ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно седмично издание на
Камарата на професионалните оценители
11 септември 2014 г.
Брой 36 (119), Година 3








Корпоративни новини
Икономически новини
Борсови новини
Инвестиции
Анализи
Предстоящи събития

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

София-столица

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
II'2014

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Пловдив
1100
1050
1000
950
900
850
800

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
II'2014

Германският производител на храни за животни HL
Hamburger Leistungsfutter влиза като партньор в
българската компания "Топ микс", с което ще й помогне
да се разраства. Това стана ясно от съобщение на
производителя на фуражи. Със споразумението HL
Hamburger Leistungsfutter придобива 40% дял от "Топ
микс", като в замяна ще подкрепи нови инвестиции в
българския завод. В момента съдружници с равни дялове
в "Топ микс" са Пламен Даскалов и Стефан Колев.
Капиталът на компанията е 1.7 млн. лв., седалището й е в
Сливен, а основната й производствена база е в близкото с.
Калояново. Цената на сделката засега не е ясна, като от
"Топ микс" казаха пред "Капитал Daily", че стойността
идва от целта на новото съдружие, а паричната страна на
сделката не е толкова важна. Името на българското
дружество ще бъде променено на HL-Top Mix, след като
приключи процедурата по приемането на новия акционер.
"По-важна е увеличената бъдеща стойност на компанията
- обединението между изключително добрите и
съвременни
технологични
възможности,
висококвалифицирания и високоефективен екип на "Топ
микс" и иновативните продукти и позициите на
международния пазар от страна на HL Hamburger
Leistungsfutter GmbH". Амбицията му е в дългосрочен
период да има водеща роля на пазара на фуражи и
специализирани продукти за животни.

Средни пазарни цени на жилища по
тримесечия (Q2’2009 – Q2’2014),
лв./кв.м
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HL Hamburger Leistungsfutter влиза като
съдружник в "Топ микс"

Капитал, 10 септември 2014

Енемона е продала сгради за над 10 млн.
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Енемона АД отчита приходи от продажба на активи за
10,18 млн. лв. през първото полугодие на 2014 г., спрямо
за едва 95 хил. лв. за съпоставимия период на 2013 г.,
показват пояснителните бележки към отчета на
дружеството. Обяснено е, че през юни 2014 г.
дружеството сключва предварителен договор за покупкопродажба на сгради на стойност 10,097 млн. лв., по който
прехвърлянето на активите е реализирано през юли 2014
г. Дружеството признава прихода от продажба в периода,

Бургас
1600
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приключващ на 30 юни 2014 г. Отчетът е публикуван на 8 септември 2014 г. В същото време в
отчетът по бланки на Комисията за финансов надзор има справка за нетекущите активи и там е
записано, че „отчетната стойност на сградите излезли през периода“ е 3,375 млн. лв. Вероятно
балансовата стойност на сградите, продадени за 10,1 млн. лв. е именно 3,4 млн. лв. и печалбата от
продажбата е 6,6 млн. лв.
Investor.bg, 10 септември 2014

"Синтетика" АД е новият мажоритарен акционер в "Юнион Ивкони"
Той е свързан с "Еврохолд България", чиито дъщерни дружества оперират в областта на
застраховането, лизинга, недвижимите имоти и промишлеността. Влизането на "Синтетика" в
превозвача става в края на август, след като тя е изкупила лизингови вземания от превозвача и с
тях като апортна вноска участва в поискано от самата нея увеличение на капитала на дружеството,
става ясно от вписване в Търговския регистър. В резултат фирмата се оказва с над 50% участие в
"Юнион Ивкони". Пред Константинов пък стои задачата до три години да намери стратегически
инвеститор, който да купи компанията - по простата причина, че новият му съдружник не желае да
се занимава с автобусен транспорт, а предпочита да си вземе парите. Ако пък Константинов иска
да си върне фирмата - може да го направи в същия срок от три години, но цената за
"откупуването" с течение на времето ще расте.
Капитал, 8 септември 2014

