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Българска фирма става собствени на веригата строителни
хипермаркети BauMax. Комисията за защита на
конкуренцията е разрешила продажбата на магазините на
дружеството "Хедус" и смята, че продажбата няма да бъде
в разрез със законовите практики и свободния пазар в ЕС
и България. Според КЗК чрез сделката няма да бъде
нарушена конкуренцията на пазара на строителни стоки и
на магазини от типа "направи си сам". В България има
голям брой и широко разнообразие от търговски обекти в
тази сфера включително и на международните марки като
Mr. Bricolage, Praktiker, Bauhaus, обясняват от КЗК. Почти
всички акции на компанията "Хедус" се притежават от
"Ей Си Карпет" ЕООД. То пък е собственост на
компанията "Налко" АД, която се държи от Пейо
Николов, става ясно от анализа на КЗК. Самият Николов е
собственик на друга фирма – "Картекс П", която се
фокусира в търговията с подови настилки. Компанията е
известна на българския пазар под марката CarpetMax.
Така двете фирми се очаква да обединят усилията си за
продажба на строителни материали и подови настилки у
нас. Чрез фирмата си "Картекс П" Николов е собственик и
на магазините "МайСтор" , които са от типа "направи си
сам". От своя страна фирмата "БауМакс България" ЕООД
е собственост на австрийската "БауМакс АГ".
Българското подразделение на дружеството притежава и
фирмата "Инпрокс Бургас" ЕООД, което се занимава с
отдаване под наем и търговия с имоти.

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

III'2009

Българска фирма придобива магазините
на BauMax у нас

Капитал, 13 октомври 2014
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Една от най-мощните български фирми за производство
на изделия за еднократна употреба като чаши за кафе, сок,
опаковки за салати и сладолед, кофички за кисело мляко,
чинийки и др. - благоевградската „Мипапласт“ ООД,
остава без база заради ипотечен кредит, който
собственикът на фирмата Пламен и Ваня Мирчеви взели
от шивашкия бос и бивш шеф на „Валентина-Струмяна“
Лазар Зрънчев.Съдебен изпълнител обяви вече за
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Разпродават за 763 248 лв. мощната
„Мипапласт“

Източник: НСИ
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публична продан и двете бази на дружеството - 4 сгради, хангар и депо в Стопанския двор на
Благоевград, разположени върху площ от близо 3 дка, и 6 дка до пътя Покровник-Зелен дол, върху
които има изградени 3 склада, ремонтна работилница, 2 сгради и фабриката за пластмасови
изделия на фирмата. Началната цена за наддаване е определена на 182 963 лв. за базата в
Благоевград и 580 286 лв. - за тази до Зелен дол. Фирма „Мипапласт” ООД е основана през 1989
година в Благоевград и е 100% частна собственост на Пламен и Ваня Мирчеви.
Струма, 13 октомври 2014

Данъчните продават оборудването на телферния завод в Павликени
Данъчните извадиха на тезгяха оборудването на машиностроителния завод “Вагрянка” в
Павликени. Публичните изпълнители търсят купувачи на електрожените, с които преди години в
Павликени са произвеждани хиляди асансьори, телфери и пътностроителни машини. Началните
цени са от 800 до 1300 лева. Предприятието е създадено през двадесетте години като малко
предприятие, занимаващо се с ковашкоцехово производство. През годините производството се
разширява и се трансформира в машиностроителен завод “Петко Кунин”. През 1973 година
новотрансформираният завод се ориентира към производство на вагонетки за транспортиране и
печене на тухли в керамични предприятия, минни колички и вагонетки, бетонобъркачки и други.
Ръст в производството предприятието бележи със започване на производството на транспалетни
колички и автобетоносмесители.
Янтра, 10 октомври 2014

