ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно седмично издание на
Камарата на професионалните оценители








4 декември 2014 г.
Брой 48 (131), Година 3

Корпоративни новини
Икономически новини
Борсови новини
Инвестиции
Анализи
Предстоящи събития

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Търговище
720
700
680

660
640
620
600
I'2014

II'2014

III'2014

IV'2013

I'2013

II'2013

III'2013

III'2012

IV'2012

I'2012

II'2012

IV'2011

I'2011

II'2011

III'2011

IV'2010

I'2010

II'2010

III'2010

III'2009

580
IV'2009

Бизнесменът Ветко Арабаджиев е платил покупната цена
за софийския "Кемпински хотел Зографски". Цената на
сделката между "Виктория груп ВМ" на Арабаджиев и
"Частно акционерно дружество Зографски", собственик на
хотела, не се съобщава, но по неофициална информация
сумата е между 33 млн. и 45 млн. евро. Вчера е имало
общо събрание на "Частно акционерно дружество
Зографски", на което за прокурист на дружеството е
избран Ветко Арабаджиев, а изпълнителен директор става
Маринела Арабаджиева, съобщи Стефан Гугушев,
адвокат на семейство Арабаджиеви. В близките дни
предстои и джиросване на акциите. "Виктория груп ВМ"
взема 92.84% от дружеството, собственик на хотела, което
представлява деля на наследниците на Зографски.
Финансирането е със заем от чуждестранни и български
банки. През юли КЗК даде разрешение за сделката.
Арабаджиеви притежават верига хотели в страната,
обединени под бранда "Виктория груп".

Средни пазарни цени на жилища по
тримесечия (Q3’2009 – Q3’2014),
лв./кв.м
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Кемпински вече част от групата на Ветко
Арабаджиев

profit.bg, 9 декември 2014
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Френската компания Selectra придоби 50% от сайта за
сравняване на доставчици на интернет и телевизия в
България kabelna.com. Сега собствеността в него е
поделена поравно между Selectra и българската "Вокс
попули". Цената на сделката не се съобщава. kabelna.com
съществува от една година. Българският сайт сравнява
услугите, пакетите и промоциите на над 150 доставчици и
оператори с покритие в цялата страна. Има филтър за
търсене на над 1200 оферти в над 500 населени места в
страната. Компанията "Вокс попули" е собственост на
двама съдружници - Никола Страхилов Митев и
френската Selectra. Дружеството е учредено на 20
февруари миналата година. Френската компания има
намерение да се развива в региона. Пазарът в България не
е за подценяване, защото броят на интернет
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Френска компания купи половината от
български сайт за сравняване на интернет
и ТВ услуги

Източник: НСИ
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потребителите тепърва ще се увеличава. Selectra е основана през 2007 г. Тя притежава найголямата мрежа за сравнителни сайтове за комунални услуги във Франция. Притежава клонове в
Испания, Полша и Италия.
Капитал, 8 декември 2014

Фашиста сложи на тезгяха легендарния комплекс Тумбите за 784 200 лв.
Хотелът на първия кредитен милионер в Петрич Живко Томов- Фашиста, много популярен в
първите години на демокрацията, губи заради финансовия колапс, продължил с години и хотела си
в Мелник. За пореден път съдия изпълнител го обяви за публична продан с първоначална цена 794
400 лева, от която да тръгне наддаването. За няколкото търга, обявени за хотела цената се смъкна
драстично, поради липса на купувачи. В началото хотелът бе обявен за продажба на цена около 1
млн. лв. През юли тази година цената падна на около 900 000 лева, сега се понижи с 20 %. Хотелът
бе построен в годините, когато бизнесът на фирмите на Фашиста - "Омега Комерс" и "Лореал" бе в
апогея си. Фирма "Лореал" бе на името на съпругата му Петрана. Фашиста тогава стопанисваше и
комплекс "Тумбите" в Петрич. След построяване на хотела в Мелник и големия банков кредит,
бизнесът на фамилия Томови тотално се срина. Живко Томов напусна Петрич и се изнесе в
Мелник, където живее от години. В Петрич банките започнаха да продават цялото му имущество
от комплекс "Тумбите", до складови бази в южния град.
Струма, 5 декември 2014
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Между януари и септември 2014 г. износът
на България за ЕС се увеличава с 2.1%
спрямо същия период на предходната година и е в размер
на 19.9 млрд. лв. Вносът нараства с 2.8% до 2.29 млрд. лв.
Над 70% от износа е насочен към шест европейски
държави - Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция
и Белгия. Вносът на България от ЕС за деветмесечието
нараства с 2.8% до 22.9 млрд. лв. от приложението).
Близо 60% е стойностният обем на стоките, внесени от
Германия (+9.3%), Италия (-4.4%), Румъния (+5.5%),
Гърция (-11.9%) и Испания (-9.5%). Най-голямото
процентно увеличение на вноса е от Малта - близо 15
пъти до 136 млн. лв. Външнотърговското салдо (износ
FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари септември 2014 г. е отрицателно и е на стойност 2.944
млрд. лв.
Дневник, 10 декември 2014