"Техем Германия" придоби "Иста България"
От 1 септември дружеството "Иста България" се придобива от "Техем Германия" и клиентите у
нас с уреди Иста ще бъдат обслужвани от офисите и служителите на "Техем". Това обяви на
пресконференция днес Милена Стоянова, управител на "Техем България". Иста България се
преименува в "Данувиус" и ще продължи да работи като отделно дружество, но в рамките на
клиентската мрежа на "Техем", обясни Стоянова. В отговор на въпрос тя уточни, че искането за
промяната в собствеността е дошло от дружеството "Иста" и "Техем" е приело предложението,
като е придобило и правата върху лиценза за софтуера на уредите "Иста", за да може да ги отчита
на българска територия. Очаква се до края на месеца офисът на Иста в „Овча Купел” да бъде
закрит, а 12-те служители там да бъдат преназначени в офиси на "Техем". За клиентите на Иста,
които вече стават наши клиенти, не би трябвало да има никаква промяна в условията и
обслужването, дори се надяваме това да е добра новина за тях, защото те ще могат да ползват
всички наши клиентски центрове, каза Милена Стоянова.
Investor.bg, 8 септември 2014

"Агрия груп" плаща 11.5 млн. лв. за две земеделски дружества
Общо 11.5 млн. лв. е цената, която "Агрия груп холдинг" плаща за придобиването на две компании
за обработка на земя - "БД Агри" и "БД Фарм", става ясно от документи, качени в Търговския
регистър. Сделката за тях беше обявена през април, но се чакаше подаването на документи в
регистъра, преди да бъде обявена цената. С покупката на двете компании, досега собственост на
група датски инвеститори, обработваемите земи на "Агрия груп" ще нараснат на повече от 220
хил. дка. Консолидиране По-високата цена е за "БД Фарм" - 9.4 млн. лв., а "БД Агри" струва 2.1
млн. лв. Продавач е датската компания "Б-Д Инвест", която стъпи в българския земеделски сектор
преди няколко години. От офиса на продавача обясниха, че в момента няма кой да даде коментар
по продажбата, защото управителят отсъства. И двете сделки са подписани на 28 август, като
предстои в ТР да се впише тази за "БД Фарм". За другата компания сделката е вписана.
Капитал, 5 септември 2014
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Строителството това лято с
увеличение за разлика от миналото

леко

Строителството бележи леко увеличение през месец юли
на 2014 г. за разлика от същия месец на миналата година.
Според предварителните данни на Националния
статистически институт (НСИ) индексът на продукцията в
сектора, който отразява краткосрочните изменения на
строителната продукция между два сравнявани периода, е
намалял с 0,3% в сравнение с предходния месец юни. В
същото време индексът е нараснал с 2,9 на сто през юли
месец в сравнение със същия период на миналата 2013 г.
Изчисленията на националната статистика отразяват
нарастване на гражданското строителство с 0,1%, докато
при сградното такова има намаление от 0,6%. Принос за
нарастването на строителната продукция на годишна база
има положителния темп при гражданското строителство.
При него увеличението е с 11,3 на сто. От друга страна
при сградното такова е отчетено намаление с 3,4% на
годишна база.
econ.bg, 10 септември 2014
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Оборотът в търговията на дребно с 4%
ръст
С 4% нарасна оборотът в търговията на дребно през юли
спрямо същия месец на 2013 г., обявиха от НСИ. Спрямо
предходния месец ръстът в продажбите на дребно е с
0,5%. Това е добър знак за родната икономика. След като
през февруари, март и април имаше спад на оборотите на
месечна база, през следващите три месеца има тенденция
за ръст в продажбите. През юли спрямо същия месец на
2013 г. оборотът нараства най-много в търговията на
дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет с 22%, има ръст при продажбите на автомобилни горива със 7,1%, на храни, напитки и цигари и на компютърна и
комуникационна техника - с по 5,2%.
Стандарт, 10 септември 2014

