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Съдът обяви "Кълвача газ" във фалит
Един от сравнително големите местни търговци на
горива - "Кълвача газ", беше обявен в несъстоятелност
от Разградския окръжен съд. Компанията, която е
регистрирана в град Кубрат и е част от групата
"Кълвача" на Стойчо Кълвачев, доскоро разполагаше с
верига от газостанции и държеше около 12% от
продажбите на пропан-бутан в страната, а в последната
класация "К100" на "Капитал" заемаше 19-о място в
сектора с 91.3 млн. лв. приходи от продажби за 2011 г.
Преди няколко месеца обаче стана ясно, че дружеството
има финансови затруднения, но оттам отказват всякакъв
коментар. Именно заради неизплатени доставки обаче
две чуждестранни компании са завели иск, а съдът е
постановил с едно и също решение от средата на март
както откриване на производство, така и обявяване на
дружеството в несъстоятелност. След като преди малко
повече от месец частен съдебен изпълнител предложи за
продан железопътни вагони на "Кълвача енергия", сега
на търг са обявени сградите и земята на "СК
Индустриални имоти" в Стара Загора (завод "Кълвач").
Стандарт, 10 април 2013

Turkcell има 7 млрд.
интересува от Глобул

долара

и

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 08.04.2013

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 04.02.2013

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 04.02.2013

се

Turkcell Iletisim Hizmetleri AS търси възможности за
инвестиции в Турция, като в същото време поднови
офертата си за българския мобилен оператор Глобул,
коментира главният изпълнителен директор на
компанията Сурея Чилив. "Има възможност за
инвестиции в оптични мрежи, но в рамките на две или
три години ще има LTE, заяви Чилив. "Вместо да има
три различни мрежи за LTE, може да има само една
мрежа и Turkcell се интересува от това да я предложи."
Turkcell разполага с наличен резерв от около 7 млрд.
долара по данни от края на 2012 г. Турското дружество
вече подаде първоначална необвързваща оферта през
ноември за българския оператор Глобул.

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 04.02.2013

Дарик радио, 09 април 2013
Източник: imoti.net
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Механичен завод Девин иска 2,5 млн. лева от ВМЗ
Дело за откриване на производство по несъстоятелност на ВМЗ стартира утре в окръжния съд. То
започва заради искането на "Механичен завод - Девин" АД да получи дълга си от 2,5 милиона
лева, натрупани като стари задължения. Търговското дело преминава при закрити врати. Очаква се
в съда да бъде представена цялата преписка по прекратената приватизационна процедура за ВМЗСопот. Съдът изиска отново и информация от Министерство на икономиката, енергетиката и
туризма за извършваното от ВМЗ-Сопот производство на специална продукция. Причината е
искането на адвокат Евелина Божикова, която настоява да се провери дали "Механичен завод Девин" АД има лиценз за производство на специална продукция.
Марица, 09 април 2013

Разпродажбата на "Ален мак" зацикли
Разпродажбата на някогашния козметичен гигант "Ален мак" зацикли. На втория търг за част от
имуществото на емблематичното предприятие не се яви нито един кандидат, каза синдикът
Стефан Георгиев. За активите не се намери купувач и на първия търг. За продажба в края на март
бяха обявени земи в с. Розово-Полене с начална цена 471 751,20 лева, цех в село Хвойна за 241
900,56 лева и машини и съоръжения за 681 080,08 лв. Началните цени са с 20% по-ниски от тези,
обявени на първия търг, но и това не помогна за пласирането им. За тези активи пристъпваме към
пряко договаряне с потенциални кандидат-купувачи, обясни синдикът. Засега на тезгяха няма да
се слагат производствените и административната сграда на "Ален мак" на Карловско шосе с
надеждата, че може да се намери купувач, който да ги поиска накуп за производство.
Марица, 08 април 2013

Австрийските пощи вече имат мажоритарен дял в "МиБМ Експрес"
Австрийските пощи са увеличили дела си в българския оператор "МиБМ Експрес" до 51%,
съобщиха от дружеството. Компанията първо купи 26% преди 11 месеца, а договорът предвижда
участието й да се увеличи още веднъж през 2014 г. до 76%. Другият акционер в компанията е
фирмата "Мениджмънт бизнес машин" с дял от 49%. В нея основни съдружници са основателят на
"МиБМ Експрес" Павел Петров и Зоя Петрова. В официално изявление австрийската група обяви,
че "МиБМ Експрес" е "номер 1 на пазара на алтернативни пощенски услуги в България, особено
хибридните услуги". Българската фирма има около 2500 служители, а през 2011 г. е доставила 75
млн. пратки, от които 65 млн. са хибридни, което я прави лидер в този сегмент сред петте частни
пощенски фирми в България. "МиБМ Експрес" се сдоби с лиценз за пощенски оператор през 2008
г., когато започна да открива офиси из цялата страна.
Капитал, 08 април 2013