Промишленото
производство
нарасна през октомври

10.12.2014
EUR/BGN
1.95583
USD/BGN
1.58124
GBP/BGN
2.47526
Икономически показатели
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ОЛП: 0.02% от 01.12.2014
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слабо

През октомври промишленото производство нараства с
0.5% спрямо септември и с 0.4% спрямо година по-рано
НСИ. За пръв път от пет месеца насам НСИ отчита
растеж на индустрията и на месечна, и на годишна
основа. Месечният растеж се дължи на увеличението в
добивната промишленост с 5.8%, и в енергетиката с 3.7%,
докато в преработващата промишленост има намаление
от 0.3%. По-значителен спад за месец НСИ установява
при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с
9.8%, производството на метални изделия, без машини и
оборудване - с 9.6%, производството на машини и
оборудване с общо и специално предназначение - с 4.5%.
Увеличение има при производството на превозни
средства, без автомобили - с 30.6%, на химични продукти
- с 13.6%, на компютърна и комуникационна техника,
електронни и оптични продукти - със 7.4%. Сравнението
с октомври 2013 г. показва растеж само в преработващата
промишленост - с 2.3%, докато в добивната
промишленост и в енергетиката има спад със съответно
8.8% и 2.7%.
Дневник, 09 декември 2014

Продукцията в сектор „Строителство е с
1% под равнището от предходния месец.
Това сочи статистиката, относно Индексите на
строителната продукция през октомври 2014 година. По
предварителни данни през октомври 2014 г. индексът на
продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз
основа на сезонно изгладени данни, е с 1.0% под
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равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват увеличение от 2.7% на
строителната продукция през октомври 2014 г. в сравнение със същия месец на 2013 година. През
октомври 2014 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно
изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от
гражданското/инженерното строителство намалява с 1.1%, а от сградното строителство - с 0.9%.
На годишна база увеличението на строителната продукция през октомври 2014 г., изчислено от
календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при гражданското/инженерното
строителство, където нарастването е с 10.5%, докато при сградното строителство е регистриран
спад от 3.3%.
Агенция Фокус, 8 декември 2014

Свиваме колана за втори пореден месец
През октомври оборотът в търговията на дребно пада с 0,1% спрямо септември, обявиха от НСИ.
Макар понижението да е минимално, за втори пореден месец се отчита спад в продажбите на
дребно след понижение с 1% през септември. Така вече два месеца хората свиват покупките си.
Спрямо октомври миналата година все пак има ръст в оборотите с 3%. Спрямо предходния месец
спад през октомври има в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 9,4%,
в продажбите на облекло, обувки и кожени изделия - с 2,2%, както и при търговията с битова
техника, мебели и други стоки за дома - с 0,3%. Спрямо месец октомври миналата година
оборотът нараства по-значително в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или
интернет - със 17,3%. Увеличават се продажбите на горива за автомобили - с 8%, и на лекарства - с
6,6%. Спад с 8% има в търговията на дребно с облекло, обувки и кожени изделия.
Стандарт, 09 декември 2014

Икономиката на страната нараства с 1,5% през Q3
Растеж от 1,5% на Брутния вътрешен продукт (БВП) е отчетен през третото тримесечие на
годината в сравнение със същия период на 2013 г. Спрямо предходното тримесечие на тази година
пък ръстът се равнява на 0,4 на сто. БВП за периода юли-септември е в размер на 22,8 млрд. лева
или 11,6 млрд. евро като на човек от населението се падат 3 161 лева (1 616) евро, сочат
предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Създадената от отраслите
на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2014 г. възлиза
на 19,5 млрд. лв. по текущи цени. Относителният дял на селското стопанство в БВП увеличава
равнището си с 0,2 на сто за година и достига 8,2%. Индустриалният сектор достига 27,9% от БВП,
което представлява ръст от 0,2%.
econ.bg, 04 декември 2014