Бившият военен завод във Враца "Вола" се продава за 3.4 млн. лв.
Бившият военен завод във Враца "Вола" се продава от частен съдебен изпълнител на публичен
търг за 3.402 млн. лв. Това става ясно от обява в регистъра на публичните продажби на Камарата
на частните съдебни изпълнители. Сега предприятието се казва Военно-ремонтен завод "Вола" и е
собственост на "Тотема инженеринг". Има натрупани загуби за над 2 млн. лв., задължения за над 4
млн. лв., основната част от които към друга фирма на собственика. Отрицателни показатели
Собственикът не беше открит за коментар, както и съдия-изпълнителят, който продава завода във
Враца. Телефонният номер на интернет страницата на завода се оказва "несъществуващ" според
оператора, който се включва. От одитния доклад на ВРЗ "Вола" в Търговския регистър става ясно,
че през миналата година дружеството значително е свило обема на дейността си, има загуба за
годината в размер на 201 хил. лв., отрицателен паричен поток от дейността в размер на 94 хил. лв.,
както и отрицателен капитал на стойност 1.068 млн. лв. Отчетът на дружеството показва още, че
нетните му приходи от продажби за миналата година са били 133 хил. лв., а разходите му - 333
хил. лв.
Капитал, 10 октомври 2014

Собствениците на 16 фабрики, производствени обекти и складове са
осъдени от банките кредиторки и данъчните. Имотите им са извадени на тезгяха за
продан сочи публичният регистър на Камарата на частните съдебни изпълнители. Чрез тайно
наддаване се продава обявената в ликвидация фабрика на “Бронз-ТМ” в Долна Оряховица. За
дружеството, което преди години беше база на Държавния резерв, има вписана възбрана в полза
на Министерството на финансите и НАП от 2007 г. Преди 10 години дружеството се прочу със
скандал, когато от складовете му изчезнаха 600 килограма калай. През последните три години
частни съдебни-изпълнители продават на парче части от “Бронз-ТМ”. Сега на тезгяха излизат
четири склада и канцеларии, паровата централа на фабриката и контролно-техническият й пункт.
Ако се явят купувачи, от продажбите се очаква да влязат най-малко 47 500 лв., колкото е
сумарната начална тръжна цена на петте обекта. В Поликрайще частен съдебен изпълнител
продава цяла вафлена фабрика.
Янтра, 10 октомври 2014
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10.5% е безработицата през септември
10.5% безработица през септември, отчетоха от
Агенцията по заетостта. Това е с една десета от процента
повече от равнището през август, но в сравнение със
септември 2013 година безработицата намалява с 0.3
процента. В абсолютна стойност хората без работа, които
са се регистрирали като такива, са над 345 хиляди.
Според Агенцията по заетостта обаче има трайна
тенденция за нарастване на започналите работа
безработни в реалната икономика.

15.10.2014
EUR/BGN
1.95583
USD/BGN
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GBP/BGN
2.46171
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profit.bg, 13 октомври 2014

Износът ни за страни от ЕС нараства със
7,5 на сто

Централен курс на БНБ

ОЛП: 0.03% от 01.10.2014
0.06%

През юли износът на България за ЕС расте за трети
пореден месец, докато вносът спада. Така дефицитът по
търговското салдо с нашия основен търговски партньор, а
именно – държавите членки на Европейския съюз (ЕС),
спада близо четири пъти. По този начин през седмия
месец на годината експортът на стоки и услуги към 28-те
страни се покачва със 7,5% на годишна база, или с 2,622
млрд. лв., до 15,217 млрд. лв. От друга страна, вносът се
понижава с 4,2%, или с 2,731 млрд. лв., за да достигне
17,663 млрд. лв., показват последните данни на НСИ. От
началото на годината до юли износът на суровини, храни,
животни, тютюн и безалкохолни и алкохолни напитки
към ЕС намалява, докато расте този на машини,
оборудване и химични вещества и продукти..
Класа, 10 октомври 2014

