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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Държавата излезе от БТК
Държавата окончателно излезе от управлението на БТК,
след като общото събрание на акционерите на
дружеството реши да преобразува т.нар. златна акция в
обикновена поименна безналична акция, става ясно от
съобщение на сайта на Виваком. Златната акция даваше
право на държавата да блокира важни решения,
свързани с развитието на компанията. Акционерите
гласуваха и сваляне на телекома от търговия на
фондовата борса. Преди няколко дни кабинетът
упълномощи министъра на транспорта Данаил Папазов
да гласува "за" отмяната на особените права на
преференциалната акция.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 30.09.2013

Средни цени на
Кърджали, всички
26.08.2013

продажбите в
райони, към

Стандарт, 1 октомври 2013

Най-големият производител на водка в
Полша влиза в България
Базираният в Люксембург производител на водка Stock
Spirits Group планира да навлезе в България, Украйна и
Сърбия чрез придобиване на местни компании. Това
съобщи главният изпълнителен директор на групата
Кристъфър Хийт, след като групата обяви, че планира
да набере около 50 млн. паунда капитал, като предложи
акции на Лондонската фондова борса. По думите му
пазарът в Източна Европа е "огромен" и затова
компанията ще заложи на експанзия в тази посока. В
момента Stock Spirits е най-големият производител на
водка в Полша и Чехия. В България има общо 85
регистрирани производителя на алкохол, а 49 от
фирмите имат право да произвеждат водка. Според
анализа водката е най-продаваната напитка в страната,
като през 2012 г. са произведени общо 9.6 млн. литра.
Основната част от пазара се държи от няколко големи
местни производителя като "Винпром Пещера", "СИС
индустрийс" – Карнобат, и "ЛВК Винпром –
Търговище". Тази тенденция важи и за другите страни в
региона.

Средни цени на продажбите в
Кюстендил, всички райони, към
26.08.2013

Средни цени на продажбите в Ловеч,
всички райони, към 26.08.2013

Капитал, 01 октомври 2013 г.
Източник: imoti.net
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Пристанище в Бургас с нов собственик
Рибното пристанище в Бургас вече е с нов собственик официално. Това е инвестиционното
дружество CSIF (СИЕСАЙЕФ). В активите на новия собственик, освен кейовете е хладилната база,
както и всички сухи складове. Сделката вече е финализирана. Инвестиционните намерения са
свързани с развитие на инфраструктурата и създаване на нови работни места в Бургас. По време на
преговорите за продажбата председателят на борда на директорите на „Атлантик”АД Петко
Русинов обясни, че акционерите са взели решение за продажбата, за да се освободят от
дейностите, различни от производството търговията и преработка на риба и рибни продукти,
какъвто е основният предмет на дейност на група „Атлантик”. Новата насока за развитие на
бизнеса на дружеството е в изграждането на първото в страната тържище за прясна и замразена
риба, каза изпълнителният му директор Ивайло Русинов. Тържището ще отговаря на всички
европейски и съвременни стандарти и ще се намира на територията на Бургас. Скоро започва и
изграждането на базата. Ивайло Русинов припомни, че за изтичащия програмен период 2007-2013
година има препоръка от Брюксел към ИАРА да бъдат изградени тържища за риба у нас, които да
улеснят и регламентират първата продажба на прясна риба. Такива обаче до момента няма и
рибарите са принудени да продават улова си направо от плавателните си съдове. При този вид
търговия не може да бъде извършван качествен контрол и стоката е пръсната на различни места по
Черноморието. Новото тържище e естествено продължение и в синхрон с общинския проект за
рибарско пристанище в Сарафово.
Бургас-днес и утре, 30 септември 2013

Текстилна фирма отваря врати в Сливен
Вчера кметът на Сливен Кольо Милев се срещна с италиано-швейцарски инвеститор от „Хера
холдинг”, който беше в Сливен на опознавателна визита. Бизнес идеята на компанията е изработка
на мъжка конфекция, която да е съобразена с всички международни стандарти в производството
на мъжки сака, ризи и панталони. На срещата с кмета управителят на холдинга изложи своите
предложения за бъдещи инвестиции, които са свързани с развитието на текстилния бизнес в
региона. Той изтъкна, че компанията му цели до края на месец ноември да отвори врати и да
предостави работа на около 100 души от Сливен и околността, а до февруари 2014-та година броят
на служителите в нея да се увеличи. „Хера холдинг" тепърва навлиза на българския пазар. Той
развива своята дейност в изработката на облекло и през месеците септември-ноември ще набира
шивачки за изработване на мъжко облекло.
citybuild.bg, 30 септември 2013