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Търговия с части и принадлежности за
автомобили", по Дълготрайни активи за 2013 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Диана ООД
Мадара СФК ООД
Дару кар АД
Ауто плюс България АД
Турботракс България ООД
Тех КО ООД
Медина мед ООД
Румяна Хинкова ЕТ
Косер АД
Нелас авточасти ООД

Град
Благоевград
Шумен
София
Лозен - СГ
София
София
Стара Загора
Велико Търново
Варна
София

Дълготрайни активи
(хил. лв.)
2012
2013
11 038
17 999
9 645
10 026
6 377
8 929
8 262
8 364
6 722
7 606
6 216
6 597
6 573
6 284
3 658
5 586
3 971
4 343
3 764
3 589

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

Money.bg, 2014-12-10

Индустриален холдинг България ще издава
нови облигации

Основен пазар
Premium

567 310.40

Standard

3 848 212.87

АДСИЦ

1 074 134.46

Общо

5 573 298.39

BGREIT: 10.11.2014 – 09.12.2014
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Лошите финансови резултати на публичните дружества
(чийто акции се търгуват на Българска фондова борса)
продължават да са на лице и в края на третото тримесечие
на 2014г. Нетният финансов резултат, показан в края на
трето тримесечие е печалба от 163.717 млн. лв. 143
дружества са акумулирали печалба от 307.473 млн. лв. От
своя страна 146 на брой са с обща загуба от 143.756 млн.
лв. На годишна база, нетният финансов резултат отчита
спад от 51.58% или 174.401 млн. лв. в цифрово изражение.
Сравнявайки печалба на дружествата със същия период на
миналата година, се вижда силен спад от 39.77% на
печалбата или 202.995 млн. лв. в нетно отношение, спрямо
септември 2013г. Изменението на загубата на годишна база
е с 16.59%, или 28.594 млн. лв. нетно. Припомняме, че към
края на юни 2014 г. нетният финансов резултат,
регистриран от емитентите е печалба от 129.97 млн. лв.

БФБ-София
Седмичен оборот 01-06.12.2014 (лв.)
Пазар
Оборот

10.11

52% спад в нетната печалба на публичните
дружества към септември 2014 г.

BGBX40: 10.11.2014 – 09.12.2014
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Капитал, 2014-12-08
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Индустриален холдинг България ще издава нова емисия
облигации, с които ще погасява стари дългове и финансира
нови инвестиции. Решението е било взето на общото
събрание на 4 декември – те са одобрили изтеглянето на 50
млн. лв. заем, а пласирането на книжата ще е публично.
SOFIX: 10.11.2014 – 09.12.2014
Книжата са краткосрочни – падежът им е само след 3
550
години, а за да се смята емисията за успешна, трябва да
540
бъдат записани облигации за поне 30 млн. лв. Лихвата ще е
530
5% за година, а плащанията ще са на всеки шест месеца.
520
Облигациите не са обезпечени. Набраните пари ще се
510
500
използват за погасяването на облигациите от предишната
490
емисия конвертируеми книжа, както и за инвестиции. В
последното влиза рефинансиране на вложения в КРЗ Порт
Бургас и други проекти на дъщерни дружества. През април
миналата година ИХ България издаде облигации за 30 млн.
лв., с които отново рефинансира стар дълг и обяви, че ще
използва останалите пари за инвестиции. Лихвата по тях беше 6.5%. С парите трябваше да се
разшири пристанището КРЗ Порт Бургас, да се плати строежът на кораба Даймънд скай и да се
финансират няколко по-малки проекта. При предишна емисия облигации също беше обявено, че
парите от нея ще се използват за пристанището. През 2010 и 2011 г. в него бяха направени
ремонти и така капацитетът му за депониране на зърно се увеличи до 20 хил. тона. Основната му
насоченост е обработка на зърнени товари. Пристанищната и транспортната дейност е едно от
направленията на ИХ България, като в активите на холдинга е и корабостроителницата във Варна.
Холдингът има няколко машиностроителни компании, както и такива за сертификация в речния и
морския транспорт.
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БФБ с 9% ръст на оборота за ноември
БФБ-София АД отчита 9% ръст на оборота на годишна база до 52,9 млн. лв. за ноември 2014 г.,
показват изчисления на Investor.bg, на база данните на пазарния оператор. Броят сделки през
ноември е 4 364, като намалява с 19% на годишна база. Акумулираните данни от началото на
годината показват спад на оборота с 42% до 741,7 млн. лв. за януари-ноември 2014 г.
Средномесечният оборот е 67,4 млн. лв., което е близо до ноемврийския резултат и над
октомврийският от 37,5 млн. лв. С най-голям оборот в последните 3 години са Булгартабак
холдинг АД, Петрол АД и КТБ АД, като всички те са със слаб оборот в последните месеци и това
влияе на боровата активност. С най-голям оборот през ноември 2014 г. са акциите на Еврохолд
България АД (21,2 млн. лв.), Монбат АД (4,93 млн. лв.), Софарма трейдинг АД (3 млн. лв.),
Синтетика АД (2,87 млн. лв.) и Адванс Терафонд АДСИЦ (1,87 млн. лв.). Тоест голямата сделка за
12% от капитала на Еврохолд на стойност 8 млн. евро е основен фактор за оборота на БФБ-София
АД през ноември.
Инвестор.БГ, 2014-12-05

