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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

ТИМ взе хотели на “Алма тур”
Холдинг Варна АД, който е от групата на ТИМ, е
придобил хотел Атлас в к.к. Златни пясъци и хотел
"Астера Банско" чрез дъщерните си дружества МС Фуд
Варна ЕООД и Канисто-Мати ЕООД. "Астера Банско" е
новото име на хотел "Тамплиер". Хотелите са придобити
срещу погасяване на задълженията на фалиралата "Алма
тур" към Уникредит Булбанк, Централна кооперативна
банка и "България ер". През октомври 2011 г. Уникредит
Булбанк и ЦКБ поискаха несъстоятелност на "Алма тур".
Малко преди това "България ер" отказа да превози руски
туристи по договор с "Алма тур", тъй като
туристическата фирма дължи 3,6 млн. евро на
авиокомпанията. В активите на Холдинг Варна АД е и
хотелски комплекс в Пампорово чрез покупка на 100% от
капитала на "Пампорово пропърти" ЕООД. С последните
придобивания
"Холдинг
Варна"
АД
разшири
инвестиционния си портфейл в сферата на туризма, което
ще даде възможност за разнообразяване на предлаганите
туристически продукти и дестинации, посочват от
компанията.
Капитал, 03 януари 2013

Държавата се връща в "Топлофикация София"
Поредното
прехвърляне
на
собствеността
на
"Топлофикация - София" между държавата и общината
отново е на път да стане факт. Този път идеята е
"Български енергиен холдинг" (БЕХ) да придобие
миноритарен дял в дружеството, съобщи изпълнителният
директор на "Топлофикация - София" Стоян Цветанов.
Целта е столичното парно ще изчисти дълга си от над 200
млн. лв. към БЕХ, който възникна в края на 2008 г. "В
момента правим оценка на този дълг, работим съвместно
и с колегите от БЕХ и търсим възможности и механизми
да решим проблема, който бе натрупан в последните 4
години", посочи Цветанов. Освен новото прехвърляне на
собственост в топлофикацията обаче се обмисля и друга
схема - дружеството да инвестира съвместно с БЕХ в
изграждането на когенерация за производство на
електроенергия в ТЕЦ "Земляне" и ТЕЦ "Люлин". Според

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 31.12.2012

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 31.12.2012

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 31.12.2012

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 31.12.2012
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Цветанов най-вероятно още през януари ще стане ясно кой от вариантите ще бъде предпочетен от
сегашния собственик на дружеството Столична община.
Капитал, 03 януари 2013

Машстрой продава имоти за 1.7 млн. лв.
Общото събрание на акционерите на Машстрой АД взе решение да овласти изпълнителния
директор на дружеството да сключи договор за продажбата на имоти за общо 1.7 млн. лв. Купувач
ще е Калинел ЕООД, който ще заплати 170 хил. лв. задатък при подписването на договора.
Съгласно договорката, имотите трябва да бъдат прехвърлени в идните 8 месеца. Към
деветмесечието на 2012 г. троянското дружество има загуба от 670 хил. лв., спрямо печалба от 343
хил. лв. за сравнимия период на година по-рано. Последната сделка с акциите на дружеството,
търгуващи се на алтернативния сегмент на Българска фондова борса, бе сключена на цена от 1.80
лв. за брой.
profit.bg, 02 януари 2013