Промишленото производство бележи ръст
през юли
Промишленото производство бележи ръст през юли 2014
г. Т.нар. индекс на промишленото производство, който
измерва измененията в произведената продукция на
промишлените предприятия между два времеви периода,
през този период е нараснал с 0,2% за разлика от
предходния юни месец на същата година. От друга страна
той регистрира намаление със същия процент спрямо
същия месец на 2013 г., сочат предварителните данни на
Националния статистически институт (НСИ). Найсериозен принос за неговата положителната тенденция
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има отразеното увеличение в сферата на производствената промишленост, което се равнява на 2 на
сто. Заедно с това ръст има и в добивната промишленост в рамките на 1,5 на сто. От друга страна в
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление от
0,6%. Разгледано по-детайлно изчисленията на националната статистика показват, че най-голямо
увеличение в размер на 27,4% в областта на преработващата промишленост има в производството
на превозни средства, различни от автомобили.
econ.bg, 10 септември 2014

Заплатите замръзват
Забавяне на ръста на средната работна заплата в страната се отчита в икономическия и финансов
анализ за второто тримесечие, изготвен от Българска банка за развитие (ББР). Причината е
съществуващата несигурност относно бъдещия бизнес климат и отрицателната инфлация.
Практически средната работна заплата в частния сектор почти не се е изменила номинално спрямо
второто тримесечие на 2013 г., сочи анализът. Лихвите по кредитите и депозитите падат, като посъществено е намалението на лихвите по депозитите. Това допринася за повишаване на печалбата
на банковата система, твърдят анализаторите на ББР. Към края на юни фискалният резерв е 5,9
млрд. лв. Увеличението му до голяма степен се дължи на емитираните в края на юни 5-месечни
съкровищни бонове. Очаква се през третото тримесечие на 2014 г. фискалният резерв
допълнително да нарасне в резултат на емисията еврооблигации от юни. Оценките за бизнес
климата обаче се влошават под влияние на увеличената икономическа и политическа несигурност.
Стандарт, 09 септември 2014

59 хил. души са намерили работа от началото на 2014
58 730 души са си намерили работа от началото на годината. Това сочат данни на Агенцията по
заетостта (АЗ) за първите осем месеца на 2014 г. Според статистиката през август равнището на
безработицата е 10,4%. Спрямо юли 2014 г. то е по-ниско с 0.2 процентни пункта. В сравнение с
август 2013 г. равнището също намалява - с 0.3 процентни пункта. В бюрата по труда са
регистрирани 342 503 безработни. Техният брой намалява за седми пореден месец. През юли те са
били с 4 746 души повече, а през август 2013 г. - с 8 935 души повече. 25 032 са регистрираните
младежи до 24-годишна възраст през август 2014 г., като те представляват 7,3% от всички
безработни. Година по-рано те са били с 8 449 повече. Регистрираните младежи до 29 г.
(включващи и тези до 24 г.) са 57 051 и представляват 16.7% от всички безработни. В сравнение
със същия месец на 2013 г. младежите до 29 г. намаляват значително - с 13 779 души.
Стандарт, 09 септември 2014

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на дървесна маса, хартия,
картон и изделия от хартия и картон", по ДМА за 2013 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Свилоцел ЕАД
Дуропак Тракия АД
Костенец-ХХИ АД
Монди Стамболийски ЕАД
Дунапак Родина АД
Завод за хартия Белово АД
Дунав прес АД
Унипак АД
Графобал България АД
Санитекс Пейпър Продуктс ЕООД

Град
Свищов
Пазарджик
Костенец
Стамболийски
Пловдив
Белово
Русе
Павликени
Своге
Костинброд

ДМА (хил. лв.)
2012
2013
77 087
73 927
64 840
66 303
64 587
62 326
27 315
49 004
30 630
30 712
27 468
27 122
11 814
16 327
17 345
16 253
9 954
10 471
9 028
8 099

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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Investor.bg, 8 септември 2014