КФН е потвърдила проспект за емисия акции на Би Джи Ай Груп
На свое заседание от сряда Комисията за финансов надзор е приела план за действие за 2015 г. Тя
е приела отчета на управление „Надзор на инвестиционната дейност” за второ тримесечие на 2014
г. Комисията е потвърдила проспект за първично публично предлагане на емисия в размер 30 010
400 лв., разпределени в 30 010 400 бр. обикновени, поименни, безналични акции с номинална и
емисионна стойност 1 лев всяка, издадени от „Би Джи Ай Груп” АД, гр. София. Регулаторът не
издава окончателна забрана по постъпило предложение от „Лого Къмпани” ЕООД за изкупуване
чрез инвестиционен посредник „Евро-финанс” АД на акциите на „Дир.бг” АД, гр. София от
останалите акционери на дружеството. КФН е решила да се изпрати писмо за отстраняване на
непълноти в документи за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на
облигации, издадени от „Кредисимо” АД, гр. София. Комисията издава одобрение на замяната на
„Лев Истейт” ООД и СК „Фактори” ЕООД с „Лева Груп” ЕООД като обслужващо дружество по
отношение на обслужване дейността на „Булгериън Инвестмънт Груп” АДСИЦ
Инвестор.БГ, 2014-12-05
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ИНВЕСТИЦИИ

Главболгарстрой
изграждането на
център"

печели
търга
за
"Колайдър Активити

"Главболгарстрой" АД спечели търга за изграждането на
грубия строеж на иновативната сграда "Колайдър Активити
център" в София Тех Парк. Инвеститор е "Уолтопия" ООД,
специализирана в изработването на изкуствени катерачни
стени която ще вложи 15 млн. лв. в реализацията на проекта.
Първата копка на сградата ще бъде направена на 11
декември. Колайдър Активити център ще представлява
мултифункционален комплекс за спорт, култура и научноизследователски дейности. Той ще включва открит плувен
басейн, СПА, стени за катерене, въжени лифтове, зали за
практикуване на бойни изкуства, йога, за провеждане на
концерти, конференции, изложби. Същевременно центърът
ще развива и научно-изследователски дейности, свързани с
бизнеса на "Уолтопия" ООД. Ще се правят архитектурни,
инженерни и технически изпитвания и анализи на
продуктите на компанията.
Строителство имоти, 10 декември 2014

Миролио влага 30 млн. в завода си в Сливен
Инвестиция от 30 млн. лв. планира бизнесменът Едуардо
Миролио в завода си в Сливен. Производството на вълнени
платове ще бъде разширено с нова линия за щамповане.
Компанията ще монтира нови машини в цеха за апретура.
Така продукцията от щамповани платове догодина ще
достигне 1 млн. метра, а до 2018 г. да нарасне петкратно.
Инвестицията ще разкрие 101 нови работни места. Новият
проект на "Е.Миролио" ЕАД вчера получи сертификат за
инвестиция клас А от министъра на икономиката. Едуардо
Миролио притежава 7 производствени бази у нас, в които
работят близо 2000 души. Три завода са в Ямбол - две
предачници и бояджийница, два са в Сливен - плетачница и
производство на вълнени платове, а в Свищов е заводът за
вискозна коприна. Бизнесменът има и винарска изба.
Приходите от продажби на "Е.Миролио" ЕАД за 2013 г.
достигат до 202,3 млн. лв.
Стандарт, 9 декември 2014

