение за посоката на следващия импулс ще ни даде диапазонът 530-565 пункта.
Преминаване на индекса над 565 ще разбуди купувачите и вероятно ще предизвика ръст към
зоната 580-590 пункта, която отключи корекцията в началото на юни. Ръст над тази зона ще
означава значително подобрение на пазарните нагласи и наличие на условия за стартиране на
следващ средносрочен възходящ тренд към далечните 900 пункта. Песимистичният сценарий е
текущото задържане на SOFIX около годишната средна стойност да означава пауза в корекцията.
Спад под 530, където текущо се намира годишната динамична подкрепа на цените, вероятно ще
отключи нова вълна на корекцията към 460 пункта. Потенциална пречка за спада на индекса биха
били психологическите 500 пункта. Като най-песимистичен сценарий допускам прерастване на
негативизма в отчаяние и достигане на индекса до зоната около 400 пункта, където се намира
значима техническа подкрепа", коментира анализаторът.
Инвестор.БГ, 15 август 2014
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ИНВЕСТИЦИИ

Чакаме дял от $7 трилиона
Страната ни очаква дял от седем трилиона
долара, натрупани от международни фирми по
време на кризата. Страната ни е една от
атрактивните дестинации, които се оглеждат
от големите компании и биха могли да
привлекат чужди средства, коментират
икономически експерти. Те се базират на
проучване, според което най-големите
компании в света са натрупали рекордни
парични резерви и се очаква да започнат да
харчат. Към момента сумата, която държат
най-големите фирми в света, е около седем
трилиона долара. Компаниите, заедно с
фирмите за частни капитали, са поставени под
натиск да започнат да харчат огромната
планина. С близо два трилиона долара за
харчене разполагат само американските
гиганти. Най-голяма част от средствата се
държат от технологичните гиганти, които биха
могли да проявят интерес и към нашата
страна. С най-много пари - 140 млрд. долара,
разполага "Епъл", а "Майкрософт" има 83
млрд. долара. На трето място се нарежда
Google с 59 млрд. долара. Сериозни капитали
са натрупани и в европейски компании от
областта на фармацията и добивните
дружества. Страната ни може да привлече част
от тези капитали като предложи аутсорсинг
или
чрез
придобиване
на
закъсали
предприятия, коментират наблюдателите.
Проблем на този етап се явява липсата на
достатъчно големи и класни офиси, както и
недобрата инфраструктура в малките населени
места.
Стандарт, 21 август 2014

Енергийният борд ще започне
работа до седмица
До началото на следващата седмица ще бъде
структуриран енергийният борд - експертен
орган, в който ще влязат представители на
всички заинтересовани страни. Основната
задача на енергийния борд е да намери и
предложи решения, за стабилизиране на
сектора, който е пред колапс, заради
натрупани дисбаланси , следствие от
неефективни решения, взети под политически
натиск. "Бордът ще е работещ, експертен
орган, в който ще влязат представители на

"Главболгарстрой" най-вероятно ще
ремонтира Зимния дворец
Сдружение
с
участието
на
"Главболгарстрой" АД е най-вероятният
изпълнител на ремонта на Зимния дворец в
София, съобщи "Капитал Daily". Ценовите
оферти на петте кандидата бяха отворени
днес, докато тече назначената от служебния
спортен министър Евгения Раданова
проверка на редовността на процедурата.
Обединението "София спорт", в което заедно
с ГБС участва и проектантското бюро "Фор
райс" ООД, даде най-високата ценова
оферта, но получи двойно повече точки от
втория по техническите показатели и това ѝ
отрежда първо място в процедурата.
Дневник, 21 август 2014

Започва
реконструкцията
на
рибарското пристанище в Поморие
Рибарското пристанище в Поморие ще бъде
обновено със средства от Оперативна
програма
„Рибарство”. Общината е
публикувала
обществена
поръчка
за
реконструкцията, която се предвижда да
струва близо 9,4 млн. лв. без ДДС. Това е
третият проект за обновяване на пристанище
по програма „Рибарство“. До момента има
други два одобрени проекта - за рибарските
пристанища в Сарафово и Созопол.
Investor.bg, 20 август 2014

1,6 млрд. лв. ще е инвестицията в
сателитното градче при Мусачево,
община Елин Пелин. Това твърдо са обявили
пред министерство на икономиката от
компанията на хонконгските милиардери
"България
Дивелопмънт/Холдингс/
Лимитед" . Декларирали са още, че смятат да
приключат със строежите до август 2017 г.,
става ясно от отговори на министерството на
икономиката до "24 часа". Зададохме
въпросите за бъдещото сателитно градче,
след като само дни преди да сдаде властта на 23 юли кабинетът "Орешарски" одобри
"меморандум за разбирателство между
правителството на Република България и
"България
Дивелопмънт/Холдингс/
Лимитед" АД.
24 часа, 20 август 2014
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всички заинтересовани страни. Той трябва да предприеме първите най-важни стъпки, с които да
спасим сектора, тъй като е реална опасността още през октомври системата да колабира", заяви
министър Захариева и допълни, че всеки месец НЕК губи по 50 млн.лв., заради което не се
разплаща с компаниите, от което страдат всички. Тя разпореди пълна проверка на извършените
плащания от НЕК, заради информацията, че някои дружества са получавали пари от държавата
редовно, а други не, съобщи пресслужбата на министерството. На среща с представители на КТ
"Подкрепа" и КНСБ, на която присъства и министърът на икономиката и енергетиката Васил
Щонов, тя пое ангажимент да обяви на кого плаща НЕК и по какви критерии.
Сега, 20 август 2014