Акционерите на ФеърПлей Пропъртис
гласуваха за двойно намаляване на
капитала

Основен пазар
Premium

1 051 228.16

Standard

961 136.04

АДСИЦ

924 459.68

Общо

3 135 552.21

BGREIT: 08.08.2014 – 09.09.2014
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Най-голям ръст на фрий-флоута за периода 1 юни – 1
септември 2014 г. се отчита при Синергон холдинг АД,
Енергони АД и Петрол АД, показват данни на БФБ-София
за компаниите от индекса BG40. Това означава, че делът в
акционерите с дял по-малък от 5% се е увеличил, тоест
нараства делът на малките акционери. При Синергон
увеличението е от 53,76% на 1 юни до 58,07% на 1
септември или с 4,29 процентни пункта. При Енергони
нарастването е с 3,15 процентни пункта, а при Петрол АД с
- 2,46 п. п. Кой от големите акционери (с дял над 5%) е
намалил участието си ще стане ясно в края на октомври
2014 г., когато ще бъдат публикувани акционерите с дял от
над 5% към 30 септември 2014 г. Разбира се, в периода
между 1 септември 2014 г. и 30 септември 2014 г. може да
има други изменения в дяловете на големите акционери,
поради което да не стане ясно откъде е дошла промяната
във фрий-флоута между 1 юни и 1 септември. С
увеличение на дела на малките акционери са още Фонд
имоти АДСИЦ (с 1,38 п. п.), Еврохолд България АД (с 1,38
п.п.), Софарма имоти АДСИЦ (с 0,26 п. п.) и Софарма
Трейдинг АД (с 0,18 п.п.).

БФБ-София
Седмичен оборот 01-06.09.2014 (лв.)
Пазар
Оборот

BGBX40: 08.08.2014 – 09.09.2014
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108
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Синергон, Енергони и Петрол с най-голям
ръст на фрий-флоута в BG40

SOFIX: 08.08.2014 – 09.09.2014
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560
На проведеното днес Извънредно общо събрание
555
550
акционерите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ са
545
гласували за двойно намаляване размера на капитала на
540
535
дружеството от 55,825 млн. лв. на 27,913 млн. лв. чрез
530
намаляване на номиналната стойност на емитираните от
525
дружеството акции от 2 на 1 лв. На събранието e било
гласувано да се извърши покриване на нетните загуби за
периода 2006–2013 г. в размер на 8,6 млн. лв. за сметка на
премийните резерви в размер на 6,6 млн. лв. и част от
формираните резерви. Решението за намаляване на капитала ще бъде представено на Търговския
регистър и обявено. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде
обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването,
задълженията си към момента на обявяването, се казва в съобщението. Съгласието на кредиторите
с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието
си. В същия срок Търговският регистър ще впише новия размер на капитала и номиналната
стойност на акциите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, се казва още там. Приходите от продажби
на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ през второто тримесечие се повишиха с 18% на годишна база до
8,217 млн. лв., но бе отчетен загуба от 909 хил. спрямо печалба от 626 хил. преди година.

Investor.bg, 8 септември 2014
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Софарма започва да изплаща дивидент за 2013 г.
Софарма АД ще започне изплащането на дивидента за 2013 г., считано от 11 септември 2013 г.
Общата сума, която трябва да бъде разпределена, е 8.89 млн. лв., а брутният дивидент на акция –
0.07 лв. Акционерите физически лица ще получат по 0.0665 лв. за лот. От компанията
информараха също така, че през август са реализирали спад в продажбите си с 11% спрямо същия
месец на предходната година, в т.ч. с 9% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 19% спад на
продажбите за износ. Приходите от продажби през осемте месеца на 2014 година намаляват с 6%
спрямо същия период на миналата година, в т.ч. с 3% увеличение на продажбите за вътрешен
пазар и с 9% намаление на продажбите за износ. Днес книжата на фармацевтичната компания
поевтиняват с 0.24% до 4.21 лв.
Investor.bg, 8 септември 2014