Домусчиев откри завод в Индия
Собствениците на фармацевтичния холдинг „Хювефарма“ братята Кирил и Георги Домусчиеви, откриха завод в Индия.
Там ще произвеждат продукти за ветеринарната медицина,
какъвто е и основният профил на компанията. Инвестицията
на първо време е 5-6 млн. евро, като в следващите етапи ще
вложим още средства, обясни Кирил Домусчиев. Заводът се
намира близо до 5-милионния град Пуна в щата Махаращра.

Културен център и
подземен паркинг ще
има Несебър
Културен център и подземен
паркинг до него ще се
изгражда в Несебър. Първата
копка
направиха
кметът
Николай
Димитров
и
председателя на Общинския
съвет
Благой
Филипов.
Културният дом ще се намира
в новата част на града до
пощата на площад „Жулиета
Шишманова“. Мястото ще се
превърне в нов градски
център. В културния дом ще
има киносалон, интерактивни
библиотеки,
зали
за
конгресен
туризъм,
каза
кметът Николай Димитров.
faragency.bg, 10 декември 2014

Американската Taulia
откри офис в София
Американската технологична
компания
Taulia
откри
обслужващ и развоен център
в София. Дружеството е
основано в Сан Франциско
през 2009 г. и предоставя
издаването на дигитални
онлайн фактури, както и
други финансови услуги за
бизнеса. Taulia e наелa офис с
площ 860 кв.м в който вече
работят 25 души. Плановете
на компанията са през
следващите
месеци
да
продължат да увеличават
своя брой служители. Новото
звено
ще
служи
като
поддържащ център за Европа
и САЩ, като център за
електронно фактуриране и
инженерна лаборатория.
Капитал, 7 декември 2014
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„Хювефарма“ има три завода в България - в Пещера, Разград и Ботевград, както и две
производствени мощности в САЩ. За 2013 г. холдингът отчита 398 млн. лв. приходи и 65 млн. лв.
печалба.
Преса, 8 декември 2014

Българо-индийско предприятие откри завод за опаковане на битум в
Индия
Българо-индийският джойнт венчър „Прайм стар петролиум енд инфрастракчър“ откри завод за
опаковане на течен битум край град Биванди на 25 км от Мумбай, съобщи ръководителят на
Службата по търговско-икономически въпроси (СТИВ) в Индия Стефан Йонков. Заводът ще
работи като подизпълнител на индийския държавен петролен гигант Hindustan Petroleum
Corporation Limited, за което е спечелил търг за реализацията на проекта на база „проектиране,
строителство и експлоатация“. Това е първата мащабна българска инвестиция в Индия, а българоиндийският завод, разположен на площ от 28 декара, има дневен капацитет за опаковане на
битумни варели от 450 тона на смяна. Инвестицията, съгласно индийското законодателство за
допускане на преки чуждестранни инвестиции в страната, е с 49% българско участие и 51%
индийско участие. Българската страна е предоставила инвестиционна, инженерингова и
технологична помощ при реализацията на проекта. Пълното въвеждане на завода в експлоатация е
ръководено от командирован екип български инженери. Предвижда се през завода да преминат и
да бъдат пакетирани над 1 милион тона пътен битум през следващите 8 години.
Investor.bg, 8 декември 2014

"М+С хидравлик" основа дъщерно дружество в Германия
Казанлъшкият производител на машинни детайли "М+С хидравлик" се включва в дистрибуцията
на собствена продукция към големите клиенти в Европа. За целта е основано задгранично
дружество в Германия, в което българската компания държи 90% от капитала. С тази стъпка
компанията търси пряк контакт с големите си клиенти, за да могат своевременно да реагират на
потребностите им. Новоучреденото дружество "M+S Hydraulic Power Transmission" GmbH е
базирано в Кайзерслаутерн и е с капитал от 25 хил. евро. Участието си в него компанията майка
ще финансира със собствени средства. Останалите 10% от акциите се държат от физическо лице.
Целта на М+С хидравлик е да бъде по-близо до клиентите си. Традиционно компанията работи с
дистрибутори, които осигуряват поръчките за изработваните от нея хидравлични детайли. "М+С
хидравлик" е част от групата на "Стара планина холд".
Капитал, 9 декември 2014