Мини Марица Изток е в колапс
Трябва да бъдат предприети спешни мерки за увеличаване производството на енергия в ТЕЦ
"Марица Изток 2", ТЕЦ Марица Изток 1 "AES Гълъбово", ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" и
"Брикел АД". Това каза областният управител на Стара Загора Недялко Недялков. "Жизнено
важен добив за "Мини Марица Изток" е минимум 30-32 милиона тона въглища. По-малко
количество добив, за предприятието би означавало големи загуби и технически фалит. В момента
предприятието е в колапс. Няма инвестиции, добивът е недостатъчен, изпитва невъзможност да се
разплаща със собствени средства, няма минно строителство, разкриването на земни маси за 2013 г.
изостава и се отлага вероятно за 2014 г.", се казва в доклад на Недялков изнесен след проведената
в областна администрация кръгла маса на тема развитието на енергетиката в Старозагорска
област. "Необходимо е значителното увеличаване на въгледобива в "Мини Марица Изток" и
компенсиране на изоставането на производството му от 3 милиона тона въглища, както и
извършването на нов анализ", казва още губернаторът.
Дарик радио, 05 април 2013
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БДЖ дължи близо 100 млн. лв. на НКЖИ
НКЖИ има значителни вземания, които са в размер на почти 100 млн. лв., от БДЖ „Холдинг” и
БДЖ „Товарни превози”. Това заяви Джоанна Димитрова, директор на дирекция „Финанси и
управление на собствеността“ в Национална компания „Железопътна инфраструктура”(НКЖИ).
„Като цяло до момента получаването на приходите е сравнително стабилно. С „БДЖ - Пътнически
превози” имаме регулярни плащания, след получаване на тяхната субсидия. Имаме ограничено
плащане от „Товарни превози” - не в пълния си размер, но се надяваме да започне плащането им и
в пълен размер”, обясни Димитрова. „Искрено се надяваме в най-скоро време да се разберем за
определен погасителен план, в който задълженията да бъдат изплащани и в крайна сметка, ако има
и увеличение на товарното движение и можем да очакваме повече товари, това ще бъде голям
плюс за НКЖИ”, каза още Димитрова.
Investor.bg, 05 април 2013

Енерго-Про Варна ЕООД вече ще притежава пряко акциите в Мрежи и
Продажби
Енерго-Про Варна ЕООД вече ще притежава пряко мажоритарните пакети в капитала на ЕнергоПро Мрежи АД и Енерго-Про Продажби АД. Причината, е че сегашният им мажоритарен
собственик, а именно Енерго-Про ЕАД, ще се влее в собственика си, Енерго-Про Варна ЕООД.
Енерго-Про ЕАД ще престане да съществува, а притежаваните от него акции в Енерго-Про Мрежи
АД и Енерго-Про Продажби АД ще преминат на основание на универсално правоприемство към
Енерго-Про Варна ЕООД. Към края на 2012 г. Енерго-Про Варна ЕООД притежава непряко
94,09% от капитала на Енерго-Про Мрежи АД и 83,66% от капитала на Енерго-Про Продажби АД.
Енерго-Про Мрежи АД отчита одитирана печалба от 11,65 млн. лв. за 2012 г., което е с около
милион лв. под предварителните данни за 12,9 млн. лв. печалба. За 2011 г. печалбата е била 8,82
млн. лв. Резултатът на Енерго-Про Продажби АД е загуба от 198 хил. лв. за 2012 г., след печалба
от 12,2 млн. лв. за 2011 г.
Investor.bg, 05 април 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Дарик радио, 09 Април 2013
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България намали прогнозата си за икономическия растеж
през тази година до 1% заради слабото вътрешно
потребление и високата безработица. Икономика ще
отбележи ръст от 1.8% през 2014 г. и 2.9% през 2015 г.,
след като нарасна с 0.8% през 2012 година, според
тригодишната фискална прогноза на Министерството на
финансите. Новата прогноза е базирана на "намаляването
на вътрешното потребление, наблюдавано в края на 2012
г., което ще продължи в началото на 2013 г., както и на
очакванията за увеличаване на износа", при условие, че
икономиката на еврозоната започне да се възстановява от
рецесията през втората половина на тази година.
Министерството на финансите очаква безработицата да
нарасне над 13% през тази година и да намалее до 12.8%
през 2014 г. Към февруари нивото е 12.5%. В същото
време служебното правителство вдигна прогнозата си за
бюджетния дефицит през тази година до 1.4% от БВП,
спрямо 0.5 на сто през 2012 г. Дефицитът се очаква да
намалее до 1.3% през 2014 г., 1% през 2015 г. и 0.8% през
2016 г.
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Лоша прогноза за българската икономика