НСИ:
Индексът
на
промишленото
производство намалява с 0.9%
По предварителни данни през август 2014 г. индексът на
промишленото производство , изчислен от сезонно
изгладените данни , намалява с 0.9% в сравнение с юли
2014 година, съобщиха от НСИ. През август 2014 г.
календарно изгладеният индекс на промишленото
производство регистрира спад от 1.9% спрямо съответния
месец на 2013 година. През август 2014 г. намаление
спрямо
предходния
месец
е
регистрирано
в
производството и разпределението на електрическа и
топлоенергия и газ - с 2.9%, и в преработващата
промишленост - с 0.7%, докато в добивната
промишленост е отчетено увеличение от 2.8%.
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Vesti.bg, 09 октомври 2014
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Оборотът в търговията на дребно нараства с 0,4 на сто
По предварителни сезонно изгладени данни на Националния статистически институт, през август
2014 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по
съпоставими цени, нараства с 0.4% спрямо предходния месец. През август 2014 г. оборотът в
търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени, нараства с 4.5% спрямо
същия месец на предходната година. През август 2014 г. оборотът нараства спрямо предходния
месец в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.9%, в търговията
на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 1.3%, и в търговията на дребно с хранителни
стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.1%.
Класа, 09 октомври 2014

Строежите намаляват с 1,6%
Строежите намаляват с 1,6% през август спрямо предходния месец, обявиха от НСИ. Отчита се и
намаление на строителната продукция с 0,3% спрямо август миналата година. На годишна база
намалението на строителната продукция се определя от спад при сградното строителство със
7,7%, а при инженерното строителство има ръст от 9,7%.
Стандарт, 09 октомври 2014

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на машини, оборудване и
домакински уреди", по Приходи от продажби за 2013 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
М+С Хидравлик АД
Строително Оборудване ЕООД
Спарки-Елтос АД
Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД
Аркус АД
Биомашиностроене АД
ЗММ Стомана АД
Милко ЕООД
Силпа ООД
Стройпроект ЕООД

Град
Казанлък
Русе
Ловеч
Ямбол
Лясковец
Пловдив
Силистра
Асеновград
Лом
София

Приходи от продажби
(хил. лв.)
2012
2013
79 856
85 290
68 411
68 191
31 917
40 966
36 105
39 677
43 365
38 534
18 075
18 986
13 302
14 527
7 103
12 204
8 647
10 711
5 896
9 261

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

на

БФБ

„Липсата на ликвидност и инвеститорски интерес към
БФБ продължи и в днешната борсова сесия. Нито
резултатите от проведените на 5 октомври парламентарни
избори, нито силните спадове на чуждестранните пазари
през миналата седмица успяха да променят апатията обзела
инвеститорите", заяви Борислав Симеонов*, брокер в ИП
Делтасток.
"Резултатите
от
преговорите
между
парламентарно представените партии за съставяне на
правителство, както и намирането на решение на
ситуацията с КТБ, са две от предпоставките за евентуално
оживление в близко бъдеще, но като най-вероятен
сценарий за следващите няколко седмици приемам
запазването на текущите нива и нови сесии с малък брой
сделки и ниски обеми“, коментира той.

БФБ-София
Седмичен оборот 06 -11.10.2014 (лв.)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium

378 259.07

Standard

4 808 700.62

АДСИЦ

369 716.16

Общо

BGREIT: 12.09.2014 – 14.10.2014
100
100
99

99
98
98
97

investor.bg, 14 октомври 2014

Последните няколко месеца определено са тежки за БФБ,
като от върха си през април до момента индексът на сините
чипове SOFIX се е понижил с близо 14% - след кризата с
КТБ и поради несигурността в политически план, свързана
с предсрочните парламентарни избори. Едно от
предимствата на взаимните фондове е, че със своята
диверсификация и експозиция към кеш, би следвало да
предлагат спокойствие за по-консервативните вложители
именно в периоди на корекции за пазарите.
profit.bg, 13 октомври 2014

Малките акционери ще продават дялове в
КТБ

BGBX40: 12.09.2014 – 14.10.2014
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Взаимните фондове си свършиха работата
през тази година

6 124 084.27
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Липсата
на
продължава