Руснаци разпродават имотите си на юг от Бургас, софиянци ги
изкупуват
Руснаци масово започнаха да разпродават ваканционните си имоти по Южното Черноморие. Найжеланите инвеститори у нас правят опити да се отърват от апартаментите си в Царево, Приморско,
Лозенец и други южни курорти, които остават запазена марка за столичани. Българите са найсилните клиенти на агенциите за недвижими имоти на юг от Бургас. Търсенето е за евтини
едностайни и двустайни апартаменти. Средните цени, на които се сключват апартаменти, са около
550 евро на квадратен метър. Така софиянци плащат по 30 000 – 40 000 евро за ваканционно
жилище в Лозенец, Синеморец, Приморско или Царево. Студията вървят по 18-19 хиляди евро. За
скъпите имоти няма пазар. Търсенето на парцели е слабо, сделки почти няма. Подобна е
ситуацията по отношение на пазара със селски къщи в Странджа. Сделки има, но са за имоти на
ниски цени.
Класа, 8 декември 2014
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Без небостъргачи в центъра на София в следващите 15 г., защита на зелените пространства,
сградите, които са паметници на културата и археологията. Това предвиждат проектите за двата
подробни устройствени плана за сърцето на столицата - зона А - Север в район "Оборище" и зона
А - Юг в район "Средец". След окончателното становище на Националния институт за недвижимо
културно наследство те ще бъдат внесени за разглеждане в СОС до Нова година, научи "24 часа".
Двата плана обхващат територия от 106 хектара. В нея са почти всички държавни институции,
като Президентството, Министерския съвет и Народното събрание. Там са съсредоточени
културно-историческото наследство на града, стотици сгради, обявени за паметници на културата,
и исторически градини. "Центърът на София няма нов цялостен план повече от 100 г. Последният
е от 1910 г. Досега се е работило на парче с частични изменения. Това е територия не само с
национално, но и европейско значение заради археологията и културно-историческото наследство.
profit.bg, 8 декември 2014

Руско отстъпление от Черно море
През последните месеци продажбите на ваканционни жилища по Южното Черноморие са
намалели с 30% до 50% спрямо същия период на миналата година. На места досегашните
купувачи на ваканционни имоти вече са с намерения да продават. От септември агенциите за
имоти и инвеститорите отбелязват значителен спад на сделки и огледи. Ако през годината
продажбите на руския пазар са намалели средно с 20%, за последното тримесечие спадът ще е
35%. През последните два месеца обаче пазарът буквално замря. Спадът на рублата намалява
бюджетите на руските купувачи - ако преди няколко месеца те са разполагали за покупки с
еквивалент на 30 000 евро, сега имат 20 000 евро. Това води до отказ от сделки или до опити да се
предоговори цената. Руснаците, които вече имат имоти в България, също търпят загуби, защото
слабата рубла увеличава разходите им за поддръжка.
Капитал, 5 декември 2014

Най-големият увеселителен парк на закрито на Балканите в София
4,5 млн. евро са инвестирани в най-големия увеселителен парк на закрито на Балканите, който
отвори врати в столичния търговски център "София Ринг Мол". Funtasy Ring Park e разположен на
площ от близо 6 хил. кв. м и има капацитет от над 2 хил. деца на възраст между 3 и 11 години.
Част от инвестицията е вложена и в първия увеселителен парк за възрастни у нас. Двата обекта са
проектирани и ще се управляват с подкрепата на "София Ринг Мол" от международния инвеститор
Krallis Group. В детския парк има различни атракциони, сред които ледена пързалка, вело зона,
аква зона с лодки, въртележка, влакче, хай-тек пързалка, джунгла, трамплини, надуваеми замъци и
др.
Investor.bg, 4 декември 2014
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АНАЛИЗИ