ПЧИ 31.4 млн. EUR през яну 2013
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Монитор, 09 Април 2013
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Министерството на финансите е преотворило за втори
път тригодишна емисия държавни ценни книжа (ДЦК),
деноминирани в левове, с падеж 30 януари 2016 г.,
съобщиха вчера от ведомството. Постигнатата доходност
на провелия се вчера аукцион е 1,32%. Коефициентът на
покритие е достигнал 3,59, като при предложено
количество от 40 млн. лв. заявените поръчки са
достигнали 143,65 млн. лева. От финансовото
министерство посочват още, че постигнатата доходност
на аукциона е под тази на облигациите със сходни
характеристики на редица държави. Например в
Словения тя е 5,93 на сто, а в Унгария – 4,42%. В
Испания доходността е 2,49%, а в Италия – 2,25 на сто.

Безработица 12.0% през фев 2013
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Българите продължават да свиват колана и да
ограничават разходите си, сочат данните на Националния
статистически институт. През февруари оборотът в
търговията на дребно е паднал с 3,3% спрямо същия
месец на миналата година. Продажбите падат почти
навсякъде. Търговията на дребно с лекарства бележи спад
с 9,3% спрямо миналия февруари. Продажбите на битова
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техника, мебели и други стоки за дома намаляват с 5,4%, а търговията на дребно на облекло и
обувки се свива с 5%. Хората пестят дори и от храна, напитки и цигари, където продажбите са
паднали с 4,9%. В продажбите на компютри и комуникационна техника спадът е с 4,1%.
Стандарт, 09 Април 2013

България пести от социални разходи
България е една от малкото страни в ЕС, които са намалили разходите за социална защита през
2011 г. като дял от БВП, сочат данните на Евростат. Става въпрос за разходите, които
правителството прави за здраве и социални помощи за защита на уязвимите слоеве от
населението. През 2011 г. страната ни е похарчила 17,5% от брутния си вътрешен продукт за това
перо. За сравнение през 2002 г. тези разходи са били 17,8%. Средно в ЕС страните дават 26,9% от
БВП за социални плащания. Като цяло през 2011 г. България е отделила 4,96 млрд. евро за разходи
за социална защита, или по 675 евро на човек. Това е най-ниският разход на човек от населението
в целия ЕС. На опашката компания ни прави Румъния с 868 евро на човек.
Стандарт, 09 Април 2013

1,5 млрд. „доплавали” у нас
1,528 млрд. лева, или 783,9 млн. евро са вкарали в България офшорни фирми, регистрирани на
Каймановите и Британските Вирджински острови, сочат данните на БНБ. Основна заслуга за
значителната сума, която формира 2,07% от всички преки чуждестранни инвестиции у нас през
демократичните години, се дължи на Британските Вирджински острови. Оттам у нас са
"доплавали" цели 721,5 млн. евро под формата на преки инвестиции. На фона на този сериозен
интерес от страна на островитяните, вложенията у нас на фирми от Кайманите са доста поскромни - едва 62,4 млн. евро. Скромни са и инвестициите, които фирми, регистрирани в
България, са реализирали в посока на островните дестинации. Към Кайманите през годините на
прехода са потеглили 4,6 млн. евро родни капитали. Българските предприемачи изглежда
подхождат доста по-сериозно към инвестиционните перспективи на Британските Вирджински ови, тъй като са влияли два пъти повече пари - 9,2 млн. евро. Като цяло офшорните финансови
центрове по целия свят понасят ореола на основни бизнес партньори на България.
Стандарт, 08 Април 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Посредническа дейност по операции с
недвижимо имущество", по Дълготрайни активи за 2011 г.
Дълготрайни активи

No_
2011

Предприятие

Град

(хил. лв.)
2011

1

Галакси пропърти груп ООД

2

2010

Пловдив

77 819

Сентръл Техно Пропъртис ЕАД

София

28 536

n.d.

3

Еуротерра България АД

София

27 360

27 710

4

Арена-ди-Сердика ЕАД

София

21 291

21 563

5

Надин Реал Естейт ЕООД

София

11 531

11 535

6

Арома риъл естейт АД

София

10 200

n.d.

7

Радис Груп АД

Пловдив

9 051

9 790

8

Лазаров Недев АД

София

4 867

5 049

9

Винъс АД

София

2 163

1 249

10

Феърплей Пропъртис Мениджмънт ЕООД

София

1 135

1 013
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БОРСОВИ НОВИНИ

АДСИЦ

ще

като дивидент между акционерите си. Това решение
предстои да бъде гласувано на предстоящото общо
събрание на акционерите на дружеството, което е
насрочено за 15 май 2013 г. Така за всяка своя акция
акционерите ще получат по 0.032 лв. дивидент, което след
облагането на данък за физическите лица ще се равнява на
0.0304 лв. за брой. Последната дата за сключването на
сделки с акциите на компанията, в резултат на която
приобретателят ще може да упражни правото си на глас в
общото събрание на акционерите е 26 април 2013 г.