През юни отделят ЕСО от НЕК
Фактическото разделяне на електроенергийния системен оператор (ЕСО) от НЕК ще се случи до
юни тази година. В началото на 2013 г. консултантът по разделянето ще представи своя анализ за
това как конкретно да протече процесът. С това ще бъдат изпълнени всички изисквания на Третия
енергиен либерализационен пакет, коментира министър Делян Добрев. Преди празниците шефът
на енергийния холдинг Михаил Андонов съобщи, че е свършена 2/3 от работата по отделянето.
Останалата една трета са преговорите с банките кредиторки. Срещу заемите, получени от НЕК, е
заложена част от преносната мрежа, която след отделянето ще мине към оператора. В газовия
сектор големи надежди се възлагат на местния добив, посочи още министърът. През 2012 г.
производството на газ у нас е възлизало на 489 млн. кубични метра. През 2013 г. се очаква това
количество да стигне 573 млн. куб. метра, което е със 17% повече. В момента у нас има четири
действащи концесии за добив на синьо гориво – това са "Каварна", "Калиакра", "Каварна Изток" и
"Галата", а концесионерът е "Мелроуз Рисорсиз". Министърът коментира и финансовото
състояние на „Булгаргаз“. Според него с новите цени, определени на газовата компания от
ДКЕВР, не може да се говори за възстановяване на недовзетия приход. Той възлиза на 200 млн.
лв., а с новите цени се възстановяват 5,5-6 млн. лв.
Монитор, 02 януари 2013

"Икономедиа" вече няма финансови задължения към "Алфа банк"
С финансова подкрепа от своите акционери, днес (21 декември) "Икономедиа" АД изплати изцяло
и предсрочно задълженията си към "Алфа банк". Причината за това решение, независимо от
безспорния юридически факт, че задълженията не са предсрочно изискуеми, е че с некоректните
си и незаконни опити да установи контрол над "Икономедиа", банката започна да нанася сериозни
вреди на бизнеса на компанията и да застрашава независимостта на медиите. В момента
"Икономедиа" няма банкови, както и каквито е да е други финансови задължения, освен към
своите акционери.
Капитал, 02 януари 2013
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Б. Стефанов: Обемът на инвестициите за
2013 г. може да надхвърли 2 млрд. Евро
Общият обем на инвестициите в България през 2013 г. е
възможно да достигне 2 - 2.5 млрд. евро, прогнозира
изпълнителният директор на Българската агенция за
инвестиции (БАИ) Борислав Стефанов. През 2010 г.
чуждестранните инвестиции в България бяха около 1
млрд. евро, през 2011 г. - около 1.7 млрд. евро. За
изминалата 2011 г. те по неокончателни данни ще бъдат
около 2 млрд. евро.
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Индексът на цените на производител на вътрешния пазар
през ноември 2012 г. е с 0.1% над равнището от
предходния месец, показват изнесените днес данни на
Националния
статистически
институт
(НСИ)*.
Увеличение на цените е регистрирано в добивната
промишленост - с 1.0% и в преработващата
промишленост - с 0.1%, докато при производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ
няма изменение.

Централен курс на БНБ

ОЛП 0.03% от 01.01.2013
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Производствената инфлация расте с 6,4%
на годишна база
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Класа, 03 януари 2013

ПЧИ -41.1 млн. EUR през окт 2012
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Първият аукцион за държавни ценни книжа за тази
година ще се проведе на седми януари, съобщава
Българската народна банка. На инвеститорите ще бъдат
предложени съкровищни облигации със срочност десет
години и шест месеца. Номиналната стойност на
емисията е 50 млн. лв., а годишният лихвен процент,
който ще получава държателят на облигациите е 4%.
Според условията на аукциона първичните дилъри могат
да участват с подаването на състезателни поръчки както
от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за
сметка на свои клиенти. Съотношението на ДЦК,
предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е
50 на сто към 50 на сто от общото предложено
количество. Министерство на финансите уточнява, че ще
бъде извършено и последващо предлагане на книжа от
тази емисия.
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БНБ стартира годината с аукцион на
облигации за 50 млн. лв.