Булгартабак пред излизане от SOFIX след спад на фрий-флоута до 1,93%
Булгартабак холдинг АД има рязък спад на фрий-флоута до 1,93% за периода 2 юни – 1 септември
2014 г., спрямо 9,73% за предишния референтен тримесечен период, показват изчисления на
Investor.bg, на база данни на БФБ-София. Намалението е 5 пъти и на практика лишава холдинга от
възможността да остане в индекса, тъй като пазарната стойност на фрий-флоута му пада под 10
млн. лв., с което се нарушава едно от условията за влизане в индекса. В същото време вероятно с
над 10 млн. лв. пазарна стойност на фрий-флоут са компании като Трейс груп холдинг АД,
Доверие обединен холдинг АД, Биовет АД, ЧЕЗ Разпределение България АД, Софарма Трейдинг
АД и може би други. Влизането в SOFIX зависи от медианната стойност на оборота и броя
сделки, като конкрентните изчисления се правят от БФБ-София и в следващите дни Съвета на
директорите на БФБ-София АД ще реши дали ще има заместник на Булгартабак холдинг АД и коя
компания ще е това. Шансът на ЧЕЗ Разпределение България АД не е голям, тъй като компанията
вероятно няма 500 акционера, което е задължително условие.
Investor.bg, 5 септември 2014

Паритет между печеливши и губещи акции на БФБ
Водещият индекс на БФБ – SOFIX е на практика без промяна (-0,01%) в днешната сесия на ниво
от 559,96 пункта при оборот от 282 хил. лв., след като в предните две нарасна с около 2,5%,
Индексът е на плюс 1,9% от началото на седмицата, а от началото на годината е нараснал с 14%.
Индексът на най-ликвидните компании BGBX40 прибави 0,01% до 110,55 пункта,
равнопретегленият BGTR30 се понижи с 0,2% до 424,95 пункта, а индексът на дружествата със
специална инвестиционна цел BGREIT спадна с 0,3% до 98,77 пункта. На регулиран пазар на
борсата днес се сключиха сделки с 54 емисии акции, като съотношението печеливши/губещи бе
22/22, а при 10 позиции нямаше промяна. „Летният сезон на борсата реално продължава.
Известно раздвижване вероятно ще има през втората половина на месеца с приключването на
отпуските. Пазарът като цяло очаква предсрочните парламентарни избори. При бързо съставяне на
стабилно правителство сигурно ще се почувства положителен тренд на борсата. В противен
случай пазарът може малко да „върне“, като ликвидноста ще замръзне съвсем. Междувременно
санкциите срещу Русия може да засегнат някои износители“, коментира за Investor.bg Развигор
Христов*, инвестиционен консултант в ПОД Бъдеще.
Investor.bg, 4 септември 2014
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ИНВЕСТИЦИИ

Турски инвеститор вдига 100-метров
небостъргач в "Младост"
Столичната община даде разрешение на турския
инвеститор "Гаранти-Коза България" да вдигне
100-метрова сграда в един от най-големите и гъсто
населени квартали в столицата - "Младост". Това
реши вчера постоянната комисия по екология, а
окончателно решение ще бъде взето утре на
редовното заседание на Столичния общински
съвет. Проектът беше представен още през март
тази година, а сега вече турският инвеститор
получи картбланш за изграждане на комплекса.
"Това е мега китайска стена и дори не знам как
Министерството на екологията е издало
положителна екооценка. Тази сграда ще има в
пъти по-голям ефект от "Хилтън" на въздушния
поток", коментира по време на заседанието
общинският съветник Любка Качакова. Главният
архитект на София Петър Диков я успокои, че в
София няма проблем с проветряването, още
повече в "Младост", а височината на сградата е в
рамките на позволеното от закона. Небостъргачът
е предвиден на мястото на магазин "Деница" в
"Младост", а турският инвеститор е купил имота
през пролетта на миналата година. Мегасградата
ще е част от нов комплекс в карето между бул.
"Александър Малинов" и ул. "Филип Аврамов".
Цялата инвестиция ще бъде реализирана на площ
над 31 дка. Тя включва няколко парцела, найголемият от които е този под "Нова Деница" с
площ 20.4 хил. кв.м. Фирмата е купила терените от
"Ди ен джи асетс", която е собственост на
бизнесмена Любомир Павлов.
Сега, 10 септември 2014