БФБ-София
Седмичен оборот (01-05 април 2013)
(лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
1 526 646.22
Standard
647 258.46
АДСИЦ
1 365 282.39
Общо
11 462 399.24
BGREIT: 08.03.2013 – 09.04.2013
89
88
87
86
85
84
82

09.04

05.04

01.04

28.03

24.03

20.03

16.03

12.03

81

BG40: 08.03.2013 – 09.04.2013

09.04

05.04

01.04

28.03

24.03

20.03

16.03

12.03

138
136
134
132
130
128
126
124
122
120

SOFIX: 08.03.2013 – 09.04.2013
395
390
385
380
375
370

09.04

05.04

01.04

28.03

24.03

20.03

16.03

365

12.03

Поредно дружество за инвестиции в земеделска земя е
започнало дейност преди няколко седмици – това е "Риъл
Булленд", учредено от бившия директор на фонда за земя
"Булленд инвестмънтс" Валентин Карабашев. Карабашев е
изпълнителен директор на новата компания, а членове на
борда са още Венелин Любенов и Таня Анастасова. "Риъл
Булленд" вече е купил 10 имота с площ от общо 56 дка в
област Стара Загора, става ясно от сайта му. Карабашев
обясни, че нямат конкретни райони, в които ограничават
покупките си, но вероятно ще придобиват повече земи
около Стара Загора, защото там имат представители.
Според него в по-голяма част от Северна България
земеделските терени са надценени и цената им изпреварва
реалния доход, който може да се получи от тях. Карабашев
прогнозира, че в следващите месеци ще има корекция на
стойностите надолу, най-вече в районите с "надценени"
земи. Средната цена, на която "Риъл Булленд" е купил
земите край Стара Загора, е 589 лв. на декар, като почти
всички са в четвърта категория, т.е. подходящи за
земеделска обработка.

83

08.03

Ново дружество ще купува земеделска земя

08.03

profit.bg, 2013-04-03

08.03

ФеърПлей
Пропъртис
разпредели 1.79 млн. лв.

Капитал, 2013-04-10

Зърнени храни България и Адванс Терафонд АДСИЦ са най-ликвидните
компании на Българска фондова борса през март, става ясно от месечния
бюлетин на борсата. По двете позиции са сключени съответно 403 и 309 сделки. Активността при
двете компании може да се обясни с добавянето на Зърнени храни България към основния
индикатор SOFIX, както и обявените намерения от страна на Адванс Терафонд АДСИЦ да
разпредели по 0.49 лв. дивидент на акция. В челото по ликвидност са още Централна кооперативна
банка, Химимпорт и Софарма. Основният индекс на БФБ - SOFIX нарасна с 0.59% през март,
докато по-широкият и с равни тегла индекс BG TR30 спадна с 0.11%.
profit.bg, 2013-04-08

Трима нови членове има управата на Асоциацията на банките в
България (АББ). Поради изтичане на втори мандат, след който нямат право да заемат
позиция в Управителния съвет, са освободени заместник-председателят на АББ Асен Ягодин,
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който е главен изпълнителен директор на Българска банка за развитие, и Илиан Зафиров - член на
УС и изпълнителен директор на Корпоративна банка. По свое желание УС напуска Доротея
Николова, изпълнителен директор на Банка ДСК. На мястото на Асен Ягодин е избрана Виолина
Маринова, шеф на Банка ДСК. Останалите нови членове на УС на АББ са Светослав Гаврийски,
шеф на Алианц банк България, и Георги Константинов, изпълнителен директор на Централна
кооперативна банка.
Стандарт, 2013-04-04

Одитор: "Етропал" не е обявил сделки със свързани лица
Нередности във финансите на производителя на медицински консумативи "Етропал" е открил
одитът на "Актив" при проверка на отчета за миналата година. Проблемите са от непълно обявени
сделки със свързани лица и данъчни задължения до ограничен достъп, става ясно от доклада. След
одита неконсолидираната загуба на компанията се е увеличила силно. Проверяващите посочват, че
няма пълна информация за сделки на стойност 713 хил. лв. за миналата година и 1.14 млн. лв. за
2011 г. "Етропал" не е уредил и вземания за 2.25 млн. лв. и още 9 хил. лв. задължения през
миналата година. Освен това дружеството е дало заем от 605 хил. лв. на свързано лице, което е
било в много лошо финансово състояние. В доклада не се посочва кой е получил кредита, но
според одиторите той е трябвало да бъде обезценен към края на миналата година. В доклада за
дейността има изредени няколко предоставени заема за свързани компании, по които миналата
година са получени пари – най-големият е за 170 хил. лв., дадени на основния акционер
"Синтетика", отделно има и няколко по-малки кредита. Общо вземанията по заеми от свързани
лица са 349 хил. лв., в които влизат и лихвите, показва отчетът.
Капитал, 2013-04-04
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ИНВЕСТИЦИИ