SOFIX: 12.09.2014 – 14.10.2014
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Вероятно ще се превърне в тенденция малките акционери в
затворената Корпоративна търговска банка да разпродават
акциите си. Това съобщиха източници на „Преса“.
Миналата седмица са изтъргувани 106 700 акции на
банката за 4 млн. евро, които не са минали през борсата. Въпреки че книжата на КТБ са спрени от
борсова търговия, сделката е напълно законна. След поставянето на банката под специален надзор
БНБ е забранила на акционерите с над 10% от капитала да продават. Малките обаче имат право.
Неяснотата около съдбата на банката може да отключи още продажби, обясниха запознати.
Сделката е легитимна, тъй като не е на регулирания пазар и са продадени едва 1,6% от капитала на
банката. Именно заради това обаче не може да стане ясно кой точно е продал акциите си. Според
изискванията Комисията за финансов надзор трябва да бъде уведомена за сделки с над 5% от
капитала на публичните дружества.
Преса, 09 октомври 2014
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ИНВЕСТИЦИИ

Deloitte Fast 50: "Мнемоника" и
"Империя онлайн" са сред найдинамичните IT компании в региона
Две български компании влязоха в класацията на
Deloitte Fast 50 за най-бързо растящи IT фирми в
Централна и Източна Европа. "Мнемоника" е в
основното подреждане на 48 място, а "Империя
онлайн" е на четвърто място в подреждането при
"изгряващите звезди". В основната класация се
подреждат технологичните фирми с най-голям
растеж на приходите за последните пет години.
Критериите
Основното
изискване,
освен
дружествата да са регистрирани преди този
период, е и да отчитат минимум 50 хил. евро
годишни постъпления. Растежите се изчисляват в
местна валута, а компаниите сами кандидатстват
за участие, като попълват онлайн бланки през
сайта на Deloitte. Финансовите данни се подават от
дружествата, като впоследствие се сравняват с
техните финансови отчети за дадените периоди. В
крайния доклад на Deloitte обаче са публикувани
само процентите на растеж без останалите
параметри като приходи и печалба през годините.
Класацията обхваща и следните индустрии –
биотехнологии, фармацевтични или фирми за
медицинско
оборудване,
телекомуникационни/мрежови, фирми, които се
занимават с компютри и периферия, интернет
дружества,
производители
на
електронни
компоненти, медийни и софтуерни разработчици и
зелени
технологии.
Българската
фирма
"Мнемоника" се класира на 48 място в основната
класация, като тя отчита ръст на приходите от
317% през последните пет години. Дружеството се
занимава с предоставянето на услуги по
съхранение на данни, виртуализация и сървъри.
Другият представител е "Империя онлайн".
Компанията влиза в класацията за изгряващи
звезди, като заема четвъртото място. При нея
критериите са тя да е в бизнеса от поне между три
и пет години, както и да има годишни приходи не
по-малко от 30 хил. евро. "Империя онлайн"
отчита ръст на приходите от 498% в периода от
2009 до 2013 г. Компанията се занимава с
разработката на едноименната изцяло онлайн
компютърна игра Imperia Online, а отскоро
започна да се занимава и с разработване на гейм
заглавия за мобилни устройства.

Фирмата за осветителни тела от
село Първомайци “Хит” ООД
спечели обществената поръчка и до
януари догодина трябва да изгради парк
“Света гора” на едноименния хълм във
Велико Търново. Ценовите оферти за
най-големия и най-скъп парк на старата
столица бяха отворени в края на
миналата седмица. Явиха се двама
кандидати. “Хит” оферира 1 865 841 лв.
без ДДС.
Янтра, 15 октомври 2014

В ход е модернизацията на
стадион "Лудогорец арена"
В ход е изпълнението на първи етап –
сектор Б от цялостната реконструкция и
модернизация на стадион "Лудогорец
Арена". Стартът на строежа започна от
сегашния сектор Д, който ще бъде
сектор Б и ще носи името на героя от
мача със "Стяуа" – Козмин Моци.
Средствата за модернизацията на
сектора са предоставени на община
Разград по публичната инвестиционна
програма "Растеж и устойчиво развитие
на регионите".
Ст-во градът, 15 октомври 2014