Офисите и складовете започват да
поскъпват
Цените и наемите на офисите, логистичните и
индустриалните зони у нас постепенно започват да
се покачват. Страната ни е с най-голям потенциал
за поскъпване на бизнес имотите в Централна и
Източна Европа. Това показва изследване на
Глобалната организация на професионалистите по
недвижими имоти Royal Institution of Chartered
Surveyors, което обхваща България, Румъния,
Унгария и Чехия. Наемите и стойностите на
активите у нас и в Унгария се очаква да нараснат в
следващите 12 месеца във всички сектори, сочат

Министърът на околната среда
и водите Светлана Жекова
спази ангажимента си да издаде
изрична забрана за използване на
неконвенционални
методи
като
фракинга и подземна газификация за
търсене и проучване на нефт и газ в
блок "1-11 Вранино" в Добруджа.
Причината е, че решението на
ведомството
за
допускане
на
проучванията
в
блока,
издадено
наскоро, предизвика силно гражданско
недоволство и протести, като срещу
него се обявиха от БСП и от ПП
"Зелените".
Стандарт, 10 септември 2014

Върху 29 хил. кв. км от се
добиват или търсят полезни
изкопаеми. Това е над една четвърт
от площта на България. Площите са
двойно повече спрямо 2012 г. когато се
е копаело върху 14,9 хил. кв. км. В
статистиката
обаче
влизат
и
териториалните води на страната и
нейната икономическа зона в Черно
море. Благодарение на концесиите от
началото на годината в министерството
на икономиката са влезли 64,7 млн. лева,
което обаче е с 20% по-малко в
сравнение със същия период на 2012 г.
Труд, 10 септември 2014

Брендо е изправен пред фалит!
Наркобосът най-вероятно ще трябва да
се откаже от веригата си хотели и
комплекси след като е претърпял
сериозни загуби от тях. Последните
финансови отчети показват, че само
софийският му хотел „Ле Фльор“ е
натрупал пасив от три милиона и триста
хиляди лева. Евелин Банев-Брендо е
изправен пред фалит До огромните
задължения се е стигнало след като
Евелин Банев-Брендо прекара месеци
наред в италиански затвор заради
обвинения в трафик на наркотици..
blife.bg, 9 септември 2014
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данните от проучването. За нашата страна най-силен ръст се очаква при офис площите.
"Инвеститорският интерес към нашата страна расте заради по-добрите перспективи: както за
търсенето от страна на наемателите, така и за ръст на наемните нива във всички три сектора на
бизнес имотите", казва Михаела Лашова, изпълнителен директор на Forton. Според нея,
поскъпване може да се очаква не само в офисите клас А, а и в по-ниския сегмент. "Наемите на
търговски площи се стабилизираха благодарение на доброто ниво на отдаване на новите проекти и
растежа на потреблението от началото на годината.
Стандарт, 9 септември 2014

Има ли злато в река Арда?
За пореден път река Арда ще стане обект на проучване на залежи от самородно злато. Три отделни
инвестиционни предложения от един и същ инвеститор – „Ен Пи Джи Реформ“ ЕООД са подадени
в Регионалната инспекция по околна и среда и водитe – Хасково. Общата площ, на която ще се
извършат проучванията, е близо 3 000 дка по участъци от речните легла и речните тераси на
реките Арда, Бяла река, Крумовица, в землищата на селата Гугутка, Бял градец, Поточница,
Джанка, Сбор, Бряговец. Проучвателните дейности ще включват 4-метрови сондажи, извършващи
се със специализирана техника: хидравличен багер,моторна водна помпа, промивно съоръжение.
Реализирането на инвестиционното предложение ще засегне защитени територии и зони по
националното и европейско законодателство. Регионалната инспекция е съгласувала и трите
предложения на фирмата инвеститор с мотивите, че проучването няма да окаже сериозно
въздействие в района. Долината на Арда и нейните притоци притежават едни от най-богатите на
видове местообитания в България.
Фирмена информация, 9 септември 2014