Безработица 11.3% през ноем 2012
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Бюджетът отчете излишък от 122 млн. лв.
Националният бюджет отчете излишък в края на ноември. Така държавното салдо излезе
положително в размер на 122,4 млн. лв., сочат данните по Консолидираната фискална програма
(КФП) на финансовото министерство. Постъпилите приходи и помощи по КФП месец преди края
на 2012 г. са в размер на 24,4 млрд. лв. или над 85% от предвидените. Спрямо същия период на
миналата година приходите нарастват с 1,8 млрд. лв., което представлява увеличение от 8 на сто.
Към края на ноември данъчните постъпления и приходите от осигурителни вноски са достигнали
90% от заложените и възлизат на 19,5 млрд. лв. В графата на преките данъци приходите са близо
3,5 млрд. лв., а косвените 10,2 милиарда. Най-голям дял от косвените данъци имат приходите от
ДДС, които са над 6 млрд. лв. и постъпленията от акцизи – 3,7 млрд. лв. Социалните и здравни
вноски също са разплатени на 90%, като по тези сметки в хазната са влезли над 5 млрд. лв., с
колкото са допринесли и неданъчните приходи от държавни такси, приватизация, глоби и др.
Монитор, 02 януари 2013

Минималната работна заплата става 310 лева
Минималната работна заплата от 1 януари 2013 г. става 310 лева. Промени в Наредбата за
заплатите на служителите в държавната администрация предвиждат минималните размери на
основните месечни заплати на служителите, които не достигат новия размер на минималната
работна заплата за страната, определен от 1 януари 2013 г. на 310 лв., да бъдат увеличени до него.
Класа, 02 януари 2013

Разходите за труд се покачват с почти 6%
Разходите за труд на работодателите са нараснали с 5.9% през третото тримесечие на годината
спрямо същия период на предходната, показват данните на Националния статистически институт
(НСИ). Най-висок е ръстът в сектор услуги - 11.2%. В сравнение с ЕС показателят разходи за труд
в България расте сравнително по-бързо. За същия период средно за всички 27 страни номиналните
разходи на работодателите за труд са се увеличили с 3.9%, показват данните на Евростат. Ако
разходите за възнаграждения се увеличават с по-бързи темпове в сравнение с производителността
на труд, икономиката губи конкурентоспособност. През третото тримесечие на годината
произведеният БВП за един час нараства с 2.4% спрямо юли-септември на 2012 г., което е над
двойно по-малък ръст спрямо този на разходите за труд. Нарастването на производителността на
труда обаче също се дължи отчасти на механичен ефект. Заради непрекъснатия спад на заетостта
от началото на 2009 г. насам на практика по-малко хора произвеждат същия или дори повече БВП.
Капитал, 21 Декември 2012

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на електродвигатели,
електрически генератори и трансформатори", по Дълготрайни активи за 2011 г.
No_
2011

Предприятие

Град

Дълготрайни активи
(хил. лв.)
2011

2010

1

Светлина АД

Сливен

6 174

6 265

2

Мегалукс ООД

Смолян

5 976

5 634

3

Елукс ООД

Бусманци

2 863

2 936

4

Окта Лайт България АД

София

2 190

2 207

5

Мартини България ЕООД

Пловдив

1 866

1 972

6

2Р-България ЕООД

Пловдив

1 783

2 078

7

Вълков Техносвет ЕООД

Стара Загора

1 622

1 663

8

Денима 2001 ООД

София

1 529

1 733

9

Марели ЕООД

София

1 076

1 129

10

Декко ЕООД

София

1 001

750

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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Инвестор.БГ, 2013-01-02