„Зелена светлина“ за строежа на магистралата между България и
Сърбия
Под председателството на заместник-министъра на регионалното развитие Ангел Петров (на
снимката) се проведе заседание на Националния експертен съвет към Министерството на
регионалното развитие. Съветът разгледа Подробните устройствени планове на важни
инфраструктурни проекти в страната, като бе дадена и „зелена светлина" за изграждането на
магистрала между България и Сърбия. Съветът одобри парцеларен план за модернизация на път I8 Калотина – Софийски околовръстен път (СОП) от км 1+000 до км 32+447. Зам.-министър Ангел
Петров подчерта, че с реализацията на проекта се поставя основа за пускане на тежкотоварен
трафик през ГКПП- Маказа, което е от особено значение за търговско-икономическите връзки
между двете държави. Досега условията не позволяваха преминаване на моторни-превозни
средства, тежащи над 3,5 тона.
Стандарт, 20 август 2014

Строежът на нов мост над Дунав ще струва около 270 млн. Евро
Между 200 и 270 млн. евро ще струва изграждането на нов мост над река Дунав. Това става ясно
от проучвания, направени на четири места, на които евентуално може да бъде изградено новото
съоръжение. Предвижда се във втория етап да се обсъди по-конректно възможността за
изграждане на жп линия и колко ще струва това. Четирите варианта са при Оряхово-Бекет,
Силистра-Кълъраш, Русе-Гюргево и Никопол-Турно Мъгуреле. Това обясни Елеан Гагов, експерт
в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По думите му е налице
желание и четирите моста да бъдат изградени. Той обясни, че на българо-румънски форум в Русе,
проведен в началото на юли, станало ясно, че и България, и Румъния са съгласни да се построят
повече мостове, които ще свързват едни от най-бедните региони и ще привлекат инвестиции, ще
увеличат трафика и ще помогнат на местния бизнес. Консултантът, който е нает да направи
проучване къде да е третият мост е фирма "Транспроект 2001", която има договор с Министерство
на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния. Той е разработил по три
варианта за свързване през реката за всяка двойка градове.
Дарик радио, 19 август 2014

Замразиха “Южен поток”
Работите по "Южен поток" у нас се спират временно. Това става с разпореждане на министъра на
икономиката и енергетиката Васил Щонов до Българския енергиен холдинг (БЕХ). С него той
възлага на компанията да преустанови всякакви действия по проекта, докато той не отговори на
всички изисквания на Европейската комисия. Щонов изисква от БЕХ да спре и всякакви тръжни
процедури, както и сключването на договори по реализацията на проекта "Южен поток" на
територията на България. Паралелно министърът възлага на БЕХ да окаже и пълно съдействие на
Еврокомисията по въпросите, свързани с процедурата по привеждането на проекта в съответствие
с европейското законодателство. Също така Българският енергиен холдинг няма да участва и в
увеличаването на капитала на проектната компания "Южен поток България", в която БЕХ дели по
50% от капитала заедно с "Газпром".
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Стандарт, 19 август 2014

Правят гориво от стари гуми
Гориво от стари гуми ще започне да произвежда скоро нов завод край Видин. Съоръжението е в
село Сланотрън и ще използва специална технология за преработка - пиролиза. Това съобщи инж.
Димитър Колев, един от директорите на завода и съавтор на новия метод за рециклиране.
Пиролизата позволява от преработката на старите автогуми да се получат полезни за други
производства продукти - котелно гориво, сажди, стоманена тел и гипс. При това специалният
процес не включва горене и затова не се получават отпадъчни продукти и не замърсява околната
среда, твърдят от завода. По данни на водеща английска компания, ако само половината от
използваните в Европа автомобилни гуми се обработят с технологията на завода край Видин, от
тях биха се получили 7,5 млн. барела полурафинирано гориво, 7,5 млн. барела гориво с еквивалент
на газ, 1 млн. т сажди и 350 000 т стомана. Ползата за околната среда би била 5 млн. т вредни
емисии въглероден двуокис, а всеки тон сажди спестява по 2 тона въглероден двуокис и 2 т
природен газ.
Стандарт, 19 август 2014

Скариди дават работа на 250 души
Завод за скариди ще отвори 250 нови работни места. Съоръжението се намира в Айтос и вече е
напълно изградено, съобщават от общината. Начинанието е на българо-шведска компания, която е
построила завода със собствени средства от 1,5 млн. евро. Рибните продукти, които ще се
преработват в завода в Айтос, ще пристигат от Северно море. Те ще се обработват на ръка в цеха и
ще се продават на пазарите в Европейския съюз. Сериозен интерес има и към съседния на завода
терен. Чужда компания иска да развива там ново високотехнологично производство.
Стандарт, 19 август 2014