Хасково:Турски завод за синтетични влакна
Инвеститори от турския град Чорлу са закупили бившите халета на Млада Гвардия в Хасково и
подготвят огромен завод за производство на синтетични влакна. В помещенията върви паралелен
ремонт и доставка на машини и оборудване за текстилното производство, което по намерението на
вложителите трябва да e на 3 смени, в денонощен цикъл. По важното е, че според намеренията на
инвеститорите до края на 2015 година трябва да бъдат наети не по-малко от 1000 /хиляда/ души,
което автоматично ще го превърне в най-големия работодател в Хасково. Наемането на служители
и работници вече е започнало. Към момента има персонал от около 70 души, но непрекъснато се
наемат още хора. В хасковското бюро по труда през последната седмица например са заявени 15
оператори на текстилни машини, 2 електротехника, 4 опаковчици, 1 технически секретар с
познания по турски и английски език, 1 специалист внос-износ и 1 отговорник на склад. Към
момента наетите минават ускорен курс на обучение и тестване на машините, които се доставят
непрекъснато от чужбина.
24 часа, 8 септември 2014

Руснаци бутат стадион Лазур
Бургаският стадион "Лазур" ще бъде продаден на руска компания с неясни намерения. "Стадионът
красавец" както дълги години бе наричан в бургаския квартал "Лазур" вече е капариран, въпреки
че сделката все още не е потвърдена нито от управата на стадиона, нито от тази на фирмата
инвеститор - "Спорт пропърти мениджмънт". Стадионът бе продаден от "Лукойл" на "Нафтекс" за
4,5 милиона лева през 2002 година, а преди това не част от активите на държавния
Нефтохимически комбинат. Очаква се сделката да бъде финализирана в скоро време, а все още не
се знае каква ще е съдбата на стадиона. Възможно е новите собственици да решат да съборят
стадиона и да използват апетитния терен в една от най-скъпите части на Бургас. Пазарната цена на
площта около стадиона около 60 милиона лева.
Меридиан Мач, 8 септември 2014
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АНАЛИЗИ