Турция срещу Китай в битка за “Черно
море”
Турция и Китай са заявили интерес за изграждане на
магистрала "Черно море" на принципа на публичночастното партньорство. Това съобщи вицепремиерът и
министър на регионалното развитие Екатерина Захариева.
Шосето между Варна и Бургас е един от трите
инфраструктурни проекта, които могат да бъдат изпълнени
в сътрудничество между държавата и бизнеса, заяви при
откриването на 8-та годишна конференция "Стратегическа
инфраструктура България 2013" и президентът Росен
Плевнелиев. Освен магистрала "Черно море" инвеститори
са проявили интерес и към строителството на скоростните
шосета между Русе и Свиленград, както и към пътя "Рила",
който трябва да свърже аутобаните "Тракия", "Хемус" и
"Струма". Вече са основани и две общи българо-катарски
компании за сътрудничество в инфраструктурни проекти, в
които участва катарската "Редко интернешънъл". Това
заяви изпълнителният директор на "ГБС" Андрей Цеков.
Пътят между Русе и Свиленград е от изключително
значение за катарската страна. За тях това е стратегическа,
а не толкова икономическа инвестиция, обясни Цеков.
Стандарт, 10 април 2013

Минералната баня в Банкя ще бъде част от
СПА хотел
След като в последните три години управата на София на
няколко пъти вече обявяваше намерението си
стогодишната минерална баня в Банкя да бъде отдадена на
концесия и да възвърне блясъка от миналото си,
Столичната община вече има готовност при подкрепа от
общинския съвет да обяви процедура за избор на
концесионер за изграждането на "Градски СПА комплекс
на гр. Банкя" за срок от 35 години. Освен да реконструира
старата баня, която е паметник на културата, и да я
превърне в съвременен СПА център, от инвеститора се
очаква да изгради и луксозен СПА хотел. В замяна на това
на бъдещия стопанин на територията ще бъдат предложени
повече от изгодни финансови условия - той ще може да
ползва гратисен период без концесионна такса за периода
до възвръщане на инвестицията, който обаче не може да
надхвърля 15 години. За останалите 20 години от
концесията пък финансовият му ангажимент към общината
трябва да бъде най-малко 200 хил. лв. годишно. Така от
местната управа очакват да получат поне 4 млн. лв.
приходи за целия 35-годишен срок на концесията.
Концесионерът ще ползва и минерална вода от находището
на Банкя, след като поднови вече съществуващия
водопровод до банята.

Два кандидата обжалват
търга за ремонт на жп гара
София
Два от кандидатите, които се
състезаваха за ремонта на
Централна жп гара София,
обжалват избора на изпълнител.
Това са обединение "Централна
гара София 2012", в което
влизат "Станилов", "Трейс груп
холд" и "Джи Пи груп", и
консорциум "Щрабаг – жп гара
София",
в
което
освен
австрийската компания участва
още и архитектурно студио
"Архитектоника".
Капитал, 10 април 2013

Имоти на Исперих БТ се
предлагат на търг
Частен съдебен изпълнител
продава на търг имотите на
Исперих-БТ АД. Малко над 2
млн. лв. е началната цена на
имотите на дружеството. То е
създадено през декември 1993
година, когато става част от
Булгартабак-Холдинг
ЕАД,
заедно с още 22 акционерни
дружества с държавно участие.
Дарик радио, 09 април 2013

София дава нови 1.36 млн.
лева за обновяване на два
парка
Столичната
община
търси
изпълнители за ремонта и
възстановяването
на
две
централни градски градини Докторски паметник между
улиците "Оборище" и "Шипка"
и "Баня Лозенец" - близо до
НДК. Това става ясно от
регистъра на АОП. Поръчката е
за 1.36 млн. лева с ДДС и е
разделена на две позиции, а
срокът на изпълнение е 80 дни
от сключването на договора.
Капитал, 08 април 2013