Сделката за “Кемпински” на финалната права
Столичният хотел "Кемпински-Зографски" скоро ще смени собствеността си и вероятно ще стане
част от "Виктория Груп" на бизнесмена Ветко Арабаджиев. С дъщерна компания на холдинга вече
е подписан протокол от наследниците на покойния бизнесмен Иван Зографски с намерение за
сделката. Протоколът е внесен в Комисията за защита на конкуренцията. Очаква се един от
петзвездните символи на София да смени собственика си срещу сума от порядъка на 50 млн. евро.
Освен фирмата на Арабаджиев за хотела се борят още двама кандидати - собствениците на
"Химимпорт" и ливански предприемачи.
Стандарт, 18 август 2014

Завод в Кнежа ще наеме 4900 шивачки
Пакистански инвеститор, който произвежда спортни облекла, джинси и кожени якета в Германия,
ще строи огромен текстилен завод в Кнежа. Вакас Малик вече е регистрирал своя фирма у нас „Аванстар България“, и е получил сертификат клас А от агенцията за инвестиции. Малик се е
ангажирал да инвестира 55,1 млн. лв. за три години, както и да разкрие 4900 работни места. Като
бъдеща заетост това е най-мащабният проект в България в последните 10 години. Предвижда се
след първата година в предприятието да работят около 1000 души, а пълната заетост ще се
достигне след пет години. Това ще реши проблемите с безработицата не само в Кнежа, но и в
съседните общини Бяла Слатина, Червен бряг, Оряхово. Към 30 юни 2014 г. регистрираните в
бюрото по труда в Кнежа са 1221. Нивото на безработица в общината е 26,3% - два пъти по-високо
от средното за страната. В близките градове е още по-зле - Бяла Слатина е с 42% безработица,
Оряхово и Мизия - 30%, Борован – 65%.
Преса, 14 август 2014
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АНАЛИЗИ

Очакваните рекордни добиви поддържат ниски цените на зърното
Очакваното вече се превръща във факт. Световната реколта от пшеница и царевица през
настоящата пазарна година ще бъде огромна по количество, макар и на много места да е с
понижено качество (специално при пшеницата).
Съответно ниските цени на зърното от основните износители се очаква да се запазят.
Допълнителен фактор, който има потенциал да потисне търсенето, а заедно с това - и цената на
основните фуражни култури, се явява руското ембарго върху вноса на селскостопански продукти
от САЩ, ЕС, Норвегия, Канада и Австралия заради ограничената по този начин търговия с месо и
млечни продукти, коментира икономистът Николай Вълканов от Института по пазарна икономика
(ИПИ).
С напредване на жътвата в Русия и Украйна се активизира предлагането на пшеница в
Черноморския регион.
В руските черноморски пристанища цената на фуражната пшеница падна до USD 202/тон при
условия на доставка FOB. Премията за хлебна пшеница с добри показатели (12,5% протеин) е
висока – в рамките на USD 45-50/тон.
През втората седмица на август цената на хлебната пшеница за износ от Украйна се движи около
USD 248/тон, а на фуражната падна под USD 200/тон при условия на доставка FOB.
В идния месец не се очакват особени промени в цените на пшеницата в Черноморския регион.
Пазарни играчи споделят, че не очакват поскъпване, по-голямо от USD 20-30/тон в рамките на
селскостопанската година.
Ситуацията в България
В България царевица и слънчоглед от новата реколта вече се търсят, съответно с доставка през
октомври и ноември, но предлаганите цени трудно ще задоволят производителите - 200 лв/тон и
400-450 лв/тон от място.
Трудно е обаче да се очакват по-добри. При огромното производство на фуражни култури през
тази година (голяма част от произведената пшеница в Европа няма да е с достатъчно добри
показатели) и ниските цени при маслодайните семена и палмовото масло, фермерите ще трябва да
преглътнат предлаганото от пазара.
Investor.bg, 17 август 2014
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 HARMO 16
КОГА: 8-11.09.2014
КЪДЕ: Riviera Holiday Club, Златни пясъци

 ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ
ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ

В

СОЦИАЛНОТО,

ЗДРАВНОТО,

КОГА: 20-21.09.2014
КЪДЕ: о-в Санторини, Гърция

 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
КОГА: 25-27.09.2014
КЪДЕ: ИНТЕРПРЕД СТЦ, София

 EXPO REAL 2014 - 17-ТО МЕЖДУНАРОДНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА
НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
КОГА: 6-8.10.2014
КЪДЕ: Мюнхен, Германия

 SOFIA ARCHITECTURE WEEK 2014 АРХИТЕКТУРА И ГРАДСКА СРЕДА SOFIA

МЕЖДУНАРОДЕН

ФЕСТИВАЛ

КОГА: 10-19.10.2014
КЪДЕ: 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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