Напук на еколозите: 70 фирми
готови да строят в Карадере
Община Бяла привлича инвеститорите
като магнит. Фирми и граждани са
получили 70 строителни разрешения за
проекти в района на едно от малкото
девствени
незастроени
места
по
Черноморието
Карадере,
пише
„Преса". Скандално е, че всички проекти
попадат в две защитени зони Камчийска планина и Шкорпиловци,
където има редки птици, животни и
растителни видове. Разрешителните са
издадени през последните 4-5 години,
някои от тях са презаверени.Карадере се
намира в градоустройствената зона
Бяла-север.
Класа, 14 октомври 2014
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Брокери: КТБ диктува пазара на имоти
Имотният пазар у нас ще зависи от решението на казуса КТБ, смятат от Сдружението брокери на
имоти. Решението за съдбата на банката може да промени ситуацията на пазара за недвижимости.
Това коментират специалистите от сдружението и дават прогноза за пазара през есенния сезон. По
данни на агенциите, членове на сдружението, летният сезон е бил наситен с огледи, но до сделки
се е стигало рядко. Очакванията на брокерите са през есента, ако няма допълнителни сътресения,
купувачите да вземат окончателно решение и да пристъпят към реални сделки. Брокерите отчитат
още няколко тенденции, които са се очертали през това лято. Все повече софиянци и варненци се
ориентират към покупки на стари селски къщи за реставриране, които са с ниски цени. В
Централна България летният сезон се характеризира с множество огледи на имоти в планински
части, с добри комуникации и висока степен на сигурност. Забелязва се плахо търсене от
чуждестранни клиенти на качествено ремонтирани имоти, коментират от сдружението.
Стандарт, 15 октомври 2014

Производителят на хумус "Вернада" откри нов цех за 2.4 млн. лв.
Нов цех за производство на източната храна хумус (нахут и сусамов тахан) откри компанията
"Вернада" в габровското село Горна Росица. Инвестицията в него към момента е 2.4 млн. лв., част
от които са осигурени по европейската програма за развитие на селските райони, а се очаква да
достигнат около 3 млн. лв. с довършителните работи. Компанията, която има износ в пет държави
към момента, ще започне да разширява присъствието на външни пазари в следващия месец,
съобщи собственикът на дружеството Минка Андреева.. Проектът е за разширение на
производството, като чрез новия цех капацитетът на предприятието се е удвоил. По думите на
Андреева досега са произвеждани между 30 и 40 тона месечно, като сега ще е възможно
производство на между 60 и 80 тона. Отделно от това на място ще се приготвя и сусамовият тахан,
който е основна съставка за салатите. Към момента най-голяма част от производството си
"Вернада" изнася за Румъния, където си партнира с местния търговец на риба Оcean Fish. От
дружеството казват, че количествата, продавани в страната, са около 10 тона на седмица, което
прави румънския пазар най-голям за фирмата. Салатите се продават още в Полша, Кипър,
Франция и Испания, като до седмици предстои и финализиране на договор за нови държави. До
началото на ноември "Вернада" очаква да финализира нов договор и да изнесе първите количества
продукция в балтийските държави Литва, Латвия и Естония.
Капитал, 15 октомври 2014