Капитал, 10 април 2013
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Искат още два моста над Дунав
България иска да построи още два моста на река Дунав, съобщи президентът Росен Плевнелиев.
Съоръженията трябва да са между Силистра и Калафат и втори мост при Русе, който може да бъде
изцяло нов или разширение на съществуващия, обясни държавният глава. Освен пътна свързаност
страната ни се стреми и към енергийна, газова, железопътна и интернет такава. България е на 9-то
място в света по скоростен интернет и това трябва да се запази, каза Плевнелиев.
Стандарт, 10 април 2013

Български фирми изграждат технологичен парк край София
Център с високотехнологични лаборатории за производство на нови продукти ще бъде изграден на
територията на община Божурище в непосредствена близост до София. Това стана ясно, след като
десет български фирми подписаха меморандум за сътрудничество заедно със Софийския и
Техническия университет. Освен представители на десетте дружества на церемонията присъстваха
и ректорът на алма матер Иван Илчев, както и служебният министър на икономиката, енергетиката
и туризма Асен Василев. Нито един от участниците обаче не коментира какъв е точният размер на
инвестицията, която ще се вложи в новия индустриален парк. Бизнесът ще покрие 100%
инвестиционните разходи. Идеята на сътрудничеството с университетите е, да могат да бъдат
ангажирани и студенти, които да карат технологични стажове там и евентуално след това да
продължат своето кариерно развитие в новия парк.
Капитал, 10 април 2013

Инвестираме 2 млрд. от Брюксел в пътища
Четири големи инфраструктурни проекта на обща стойност 2 млрд. евро ще бъдат сред основните
приоритети на страната ни през следващия програмен период на европомощта 2014-2020 г. Това
са оставащите отсечки от магистралите "Струма" и "Хемус", скоростният път между Видин и
Ботевград, както и тунелът под Шипка, каза президентът Росен Плевнелиев. Дори парите от ЕС да
са два пъти по-малко от необходимите, тези проекти могат да се финансират с държавни заеми от
ЕИБ например или от националния бюджет. Целта е и през този и през следващия период да
договаряме повече от заложените средства от ЕС, категоричен бе президентът. В момента страната
ни също наддоговаря пътни проекти - шосето между София и Калотина, както и западната и
северната тангента на околовръстния път на София.
Стандарт, 10 април 2013

Руснаци наливат 100 млн. в бургаския океанариум
100 млн. лв. ще инвестира в изграждането на ултрамодерен океанариум в Бургас руската компания
"Мостовик". Нейната дъщерна фирма обединение "Мостовик-Бургас" беше единственият кандидат
за грандиозния проект. В морския град вчера беше отворена подробната оферта на инвеститора,
който е посочил, че планира да направи потенциална инвестиция на стойност 100 милиона лева.
Според подадената оферта руската компания предлага да плати 660 хил. лв. при подписването на
договор за концесия, а след това да внася в общинския бюджет 1% от приходите си. Пред комисия
в общината инвеститорът представи и своя идеен проект. Според компютърните графики
съоръжението ще бъде огромно и на външен вид прилича на макет на океан. Ако проектът бъде
одобрен от местните власти, строителството ще започне още тази есен.
Стандарт, 09 април 2013

И Пакистан иска да инвестира в Бургас
Пакистански инвеститори имат интерес на изградят логистичен център в Бургас. Това заяви
Мухаммад Джамшаид Ифтихар, извънреден и пълномощен посланик на Пакистан в България по
време на среща с кмета на Бургас Димитър Николов. Бургаският градоначалник е запознал
дипломата с възможностите за реализиране на проекта на територията на морския град. Идеята е
по този начин да се стимулира търговията с по-широк кръг държави от Източна и Западна Европа.
Основните стоки, които биха могли да се внасят за България през пристанище Бургас и да се
транзитират за европейските държави, са памучни и синтетични тъкани, облекла и аксесоари от
естествена кожа, медицински, хирургически, зъболекарски и ветеринарни инструменти. Кметът
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Николов заяви, че предложенията са реализуеми при желание от двете страни. Можем да
предложим преференции и атрактивни цени при закупуване на терени, добави той.
Строителство Градът, 08 април 2013

Активността на пазара на луксозни имоти се засилва
Продължава да расте активността на пазара на луксозни жилища в България. Според експертите от
Unique Estates очакванията на купувачи и продавачи за справедливата цена на имотите все повече
се доближават, което е довело до ръст на реализираните продажби през първото тримесечие. В
периода януари-март агенцията е сключила една сделка за над 1 млн. евро. „Най-търсени бяха
къщите в Бояна и Драгалевци, като няколко такива на стойност между 400 000 и 600 000 евро бяха
продадени от януари досега. Апартаментите в тези квартали с гледка към Витоша също
представляваха интерес за купувачите – тенденция, която бе напълно изчезнала през последните
години. Усеща се и скок в търсенето на апартаменти в Лозенец, като той бе насочен главно към
обзаведените жилища”, коментира Весела Илиева, изпълнителен директор на компанията. Според
Илиева пазарът на наеми също е бил много активен в началото на тази година.
Investor.bg, 08 април 2013