Германска компания придобива 67.32% от
"Каолин"АД

02.12

78

28.11

Сделката оценява сайта за запознанства на 0,8 млн. евро.
Купувач е кипърската компания Haslop company limited,
която притежава 100% от руския сайт за запознанства
Mamba.ru, който е един от най-големите сайтове за
запознанства в Европа. Мажоритарен дял от Haslop
company limited държи руската Финам, а 31,34% са
собственост на Mail.ru. Финам е един от най-големите
инвестиционни холдинги в Русия. Преди две години Mail.ru
осъществи IPO в Лондон, като за участието им в Haslop, и
чрез него в Mamba.ru, пише в отчета на компанията за 2011
г. Днес с нотариален договор на купувача бяха
прехвърлени 25% от дъщерното дружество Кий Медия
ЕООД, чийто единствен актив е сайтът Aha.bg. Договорът
за продажба на 25% от Aha.bg включва изкупуване на
останалите 75% при осъществяване на определени условия.
Сделката за Aha.bg е резултат от ясната стратегия за
фокусиране и развитие на сайтовете с основна тежест за
приходите на компанията. Текущата пазарна капитализация
на Инвестор.БГ АД е 10,36 млн. лв. Компанията притежава
портфейл от сайтове, като ключовите сред тях са:
Investor.bg, Dnes.bg, Imoti.net, Tialoto.bg, Az-jenata.bg,
Teenproblem.net, Gol.bg, Puls.bg.

БФБ-София
Седмичен оборот (24–28 декември
2012 г.) (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
494 484.58
Standard
1 953 898.35
АДСИЦ
99 355.26
Общо
2 614 834.92

28.11

Инвестор.БГ АД продаде 25% от Aha.bg за
200 000 евро

SOFIX: 28.11.2012 – 28.12.2012
350

26.12

22.12

18.12

14.12

10.12

06.12

02.12

28.11

345
Германската компания Quarzwerke GmbH е придобила от
340
335
"Алфа Финанс Холдинг" АД приблизително 67.32 на сто от
330
капитала на "Каолин" АД, водеща компания на пазара на
325
320
индустриални материали в България и Югоизточна Европа.
315
Това съобщиха от холдинга. Quarzwerke GmbH е водеща
310
европейска компания за индустриални минерали. Като
независим, семеен бизнес Quarzwerke има 127-годишен
опит с ефективни технологии за обработка и
висококачествени депозити на природни ресурси.
Компанията е активна в извличането, обработката и рафинирането на индустриални минерали,
основно кварц, каолин, фелдшпат и др., се посочва в съобщението. Приключването на сделката
зависи от редица условия, едно от които е получаване на одобрения от съответните
антимонополни органи в страните, на чиито пазари оперира "Каолин". След финализиране на
сделката Quarzwerke ще отправи задължително търгово предложение, спазвайки местното
законодателство, с цел придобиване на останалите акции от "Каолин", търгувани на "Българска
фондова борса - София" АД. Съгласно договора за покупко-продажба на акции, цената на акция се
очаква да бъде определена публично около пет дни преди прехвърляне на акциите. Оценката на
акциите при сделката ще се базира на редица фактори и принципи. Основният е - общата стойност
на бизнеса на "Каолин" и неговите дъщерни дружества да бъде намалена с общия размер на
консолидирания нетен дълг на дружеството и коригирана в зависимост от оборотния му капитал
към датата на определяне на цената на акция.

Капитал, 2013-01-02
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Любомир Павлов намали дела си в "Софарма"
"Финансова консултантска компания" ЕООД продава 999 840 акции от производителя на
лекарства "Софарма". По този начин делът на компанията в капитала на "Софарма" намалява до
14.56%. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 20 декември тази година.
Това стана ясно от информация, която беше публикувана в системата на Българската фондова
борса. Днес на борсата оборотът на фармацевтичната компания надвишава 2.21 милиона лева, като
са изтъргувани над 1.1 милиона акции или 0.84% от капитала й. В началото на днешната търговия
ценните книжа на "Софарма" се продаваха за 2,4 лв. В края на деня цената им остана непроменена.
"Финансова консултантска компания“ е собственост на бившия изпълнителен директор на
Общинска банка – Любомир Павлов. Капиталът й е в размер на 5 хил. лв. Тя се занимава с няколко
дейности, сред които - бизнес консултиране, упражняване на права по франчайз договори, сделки
с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество и др.
econ.bg, 2013-01-02