Защо горивата поевтиняват с по-бавни темпове от петрола?
Флуктуациите в цената на суровия петрол не носят същото изменение върху цените на горивата,
защото петролът е само един от компонентите в цената на горивата, обясни изпълнителният
директор на OMV България Петър Величков. Суровият петрол действително е основна съставка,
но представлява около 50% от цената на горивата. „Остават данъци, такси и акцизи, а при тях няма
промяна”, коментира още Величков. Трябва обаче да се отчетат и други фактори, които също
имат важно значение, а именно преработката и запасите от суровина на рафинериите.
Бензиностанциите реално са търговци на горива, които купуват от рафинериите. „Ако има
рафинерия, която предлага по-ниска цена, търговците ще продават на по-ниски цени”, уточни
Величков в отговор на въпрос дали очаква допълнително намаление на цените на горивата на
българския пазар. При по-висока цена на рафинериите обаче търговците не могат да дотират
цената на горивата, допълни още той.
Анализатори вече коментират, че от лятото цените на горивата на българския пазар намаляват с
между 15% и 18% в зависимост от вида. В средносрочен план ако цената на суровия петрол
продължи да пада, е възможно да има и допълнително намаление, обясни от своя страна Петър
Величков.
Как ще се отрази по-ниската цена на петрола върху българската икономика?
Поевтиняването на петрола обаче се отразява не само на потребителите, но и на бизнеса. Цените
на лекия суров петрол и европейския сорт Brent вече достигнаха най-ниското си ниво за
последните пет години.
За Георги Минчев, зам.-председател на Българската асоциация за спедиция, транспорт и
логистика, това положение е добра новина за икономиката на страната. Той коментира, че
енергийните разходи участват във всеки един етап от производството и когато цените на горивата
намаляват, се създава ресурс за допълнително потребление.
По-ниската цена на петрола обаче не може да бъде разглеждана еднозначно, предупреди
икономистът Калоян Стайков от Института за пазарна икономика (ИПИ). Той посочи, че от една
страна по-евтините горива действително ще стимулират потреблението, защото те са фактор в
производството и ще доведат до по-ниски цени.
От друга страна обаче падащите цени могат да забавят икономическата активност и да доведат до
отлагане на инвестиционни проекти от страна на компаниите.
„Има много фактори и никой не може да предвиди с точност кой ще надделее”, посочи още
икономистът и допълни, че има и хипотеза, при която увеличеното потребление би могло да
компенсира по-ниските цени на продукцията и именно това да даде тласък на нови проекти, а не
да отложи реализацията им.
По-ниската цена на суровия петрол ще има и директно отражение и върху износа, но отново в
няколко насоки. Тя може да увеличи количествата на износа, но за рафинериите ще донесе загуба,
тъй като влияе директно върху крайните цени на всички продукти, които са производни от
петрола. А рафинериите имат запаси от петрол, закупен по-рано и на по-висока цена.
„Не бива да забравяме и че успоредно с намаляването на цената на петрола, расте стойността на
долара”, коментира още Стайков. Той припомни, че като цяло България е ощетена от
съотношението долар – евро.
Неговата прогноза е, че цената на петрола в следващите месеци ще остане под 70 долара за барел.
Средната цена за тази година ще бъде около 90 долара.
Investor.bg, 9 декември 2014

стр. 10 от 11
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. +359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 48 (131) / 4 декември 2014

Камара на професионалните оценители

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 АСЕРТИВНОСТ И СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
КОГА: 16.12.2014
КЪДЕ: Конферентна зала София, бул. Шипченски проход №65 ет.5, София

 EBC*L НИВО А - БИЗНЕС ИКОНОМИКА
КОГА: 31.12.2014
КЪДЕ: София

 ИЗГОТВЯНЕ И ОДИТИ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
КОГА: 09.01.2015
КЪДЕ: София, хотел Рамада Принцес****, зала Европа

 ОСИГУРОВКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ НОИ ПРЕЗ 2015
КОГА: 15.01.2015
КЪДЕ: София, Венус център

 ПРОМЕНИ И ОСОБЕНОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПРАКТИКАТА ПО ДОО
ПРЕЗ 2015
КОГА: 21.01.2015
КЪДЕ: София, Венус център

 БЕЗПЛАТЕН ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР
КОГА: 23.01.2015
КЪДЕ: София, Дом на културата "Красно село"

 ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ И КСО ОТ 2015 Г.
КОГА: 27-28.01.2015
КЪДЕ: София, хотел Рамада Принцес****, зала Европа
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