Мащабна инвестиция за 20 милиона лева очакват в община Кубрат
Сръбска фирма е заявила готовност да изгради 200 декара оранжерии и да засади още 200 декара
земя с трайни насаждения в региона. Проектът предвижда създаване на смесено дружество с
общината, в което месната власт ще участва с апортиране на земя, обясни кметът на Кубрат Ремзи
Халилов. Оранжериите ще бъдат създадени и ще работят по израелска технология. Семената ще
пристигат у нас след инспекция на министерство на земеделието в Тел Авив, а готовата продукция
ще бъде подложена на мониторинг от израелските власти. Това се прави, защото продуктите,
произведени в Кубрат, ще носят знака на израелския стандарт "Kosher". Продуктите, излезли от
оранжериите и нивите в района, ще бъдат изцяло органични. Инвеститорите се надяват да намерят
добър пазар за стоките, ориентирани за износ.
Стандарт, 08 април 2013

Строителството се отърсва от зимния застой
Строителният сектор се отърсва от зимния застой и отбелязва напредък малко преди старта на
активния строителен сезон, сочат данните на Националния статистически институт. През
февруари строителната продукция е регистрирала годишен ръст от 7,9%, като и този месец
повишението се определя от ръстовете, отчетени при сградното строителство. Спрямо предходния
месец е регистрирано повишение на строителната продукция от 0,6%. Ревизирани в положителна
посока са и данните за строителната продукция през януари. Месечният ръст на индекса на
строителната продукция е бил 4,9%, а не 3,8%, каквато беше предварителната оценка, а годишният
спад е ревизиран до 2,2%, а не 3,1%, както беше обявено. При сградното строителство е отчетен
годишен ръст на продукцията от 15 на сто, след като през януари беше регистрирано повишение
от 0,7%. За месеца обаче индексът на строителната продукция при сградното строителство се
понижава с 1,1%, след като през януари се повиши с 4 на сто.
Investor.bg, 08 април 2013

Китайци искат да правят автобуси в Бургас
Роджър Жоу, директор по продажбите за Европа и Северна Америка на китайската компания
”Ютонг бус”, посети Бургас, начело на бизнес делегация. Фирмата възнамерява да изнесе някои от
своите производства в България, затова проверява условията в черноморския град. Бизнесмените
са отчели добрата местна логистика – летище, пристанище и железопътна линия и са се
заинтересували от проекта „Интегриран градски транспорт”, съобщиха от пресцентъра на
Общинска администрация. „Yutong bus Co., Ltd” е водеща компания в производството на средни (6
метра) и дълги (до 25 метра) автобуси. Тя е базирана в град Женчжоу, провинция Хенан,
Централен Китай. Фирмата произвежда годишно 50 000 автобуса, а 12 000 от тях изнася. Общият
й производствен парк се простира на 1 120 000 квадратни метра.
Дарик радио, 04 април 2013

стр. 10 от 13
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg , http://kpo.bg/