Три от договорните фонда на "Райфайзен Асет Мениджмънт" се сливат
Комисията за финансов надзор (КФН) разреши на управляващото дружество "Райфайзен Асет
Мениджмънт (България)" ЕАД да слее три от договорните фонда, организирани и управлявани от
него. Фондовете, които се сливат, са договорен фонд (ДФ) "Райфайзен Фонд Акции", ДФ
"Райфайзен Балансиран Фонд" и ДФ "Райфайзен Балансиран Доларов Фонд". Новоучредения
договорен фонд ще се казва "Райфайзен Фонд Глобален Растеж" и ще продължи да се управлява от
управляващо дружество "Райфайзен Асет Мениджмънт". Основната цел на планираното сливане е
"да предложим по-ефективно управление на активите на инвеститорите, възползвайки се от
бъдещите икономии от по-големия обем на фонда", заяви за "Капитал Daily" изпълнителния
директор на "Райфайзен Асет Мениджмънт" Михаил Атанасов. Освен това той изтъкна и ниската
ликвидност на БФБ-София, която в значителна степен затруднява управлението на портфейли,
инвестирани в по-рискови местни финансови инструменти. Докато в същото време на "развитите
капиталови пазари има висока ликвидност, която е и отлична предпоставка за постигане на
инвестиционните цели на новия фонд", добави Атанасов. Според стратегията на новия фонд
трябва да бъде постигната по–висока възвращаемост за инвеститорите в сравнение с тази заложена
за старите. "Алокацията на по-голям обем активи към външни пазари ще осигури висока
ликвидност и диверсификация на портфейла в новосъздадения фонд, по-голяма гъвкавост и
ефективност при управлението на фонда", каза още Михаил Атанасов.
Капитал, 2012-12-21
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ИНВЕСТИЦИИ

Строителството на офиси продължи да пада
Активността при строителството на офиси продължи да
пада и през 2012 г., сочат данни на консултантската
компания MBL/CBRE. През миналата година у нас
разрешение за ползване са получили 66 хил. кв. м нови
офис площи срещу 77,5 хил. кв. м през 2011 г. Канторите
клас „А” и „Б” в София са нараснали до 1,52 млн. кв. м. В
момента се строят и се планира да бъдат завършени през
2013 г. приблизително 122 хил. кв. м офиси. Много е
вероятно част от инвеститорите да забавят процеса по
въвеждане в експлоатация на новите проекти заради
слабото търсене. Към края на 2012 г. свободните кантори в
столицата са били 331 хил. кв. м, или 21,8%, като са
останали почти без промяна спрямо предходната година.
Нетно усвоените площи бележат силен спад от 92,3 хил. кв.
м през 2011 г. до 31 хил. кв. м през 2012 г. Същевременно
експертите отчитат ръст на броя на сключените сделки с
около 30 на сто на годишна база. Експертите отчитат, че се
наблюдава активизиране на банковия сектор и на пазара на
офиси. Все повече банки започват да предлагат за
продажба и под наем сгради, предоставени като
обезпечение по „лоши” кредити.
Монитор, 03 януари 2013

Магазин "Валан" в Петрич на тезгяха за 1
477 800 лв. заради дългове, отварянето на
"Лидъл" задушва бизнеса в града
Съдия изпълнител обяви за публична продан, един от найвървежните в близкото минало магазини в Петрич,
магазинът от веригата "Валан" на ул. "Битоля" № 40.
Цената, на която се предлага супермаркетът, намиращ се в
пететажна масивна сграда, в която има още магазин за
промишлени стоки, кафе – сладкарница, аптека, лекарски
кабинет, гаражи и жилища е 1477 800 лева.Магазинът е
разположен на две нива. На първо ниво са разположени два
офиса, две битови помещения съответно за мъже и за жени,
всяко от които включва гардеробно помещения и баня –
тоалетна, 5 помещения за хладилни камери и машинно
помещение за транжорна с предвидени три стаи със
складово предназначение, както и две санитарни
помещения за мъже и за жени, всяко от които е с включени
отделни помещения за съблекалня, баня – тоалетна и
съблекалня. Във второто ниво има търговска зала, щанд за
плодове и зеленчуци, щанд за парфюмерия, три офиса,
коридор за зареждане, стая за почивка на персонала със
санитарен възел. Продажбата на магазина е заради дълг на
"Валан", представляван от Атанас Атанасов, към местен
банков клон.