Бензиностанции “Газпром” инвестират в терени
Нови бензиностанции "Газпром", построени върху собствени терени, ще отворят у нас. Парцели
вече са закупени по трасето на магистрала "Тракия", съобщи генералният мениджър на "НИС
Петрол" ЕООД Иван Костадинов. Компанията е дъщерна на НИС (Naftna Industrija Srbije). В
сръбското дружество пък мажоритарен акционер е "Газпром Нефт" с 56,15%. Република Сърбия
държи дял от 29,88%, а останалите проценти са разпределени между миноритарни акционери. 23
бензиностанции у нас вече работят с бранда на "Газпром". Още 12 са собственост на дружеството,
но използват бял бранд. Досега пазарният дял е около 2,5% каза Иван Костадинов. Очакванията са
до 2016 г. броят на обектите да стигне 55. Костадинов уточни, че по-дългосрочно се гони пазарен
дял от 10%, което е увеличение спрямо първоначалните намерения от 8-9 на сто. И ако доскоро
компанията предимно е изкупувала готови обекти, включително и от ОМВ, то сега стратегията й е
да придобива терени, на които да строи. Особен интерес представляват регионите София, Северна
България, както и изходните точки на страната. От 2009 до края на 2013 г. НИС е инвестирала
около 250 млн. евро в развитието на мрежата на Балканите. Първата бензиностанция на "Газпром"
е открита в Белград през декември 2012 г. Сега обектите в Сърбия са 11, 27 има в Босна и
Херцеговина и 17 в Румъния. До този момент в България общото вложение е в рамките на 75 млн.
евро 20 млн. евро от него е за придобиването на петролната база на "Газтрейд" в Костинброд.
Стандарт, 13 октомври 2014
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Търсят пари за терминал край морето
Процедурата за избор на проектант за интермодалния терминал във Варна не е прекратена, заяви
служебният министър на транспорта Николина Ангелкова. Проектът обаче не е финансово
обезпечен, обясни тя и допълни, че днес изтича срокът за обжалване на курса, спечелен от
българо-холандски консорциум, който предложи да проектира терминала за 8,76 млн. лв. без ДДС
с авансово плащане от 1,4 млн. лв. Министър Ангелкова бе категорична, че няма да подпише
договора с консорциума, докато проектът не бъде финансово обезпечен. Идната седмица ще
търсим варианти за осигуряване на средства или от финансовото министерство, или за сметка на
ДП "Пристанищна инфраструктура", увери Ангелкова. Тя припомни, че проектът трябваше да
бъде обезпечен с 15 млн. лв. по програмата "Растеж и устойчиво развитие на регионите", но
служебният кабинет спря финансирането на проектите, договорите за които не бяха сключени до
17 септември.
Стандарт, 10 октомври 2014

Наблюдава се ръст на търсенето на имоти
Наблюдава се известен ръст в търсенето на недвижими имоти, като той е предимно при
луксозните и качествени имоти. Това заяви инж. Николай Станков, заместник-председател на
Камарата на строителите. Оказва се обаче, че такива имоти у нас липсват, коментира експертът.
По думите му се има предвид не само качествено изпълнение на строителството, но и
функционалност, т.е качествено планиране, предаде агенция "Фокус". Още е рано да се говори и за
промяна в цените на имотите, тъй като динамиката в търсенето се наблюдава от тази година.
Според Станков има пробиви, но не се забелязва сериозен ръст в цените. Станков подчерта още,
че има ръст в издадените разрешения за строеж, тъй като новото строителство не следва
автоматично търсенето. „Търсенето предхожда новото строителство, тъй като то е процес, който
отнема известно време. След това се наблюдава ръст”, допълни експертът.
Econ.bg, 9 октомври 2014

Актавис разширява производството си в Троян
Актавис ще разшири съществуващата мощност за производство в Троян, съобщиха от
дружеството. В завода Балканфарма Троян ще бъде изградена нова сграда за производство на
течни лекарствени форми. Фармацевтичните заводи в Дупница и Троян са собственост на Актавис
Груп от 2000 г. В Троян се призвеждат различни видове антиацидни суспензии, кремове, унгвенти
и сиропи. Заводът разполага с център по качество, както и автоматизиран склад за материали и
готова продукция. От Актавис уточняват, че при извършване на строително-монтажните дейности
и при експлоатацията на новата мощност не се очакват въздействия върху елементи на
Националната екологична мрежа, паметниците на културата, обекти подлежащи на здравна
защита, чувствителни територии, биологичното разнообразие и съседни имоти.
industryinfo.bg, 14 октомври 2014
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АНАЛИЗИ