ЦКБ е новият собственик на хотел "Плиска"
Централна кооперативна банка е купила софийския хотел "Плиска", става ясно от справка в
Имотния регистър. Продавач на хотела е "Бизнес център Изгрев", а сделката е вписана още през
март. Досега от ЦКБ не са обявили покупката, макар че като публична компания трябва да
съобщават за по-важни сделки. Възможно е покупката да е "дълг срещу собственост", тъй като
ЦКБ е най-големият кредитор на продавача. В Имотния регистър има отразени две вписвания едната е сделката на стойност 0 лв., а другата е за едва 27 хил. лв. за целия хотел. По информация
на в. "Преса" цената е 27 млн. лв. ЦКБ е част от групата на "Химимпорт", а "Бизнес център
Изгрев" е непряко свързано с холдинга. Хотелът не работи официално от поне една година, като в
сайта му стои съобщение, че от 15 октомври 2012 г. "ще преустанови своята хотелска дейност".
Всъщност от няколко години основното му предназначение е разполагането на реклами на
компании, свързани с групата на "Химимпорт", включително и такива на ЦКБ. Все още не е ясно
за какво ще се използва сградата – няма заявени намерения тя да бъде разрушавана, а според
неофициални източници имотът ще се превърне в централен офис на ЦКБ. Възможно е там да се
измести и застрахователната компания "Армеец".
Капитал, 30 септември 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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Централен курс на БНБ
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Бюджетният дефицит продължава да расте и към края на
август е 212.7 млн. лв. Половината от минуса е по
националния бюджет, останалата част се формира по
европейските средства. Това показва отчетът на
Министерството на финансите за изпълнението на
консолидирания бюджет. За сравнение - през същия
период на миналата година бюджетът е бил на плюс от
107.6 млн. лв. (почти 617 млн. лв. преизпълнение по
националния бюджет и малко над 503 млн. лв. дефицит
по европейските средства). Резултатът не е изненадващ
предвид факта, че заложеният дефицит след
актуализацията за тази година е 1.6 млрд. лв. В същото
време се запазва тенденцията темпът на прираст на
разходите (8.5%) да изпреварва този на приходите (6.7%).
Най-голям е ръстът при текущите разходи, както и
социалните
и
здравноосигурителните
плащания.
Размерът на фискалния резерв е 4.7 млрд. лв. и спада
значително спрямо предходния месец. Причината е, че
през август държавата плати ДЦК за 800 млн. лв., които
бяха пласирани в началото на годината, за да се дадат
авансово субсидии на земеделските производители.
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Бюджетният дефицит очаквано набъбва
през август

02.10.2013
EUR/BGN
1.95583
USD/BGN
1.44299
GBP/BGN
2.34371
Икономически показатели

ПЧИ 114.5 млн. EUR през юли 2013
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Капитал, 2 Октомври 2013
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Безработицата в България през август е 13% от
икономически активното население, колкото беше и през
юли. Броят на хората без препитание е 439 000, показват
данните на Евростат. На годишна база безработните са се
увеличили с 27 000. България продължава да заема осмо
място сред страните в ЕС с най-висока безработица.
Лидери в негативната класация са Испания и Гърция,
където всеки четвърти няма работа. Средното ниво за ЕС
е 10,9%. У нас висока продължава да е и безработицата
при младежите до 25 години. Около 65 000 от тях не
могат да намерят работа, въпреки че търсят. Въпреки
многобройните програми на правителството броят им не
е намалял спрямо август 2012 г. Очаква се подобрение да
има през 2014 г., когато България ще разполага със 100
млн. евро от ЕС за борба с младежката безработица.
Пакетът от програми, по които ще се наемат младите, все
още се подготвя от работна група между социалното
министерство, бизнесът и синдикатите.

Безработица 10.7% през август 2013
1 3.0 %
1 2.0 %
1 1.0 %

10 .7%

1 0.0 %
9.0 %
8.0 %

Труд, 2 Октомври 2013
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Растеж от 0.2% на БВП през второто тримесечие на 2013 г. сочи
статистиката
През септември 2013 г. показателят на доверие в промишлеността се повишава с 1.0 пункта, в
сравнение с август, което се дължи на по-благоприятните очаквания на мениджърите за
производствената активност през следващите три месеца. Това сочат данни на Националния
статистически институт. През юли 2013 г. календарно изгладеният индекс на промишленото
производство регистрира спад от 2.6% спрямо съответния месец на 2012 година (по предварителни
данни). Намаление е отчетено в добивната промишленост - с 15.9%, и в производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.7%, докато в преработващата
промишленост е регистриран ръст от 1.2%. По предварителни данни брутният вътрешен продукт
(БВП) през второто тримесечие на 2013 г. възлиза на 19 398 млн. лв. по текущи цени, като на
човек от населението се падат 2666 лева. При среден за тримесечието валутен курс от 1.498526 лв.
за 1 щатски долар БВП възлиза на 12 945 млн. долара и съответно на 1779 долара на човек от
населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП e 9918 млн. евро, като на човек от
населението се падат 1363 евро. Сезонно изгладените данни, показват растеж от 0.2% на БВП през
второто тримесечие на 2013 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година.
Агенция Фокус, 2 Октомври 2013