Над 170 млн. лв. дължат
общините на строителния
бизнес
Между 170 и 180 млн. лв.
дължат общините на българския
строителен бизнес, съобщи в
председателя на Българската
строителна
камара
инж.
Светослав Глосов. Според него
няма изгледи тези неразплатени
задължения да бъдат изчистени,
защото липсват средства в
общинските бюджети.
Класа, 03 януари 2013

Българо-италиански завод
в Лом работи за найголемите
автомобилни
концерни в света
За да изпълнява увеличаващите
се поръчки, предприятието
"Силпа" ООД монтира уникална
200тонна
преса
с
компютъризирано управление.
Проектът за доставката на
високотехнологичната машина е
по
програмата
"Конкурентоспособност" на ЕС
и е на стойност 1 134 000 евро.
Труд, 03 януари 2013

Вежди
обновява
“Одеон”

кино

Първото българско филмотечно
кино "Одеон" ще светне до юни
месец, съобщи пред "Стандарт"
министърът на културата Вежди
Рашидов. Той ще даде зелена
светлина
на
проекта
за
реновиране на киното на пъпа
на София. Ще се сменя изцяло
обликът на салона, както и
озвучителната система. След
като бъде готово, киното ще се
даде
за
управление
на
Българския филмов център.
Стандарт, 02 януари 2013

Струма - Благоевград, 03 януари 2013
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Банките диктуват пазара на имоти
Банките ще са основната движеща сила на пазара на имоти през 2013 г., прогнозират брокерите.
Два са възможните сценарии, които чертаят специалистите. Първият е цените на имотите да
скочат заради намаление на лихвите по влоговете. Възможно е повече хора да предпочетат да
изтеглят спестяванията си и да ги вложат в имоти, каза Орлин Владиков от Националното
сдружение "Недвижими имоти". Според него очакванията за 2013 г. са лихвите по депозитите да
намалеят с над 1%. Ако това се случи, хората, които имат достатъчни спестявания, ще предпочетат
да купят имот, за да са сигурни, че парите им няма да се обезценят от инфлацията. Тези, които
пренасочат спестяванията си от банковите влогове към имотите, ще търсят основно жилища от
нисък или среден клас в ценовия диапазон от 40 до 80 хил. евро, коментира Владиков. Това може
да вдигне цената на този тип имоти. Другият, по-песимистичен сценарий е банките да излязат на
пазара на имоти, като започнат да предлагат ипотекираните жилища, кредитите за които не са
били погасявани. Ако се стигне до този вариант, се очаква истински срив на цените на имотите,
коментира Владиков. Причината е, че банките вече разполагат с много имоти, взети като
обезпечение по непогасявани кредити, и самите те биха искали да ги продадат, допълва той. От
друга страна, обаче няма да могат да приберат нужните средства, ако наводнят пазара с евтини
апартаменти.
Стандарт, 02 януари 2013