Горчив привкус за пчеларите
Годината ще е тежка за пчеларите – след сухата есен и топлата зима дойдоха проливните дъждове,
които сериозно възпрепятстваха медосбора. Така след поне 5 поредни години на ръст в сектора
производството през 2014 г. ще отбележи спад. Лошите новини са и по линия на субсидиите, тъй
като тази година е нулева за биопчелартсвото, приключи и програмният период на програмата за
селските райони, а новата все още не е обявена. В картинката все пак се вмъкват медено-слънчеви
нюанси, тъй като цената на меда, един от големите проблеми в сектора, особено по отношение на
търговията на едро, запазва тенденцията на ръст от последните години.
Нищо хубаво в лошото време
"Тази година беше много дъждовна и времето беше неблагоприятно. Това се отрази върху
медодобива и върху пчеларството. Пчелните семейства изпаднаха в състояние на роене, т.е.
размножаваха се в периода на медосбор, което е крайно неблагоприятно", коментира пред
"Капитал" инж. Михаил Михайлов, председател на Съюза на българските пчелари.
По думите му, потвърдени от други пчелари, дъждовете са осуетили усвояването на нектара от
акация и донякъде от липа, опасност има и за реколтата от манов мед, който се произвежда
основно в региона на Странджа. "Т.е. освен спад в медодобива ще липсват и някои сортове", казва
Михайлов. "Достоверна информация за спада в производството ще имаме след една година, но по
мои преценки той е от порядъка на 30 до 50%. Това е крайно негативна преценка, освен това е
рано да се прогнозира, тъй като лошото време имаше още един ефект – удължи се периодът на
медосбора. Обикновено през май започва зазимяването на пчелите, но в случая медосборът още
продължава и тази година ще имаме мед от по-късни култури като слънчоглед и магарешки
бодил", допълни председателят на пчеларския съюз.
"Много е рано да се прави прогноза за тази година, но очакваме лоши резултати заради времето",
потвърждава Драгомир Драганов, производител и търговец на мед, собственик на търговските
марки "Honey style" и "Honey republic". "Пчеларите започнаха да вадят меда късно и изпуснахме
реколтата от млади фиданки, рапица и донякъде липата. Този спад може да се компенсира
донякъде от полифлоралния мед, тъй като билките все още не са изсъхнали, но не знаем до каква
степен", казва Драганов.
Успешната 2013 г.
Трудностите и разочарованията през тази година се предхождат от силната 2013 г., която е
рекордна от гледна точка на цени, субсидии и износ, а ръстът в производството по официални
данни е бил 10%. "Миналата година у нас са произведени 10 хил. тона мед. Годишното
производство е между 6 и 12 хил. тона. Три четвърти от него се изнасят за други държави, една
четвърт се реализира на вътрешния пазар. Тоест ние произвеждаме много повече, отколкото
консумираме и от тази гледна точка имаме свръхпроизводство", коментира инж. Михайлов. "Над
90% от продукцията е за износ, предимно за страните от ЕС. Изнасяме за Швейцария, Англия,
Щатите, напоследък и за Китай", казва от своя страна Драгомир Драганов.
Данните за медодобива са само от регистрираните производители. Според някои представители на
бранша делът на нерегистрираните и пчеларите любители е незначителен и не се отразява
съществено върху пазара, но други не споделят това мнение.
"Ако знаехме броя на нерегистрираните пчелари, можеше да се направи груба сметка, тъй като
средният добив от едно пчелно семейство (кошер) е около 16-17 килограма", казва Михайлов,
според когото фактът, че пчеларите не си регистрират пчелините, е голям проблем.
"Те трябва да са записани по Наредба 27 като животновъден обект, за да бъде легална дейността
им. Имаме случаи, когато съседи на пчелар се оплакват, и ако той не е регистриран, получава
предписание от Агенцията по безопасност на храните до 14 дни или да махне кошерите си или да
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плати голяма глоба", казва Михайлов. Самата регистрация е 20 лв. до 100 пчелни семейства. Пет
лева се дават на ветеринарния лекар, който трябва да посети пчелина и да установи колко пчелни
семейства има. Сумата не е голяма и пчеларите могат да си го позволят, но много от тях не го
правят, защото се страхуват да излязат на светло.
Дългоочакваният, но скромен ръст
Освен с добрите добиви 2013 г. отчете и рекорден ръст на субсидиите за пчелари, както и
повишение в цените на едро и дребно. "При цените на дребно на меда наблюдаваме почти двоен
ръст за последните между 3 и 5 години. Цената на дребно беше около 5 лв. за килограм, сега е
около 10 лв., а някои търговци ще увеличат цената с още до 1 лев заради недостига тази година. В