Зимнината поскъпва до 15 на сто заради дъждовете
Консервите тази есен ще са по-скъпи с 10-15%, прогнозираха производители. Честите дъждове
подпалиха болести в градините и реколтата е по-слаба от миналогодишната. През 2013 г. у нас са
произведени около 150 хил. тона домати, а през тази ще бъдат набрани около 75 хил. тона, затова
цените вървят нагоре. Доматите например на едро се изкупуват по 45-50 ст. за кг, а миналата
година бяха 25 ст. В същото време качеството е по-лошо - върху плодовете има язви и петна,
които трябва да бъдат почистени. Това е загуба на материал, което допълнително оскъпява
крайния продукт.
Цената на родната капия също е висока - 0,90-1 лв. за килограм, и ако не падне, печените чушки в
буркан ще бъдат по-скъпи от ланските. Надеждата на производителите обаче е да има малко
намаление, а и след 20 септември се очаква да започне внос на по-евтина стока от Македония.
По-скъпи ще бъдат и сладката, защото годината беше лоша за черешите и вишните, а кайсиите
свършиха бързо. Бурканче сладко от череши от 314 грама ще струва 3,30 лв. при 3 лв. от
миналогодишната реколта.
Консервните ни фабрики работят с пълна пара, сега са на вълна лютеница. С всяка изминала
година качеството се подобрява, разказва Павлина Параскова, директор на Института за
изследване и развитие на храните в Пловдив. Тя твърди, че фирмите вече си доставят покачествено доматено пюре от Китай. Предприятията внасят около 65% от тази суровина.
Най-сериозният проблем на консервните фабрики е недостигът на работна ръка, обясни Антоанета
Божинова, изпълнителен директор на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци.
Въпреки голямата безработица няма желаещи да се трудят. Заплатите са 600-700 лв., но достигат
до 1000-1200 лв. И въпросът не опирал толкова до размера на възнаграждението, просто във
фабриките трябва да се изпълнява норма.
У нас работят около 80 преработвателни предприятия, част от тях са големи консервни фабрики,
други са малки цехове, някои от тях само сушат гъби и билки.
От три-четири години се забелязва увеличение на производителите на зеленчуци, а безспорно.
Има фирми, които работят основно за вътрешния пазар, но други изнасят 99% от продукцията си
Най-много продаваме в европейските страни, следват Щатите. Напоследък са интересни
далекоизточните пазари, там върви много качествена и специфична продукция.
В Китай много харесват нашата лютеница и сосовете. В Япония вече продават три-четири наши
фирми, а една от тях е пробила със сладко от рози. В Страната на изгряващото слънце са луди по
розовата вода, киселото мляко с рози и т.н.
По-скъпа ще бъде и домашната зимнина. Въпреки това много хора отделят от ценното си време за
приготвянето й. Причината е, че тя има едно безспорно предимство. Лютеницата е от червени
чушки и домати, а не от тиква, киселите краставички не съдържат консерванти, а в бурканите с
домати не се слагат гнили плодове.
Любителите на домашното имат и друго оправдание за своите кулинарни усилия. Те искат да
избягат от анонимните продукти в хипермаркетите, които са минали през стотици ръце, докато
стигнат до трапезата ни.
До 1990 г. консервната промишленост в България е сред водещите в Европа. Плодови и
зеленчукови консерви произвеждат над 40 огромни предприятия, които дават препитание на
хиляди работници, разказва сайтът „Спомени от родината“. Дворовете на консервните комбинати
са пълни със суровина, а работниците не стигат, затова в пиковите моменти се използва трудът на
бригадири. По-голямата част от продукцията потъва в необятния руски пазар.
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С края на СИВ обаче идва залезът на огромна част от предприятията в сектора. До средата на 90-те
много от тях фалират. Спират работа „Дунавия“ - Русе, силистренският „Нектар“, свищовският
консервен завод „Република“, старозагорският комбинат „Петко Енев“, консервните предприятия
в Разград, Видин, Бойчиновци, „Варна плод“, „Кюстендилски плод“, комбинат „Ягода“ - Ямбол и
др.
Бурята не подминава и най-голямото консервно предприятие на Балканите - „Марица“ в
Пазарджик, построено по българо-италиански проект. В добрите си времена то поглъща по около
5000 тона захар годишно и изнася по 5 млн. бурканчета с конфитюр на година само в Англия.
Толкова била и лютеницата за Германия.
По време на демокрацията някогашният гигант започва да губи пазари, а след приватизацията
бавно да затъва и фалира.
Днес сградният фонд се руши. Много от халетата зеят празни, в други са се настанили няколко
частни фирми от консервния бранш, работещи основно за износ. Хладилните цехове на комбината
се използват от фирма „Марица екофроуз“. „Марис“ ООД е друг производител, който прави
плодове и зеленчуци за износ. С подобен предмет на дейност е и смесеното българско-немско
дружество „Реал консервен България“ ООД.
Подобна е и съдбата на „Витамина“ - Стамболийски, където някога се е правела лютеницата с
момиченцето върху етикета. Днес в опустелия двор на комбината се е настанил фотоволтаичен
парк.
Преса, 4 септември 2014
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 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

 SUSTAINABILITY FORUM SOFIA 2014
КОГА: 26.09.2014
КЪДЕ: 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

 BALREC 2014 - „ОПТИМИЗЪМ В СЛОЖНИ ВРЕМЕНА“
КОГА: 6.11.2014
КЪДЕ: София
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