Продават за 3 940 057 лв.луксозния хотел "Панорама" в Сандански след
години разпри на съдружници
Бившият туристически дом сега луксозен хотел Панорама е обявен за продан за 3 940 057 лв. В
първата работна седмица на 2013 година ще се проведе търг за продажбата на една от перлите в
туризма в курортния град. Години наред между съдружниците в хотела имаше разпри. Хотелът е
собственост на акционерно дружество „Синаница-МВ”. Той бе направен от акционерно
дружество, в което акционери бяха туристическо дружество „Еделвайс” – Сандански, член на
Българския туристически съюз (БТС), и „Синаница-МС” ООД. Собственици на „Синаница-МС”
ООД са Методи Тренчев и холандските граждани Кристиан Дооракерс и Лудовикус Хаверманс.
Средствата, дадени от „Синаница-МС” ООД, са инвестирани в изграждането на хотела, а
туристическото дружество участваше единствено с апорт на сградата. Хотелът бе построен на
няколко етапа .До 2004 г. цялата хотелска част, която е 6000 квадратни метра разгъната площ, и
ресторантът са изградени. След това до 2006 година са готови и 25-метров басейн и почти 1000
метра закрит гараж и открит паркинг, фитнес, спа център с най-добрата медицинска апаратура за
провеждане на лечение и възстановяване в града. Изградена бе и инфраструктурата към хотела.
Останалите средства, нужни за довършването на обекта,бяха оформени като безлихвен заем на
ООД-то към акционерното дружество с решение на Съвета на директорите.
Струма - Благоевград, 02 януари 2013
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АНАЛИЗИ

Сектор IT: Неидентифициран растеж
Един от добре развиващите се сектори в България през последните години е IT. Изминалата 2012
г. не прави изключение – по думите на зам.-министъра на транспорта Валери Борисов тази
индустрия за пръв път е отчела износ за над 2 млрд. евро. Двете най-големи категории са
софтуерните разработчици и компаниите за изнасяне на услуги (т.нар. аутсорсинг). Те споделят
сравнително сходни успехи и предизвикателства – и двете отчитат растеж за последните две
години, както и недостиг на квалифицирани кадри. Аутсорсинг индустрията очаква да расте с поне
същия темп като през изминалата 2012 г., ако не и с повече. Софтуерните разработчици са попредпазливи в поставянето на прогнози и предпочитат да не коментират в детайли какво ще се
случи през 2013 г.

Подцененият аутсорсинг
Аутсорсинг индустрията планира бурен растеж през следващите пет години. Това е и причината
част от големите компании от сектора да основат през ноември собствена браншова организация.
Техният стремеж е да защитават по-добре интересите си, както и привличането на чуждестранни
инвеститори в страната. Новата Българска аутсорсинг асоциация (БАА) очаква до 2015 г. броят на
заетите в сектора да се удвои от 15 хил. души за 2012 г. на 30 хил. души, а през 2017 г. да се утрои
до 45 хил. души. За да подкрепят с дела оптимистичните обещания, два дни след обявяването на
браншовата организация един от членовете й – "Софика", откри нов център за изнесени услуги в
Пловдив, в който до края на 2013 г. трябва да бъдат отворени 150 нови работни места.
Изпълнителния директор на Държавната агенция за инвестиции Борислав Стефанов пък обяви в
края на ноември, че съвсем скоро ще бъде обявена инвестицията на голяма западна фирма, която
ще разкрие между 1500 и 2000 работни места в България.
"Дори само от плановете на вече стъпилите в България компании без нови инвеститори може да се
прогнозира ръст от порядъка на 10% за следващата година", коментира Стефан Бумов,
председател на БАА и изпълнителен директор на "Софика". Според него поради спецификата на
бранша растежът се измерва в отворени нови работни места, а не толкова в увеличаване на
печалбите и приходите.
Основните предизвикателства пред аутсорсинг индустрията са липсата на висококвалифицирани
служители, концентриране на почти 95% от центровете на компаниите в София и поемането на
дейности с по-висока добавена стойност. БАА вече работи с някои университети за създаването на
подготвени кадри, а с по-добрата подготовка е свързан и потенциалът на страната да поема
дейности с висока добавена стойност. Членовете на браншовата организация ще се стремят да
разкриват работни места и извън столицата.