цената на едро също се отбелязва известен ръст и тя вече е между 4.80 и 5 лв. на килограм.
Ниската изкупна цена на едро е нещото, което ни вбесява, защото разликата между нея и цената на
дребно е двойна", коментира председателят на пчеларския съюз.
Според Теодора Тодорова, един от основателите на Националното сдружение на жените пчелари,
разликата в цената на едро у нас и в съседни държави е внушителна. "В Турция например цената е
между 60 и 80 турски лири, което е около 40-50 лв. за килограм. Т.е. приходите от продажби у нас
са нищожни. А нашият мед е сред най-предпочитаните и най-качествените заради климата и
многообразието от билки", казва Тодорова.
Ролята на субсидиите
Производителят и търговец Драгомир Драганов прогнозира, че през 2014 г. ще има допълнително
повишение на цената на пчелния продукт – заради свитото производство. "Миналата година беше
много добра и интересът към бранша, включително и от млади хора, е огромен, надявам се да не
се разочароват много тази година, защото ще е тежка", казва той. "Това е много добър отрасъл,
който осигурява алтернативна заетост. Факт е, че субсидиите за пчелари допринесоха за
популяризирането на този занаят, но средствата са недостатъчни", казва още Драганов.
По Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. пчеларите можеха да се
възползват от мерки 112, 121 и 214, които не са за конкретен тип производство, а по-скоро за
видове инвестиции. По първите две – за млади фермери и за модернизация на стопанства, до
момента са одобрени 495 проекта на пчелари на стойност 24.5 млн. лв. По мярка 214
"Агроекологични плащания" от началото на селската програма досега биопчеларите са получили
над 5 млн. лв. Основната разлика между европейската програма и националната програма за
пчеларство е, че кандидатстването по първата е обвързано с подаването на многогодишен проект
за развитие на стопанството, а по втората се кандидатства за покриване на определен тип разходи.
За новия тригодишен период 2014 - 2016 г. мерките за подпомагане в Националната програма по
пчеларство се запазват почти изцяло. Пчеларите могат да получат средства за популяризиране на
меда и пчелните продукти, за лекарства срещу вароатозата, за извършване на физикохимичен
анализ на меда в акредитирани лаборатории, за купуване на пчелни кошери, пчелни семейства и
пчелни майки, както и за прилагане на научни проекти в областта на пчеларството. От програмата
отпада финансирането на разходи за ветеринарен контрол и получаване на помощ от пчелари
проверители. Бюджетът на програмата е около 13.3 млн. лв. Половината от тези средства са
осигурени от Европейския съюз по линия на Европейския фонд за гарантиране в земеделието
(ЕФГЗ), а другата половина – от националния бюджет. Пчеларите имат право и на държавни
помощи по схемата de minimis, но те са в изключително ограничен размер – по 3.45 лв. за пчелно
семейство.
"За съжаление България не включи пчеларството в Общата селскостопанска политика до 2020 г.,
което означава, че не можем да получаваме директни помощи, и заради това протестирахме
миналата година", припомня председателят на пчеларския съюз инж. Михайлов. "По отношение
на субсидиите – те дълго време се получаваха от едни и същи пчелари, които направиха масивни
пчелини. Опорочи се участието в програмите, а средствата се разпределиха неравномерно",
допълва той. По настояване на пчеларския съюз изискванията за получаване на субсидии по
националната програма са завишени заради случаите на злоупотреби.
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Защо изчезват пчелите?
Предизвикателство пред пчеларите е тенденцията към намаляване на пчелните семейства - т.е.
измирането на пчелите, като явлението отдавна не е в сферата на конспиративните теории. Според
пчеларите основните причини са пръскането на реколтата с пестициди и други смъртоносни за
пчелите препарати. По думите на Теодора Тодорова трябва да има по-строг контрол върху
използването им, тъй като земеделците продължават да използват забранени вещества. В много
случаи се пренебрегва и задължението да се поставя предупреждение в кметството, че предстои
пръскане.
Тук не става въпрос за бизнеса на пчеларите, а за основната дейност на пчелите, която не е
производството на мед, а опрашването. Най-големите губещи от прекъсването му ще са
земеделците, тъй като доходът от търговия с пчелни продукти се оценява между 50 млн. и 100
млн. долара годишно, а опрашителната дейност – от порядъка на 2-3 млрд. долара.
Investor.bg, 6 октомври 2014
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