Брой 15 (48)/ 11 април 2013

Камара на професионалните оценители

АНАЛИЗИ

Три урока от Кипър
Добрата новина от Кипър е, че решението за спасяването на страната беше постигнато и МВФ
вече преведе първия транш от помощта. Лошата е, че най-тежкото предстои. Финансовият
министър Михалис Сарис подаде оставка във вторник след по-малко от месец на поста. А
обявеният за негов наследник даде на заден. От февруари насам финансовият свят следи събитията
в Кипър по-съсредоточено, отколкото предполагат малкият размер на икономиката и на
финансовите пазари на страната. Несъмнено в това е замесено и известно отношение в стил "нали
ви казахме", но като цяло причината за внимание са поуките, които могат да се извлекат от
ситуацията. Има три основни урока за по-малките европейски икономики.
1. В еврозоната и в Европейския съюз се е настанила умора от прилагането на спасителни
мерки. Отношението към Кипър беше доста по-малко благосклонно, отколкото при предишните
четири държави, които бяха спасени (Гърция, Ирландия, Португалия, Испания). МВФ и ЕЦБ не
отстъпиха от първоначалните си предложения и в крайна сметка надделяха. Междувременно се
чуха тежки думи. Френският финансов министър Пиер Московиси нарече Кипър казиноикономика, председателят на Еврогрупата Йерун Дейселблум обяви, че Кипър е "получила това,
което заслужава", германският финансов министър Волфганг Шойбле каза, че Европа губи
търпение с Кипър. Такъв език не беше използван преди дори и по време на най-тежките дни от
трите (засега) спасявания на Гърция. Това е обезпокоително за няколко икономики, които
вероятно ще са следващите, които ще се нуждаят от подкрепа от еврозоната или от Брюксел.
На първо място – Словения. Страната, която е първата източноевропейска икономика, влязла в
еврозоната, има проблемни банки и значителен бюджетен дефицит. Повечето анализатори очакват
да потърси помощ преди лятото. Втора е Испания. Тя вече получи частичен спасителен пакет за
банките си, но икономиката преминава през по-дълбока от очакваното рецесия и може да има
нужда от втори спасителен пакет. На трето място, и по-рядко споменавана, е Хърватия. Тя ще се
присъедини към Европейския съюз на 1 юли, горе-долу по същото време, по което банките й ще
оценят колко средства ще им трябват за спасяване. Шойбле, Дейселблум и компания ще са
подчертано враждебно настроени.
2. Малките икономики от периферията на ЕС не могат да избегнат болезнените корекции.
Настоящите прогнози за Кипър са за 15% спад на икономическата активност през тази година,
последвани от 5% спад през следващата. Очакванията са безработицата да скочи до 17% през 2013
г. и до 25% през 2014 г. Данъците вероятно също ще се увеличат значително от 1 май, като по този
начин страната ще се превърне в 25-ата икономика от ЕС, увеличила данъците от 2009 г. насам
(изключенията са България и Швеция). Подобни значителни корекции бяха предприети през 2009
и 2010 г. и от балтийските страни. Те обаче са известни със своята дисциплина и търпение. А
южноевропейците не са. Подобна загуба на жизнен стандарт вече имаше в Гърция и тече като
процес в Португалия и в Испания. Можем да очакваме същото в Словения, която вече преживя
четири години на рецесия.
3. За да избегнат бъдещи икономически проблеми, малките икономики трябва да
диверсифицират секторите си. Освен "казино-икономика" Кипър е наричана още Исландия без
рибарството. Страната има туризъм и бизнес услуги, като заради последните мнозина я сочат за
туристическа дестинация от типа данъчно убежище. Кипър има и селско стопанство или
индустрия, но те не са с особено голям принос в икономиката. Подобни са обвиненията и към
Гърция – туризъм плюс финансирано от ЕС селско стопанство.
За да излязат от кризата, тези страни се нуждаят от индустриален износ. За това пък от своя страна
им е нужна бизнес среда, насърчаваща предприятията. Гърция е известна с недружелюбността си
по отношение на бизнеса. В Кипър принудителното изпълнение на обикновен търговски договор в
съда отнема 735 дни и 43 процедури. Данните са от доклада на Световната банка Doing Business за
2013 г. Същевременно като наследство от Британската империя съдилищата би трябвало да са
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една от силните черти на страната. По-евтината енергия също би помогнала. В момента някои
европейски страни като Полша обръщат поглед към САЩ, където цената на природния газ намаля
с около 70% главно заради проучването на шистов газ. Подобен спад в цените се очаква и за
петрола към 2016 г. като резултат от използването на метан-хидрати.
В допълнение, има и два специфични урока за България. На първо място, ЕС даде да се разбере, че
ще предоставя средства от Кохезионния и структурните фондове само на реформирани сектори.
Като се има предвид суровото отношение към Кипър, заявката на Брюксел би трябвало да се
приема сериозно. Това от своя страна обаче поражда опасения за секторите на здравеопазването и
на университетското образование в България, които са изключително неефективни. Същото се
отнася и за железопътния транспорт, който постоянно разчита на субсидии - било то от държавния
бюджет или чрез външно финансиране. На второ място, мантрата от последните години, че
българската икономика би се справила по-добре, ако финансовото министерство беше допуснало
по-голям дефицит, бързо може да доведе до поемане в същата посока на страни като Словения.
Там за последните три години правителството направи точно това, като превърна управляемия
дефицит в неуправляем. "Страните с по-големи дефицити не растат по-бързо", отбеляза
германският канцлер Ангела Меркел в интервю за кипърски медии в сряда. Популисти от всички
политически цветове в България, внимавайте.
Капитал, 07 април 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 МЕНИДЖЪРИ И ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕВИЕ
КОГА: 10-12.04.2013
КЪДЕ: бул. Христо Ботев 1, София

 КУРС ПО ГЛОБАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И ЛИДЕРСТВО
КОГА: 26.01-15.04.2013
КЪДЕ: Институт за следдипломна квалификация, София, бул. "Климент Охридски" 1-2

 КОНФЕРЕНЦИЯ: СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
КОГА: 30.05.2013
КЪДЕ: хотел Хилтън, зала Мусала, София

 КОНФЕРЕНЦИЯ ESPO 2013
КОГА: 30-31.05.2013
КЪДЕ: к.к. Златни Пясъци, Варна
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