Нови професионални стандарти
Дефицитът на квалифициран персонал е сред основните предизвикателства, с които се сблъскват и
софтуерните разработчици. В отговор на това Българската асоциация на софтуерните компании
(БАСКОМ) учреди в края на ноември специален консултативен съвет на ИТ сектора, който трябва
да изготви препоръчителни професионални стандарти и конкретни изисквания на индустрията към
образователната система. В него влизат 20 компании от бранша, неправителствени организации
като БАИТ, синдикатите КТ "Подкрепа" и КНСБ, представители на министерствата на
образованието и информационните технологии, Националната агенция за професионално
образование и обучение, както и на висшите учебни заведения.
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Основните цели на съвета ще бъдат налагането на външна сертификация на компетенциите в
софтуерния бранш и изготвянето на модел на нужните умения за специалистите в софтуерния
сектор. Той трябва да послужи не само при подбора на кадри, но и да послужи като основа при
обучението на IТ специалисти от образователната система.
"Проблем номер едно за всички са кадрите - продължава вече десетилетната 0% безработица
съчетана със спад на качеството на образованието", коментира Елена Маринова, изпълнителен
директор на "Мусала". Според нея прогнозите за подобряване на проблема не са позитивни. Това
се дължи както на демографски причини (по-малко деца, влизащи в образователната система),
така и на недостига на преподаватели.

Предпазливи очаквания
Софтуерната индустрия в България отчита растеж през последните две години. Приходите от
софтуерни продукти и услуги са нараснали с 6% през 2011 г. спрямо предходната, показва
годишното изследване "Барометър на българската IТ индустрия" на БАСКОМ, направено в
партньорство с консултантската компания GOPA Consultants и представено през октомври. За
сметка на това от бранша нееднократно посочват, че липсата на квалифицирани кадри действа
като спирачка на растежа. Броят на заетите в сектора се увеличава с около 10% на година, а
подобна е тенденцията и при средната работна заплата – за 2011 г. тя достига 2388 лв. на месец,
или с 9% повече спрямо предходната година.
Софтуерните компании обаче избягват да дадат прогнози как ще се развива пазарът през 2013 г.
Индустрията е развита към износ на продукти и услуги и по тази причина тя зависи много и от
състоянието на международната икономика и на компаниите от Западна Европа и САЩ, които са
основни клиенти на българските софтуерни разработчици. В България пазарът все още разчита
доста на държавни поръчки.
"Проблемите в икономиката като цяло не позволиха осезаемо раздвижване на българския IT пазар,
така че правителството остана най-големият клиент", каза Маринова. И допълва: "Изминалата
2012 г. мина под знака на милионните поръчки за е-правителството със съпътстващите скандали и
малък брой участници в лотовете."
Капитал, 03 януари 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 НЛП - ПРАКТИК: УПРАВЛЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ
КОГА: 16.10.2012-13.01.2013
КЪДЕ: Учебен център на Института по НЛП, София, ж. к. Белите брези, ул. "Дойран" 15,вх. Б,
ет. 2, офис 7

 ФИРМЕНО КОНКУРЕНТНО РАЗУЗНАВАНЕ
КОГА: 16-18.01.2013
КЪДЕ: хотел "Шипка", София, бул "Тотлебен" 34А

 ИКОНОМИЧЕСКИ ШПИОНАЖ И ФИРМЕНА СИГУРНОСТ
КОГА: 19.01.2013
КЪДЕ: Парк Хотел Витоша, София, ул. Росарио 1

 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
КОГА: 04-06.02.2013
КЪДЕ: Интерпред-СТЦ София

 ACCREDITED PRINCE2 PRACTITIONER CERTIFICATE PROGRAMME
КОГА: 27.02.2013
КЪДЕ: онлайн обучение, София

 SEO КОНФЕРЕНЦИЯ 2013
КОГА: 22.03.2013
КЪДЕ: Интер експо център, София, бул. Цариградско шосе 147
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