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август
2013 г. се е повишил
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2013 г. е с 0.2% над
равнището от предходния месец, съобщиха от НСИ. Увеличение на цените е регистрирано в
добивната промишленост - с 2.1%, в преработващата промишленост - с 0.2%, и при
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%. В
преработващата промишленост увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при
производството на основни метали - с 0.9%, при производството на метални изделия, без машини
и оборудване - с 0.4%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с
0.3%, а намаление е отчетено при производството на хранителни продукти - с 0.9%, и при
производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0.7%. Индексът на цените
на производител на вътрешния пазар през август 2013 г. спада с 2.9% в сравнение със същия месец
на 2012 година. Цените намаляват в добивната промишленост - с 8.3%, в преработващата
промишленост - с 1.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия
и газ - с 5.1%. Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо август 2012 г. е
отчетено при производството на основни метали - с 5.2%, при производството на хартия, картон и
изделия от хартия и картон - с 1.9%, и при производството на химични продукти - с 1.1%.
Увеличение на цените се наблюдава при обработката на кожи, производството на изделия от
обработени кожи без косъм - с 10.3%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с
6.0%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 4.6%, и при
производството на напитки - с 3.9%.
Агенция Фокус, 01 Октомври 2013

Външният ни дълг намалява през юли
Брутният външен дълг в края на юли 2013 г. е 37,3 млрд. евро или 91% от брутния вътрешен
продукт (БВП). Това е с 338.7 млн. евро (0.9%) по-малко в сравнение с края на 2012 г., показват
данните на БНБ. На годишна база в сравнение с юли 2012 г. (37 569.1 млн. евро) брутният външен
дълг намалява с 272.4 млн. евро (0.7%). Спрямо предходния месец юни външният дълг също
отчита спад - в края на юни размерът му беше 37,5 млрд. евро. В края на седмия месец на 2013 г.
дългосрочните задължения са 26 957.9 млн. евро, като намаляват с 233.4 млн. евро (0.9%) спрямо
декември 2012 г. (27 191.3 млн. евро), а на годишна база се понижават със 727.3 млн. евро (2.6%).
Краткосрочните задължения възлизат на 10 338.8 млн. евро и намаляват със 105.3 млн. евро (1%)
спрямо декември 2012 г. Същевременно на годишна база нарастват с 454.9 млн. евро (4.6%).
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Нетният външен дълг в края на юли 2013 г. е 14,9 млрд. евро. Той намалява с 597.3 млн. евро
(3.8%) в сравнение с края на 2012 г. Понижението се дължи както на намалението на брутния
външен дълг, така и на увеличението на брутните външни активи (с 258.5 млн. евро). Като процент
от БВП в края на юли 2013 г. нетният външен дълг възлиза на 36.4%, намалявайки с 2.7 процентни
пункта спрямо края на 2012 г. (39.1%).
econ.bg, 27 Септември 2013

Пореден месец на ръст на депозитите на домакинствата през август
Депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД)
са 35.925 млрд. лв. в края на август 2013 г. Това показват предварителните данни на Българска
народна банка (БНБ). Те нарастват с 8.6% спрямо същия месец на 2012 г. при 8.8% годишен ръст
през юли 2013 г. Припомняме, че депозитите на домакинствата бяха в размер на 35.729 млрд. лв.
към края на юли тази година. В края на август 2013 г. депозитите на неправителствения сектор са
54.338 млрд. лв., като годишният им темп на прираст е 6.3% (4.9% годишен ръст през юли 2013 г.).
Същевременно тези на нефинансовите предприятия са 14.668 млрд. лв. в края на август 2013 г. В
сравнение със същия месец на 2012 г. те нарастват с 3.7% при 1.6% годишен ръст през юли 2013 г.
Депозитите на финансовите предприятия се понижават с 4.4% на годишна база през август 2013 г.
(14.8% годишен спад през юли 2013 г.) и в края на месеца достигат 3.745 млрд. лв. (4.7% от БВП).
econ.bg, 26 Септември 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на напитки", по Печалба
за 2011 г.
No_
2011

Предприятие

Град

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД
Загорка АД
Каменица АД
Бутилираща компания-Горна Баня ООД
Нова Трейд ЕООД
Девин АД
Винекс Славянци АД
Винпром Пещера АД
Загрей АД
Телиш АД

София
Стара Загора
Пловдив
София
Съединение - Пд
Девин
Славянци
Пловдив
Първомай
София

Дълготрайни активи
(хил. лв.)
2011
2010
47 237
16 861
3 858
3 588
3 570
2 343
1 576
1 333
1 323
944

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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885
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BG40: 02.09.2013 – 01.10.2013

30.09

26.09

22.09

18.09

14.09

157
156
155
154
153
152
151
150
10.09

Акциите на цели 30 компании от BG40
поскъпват за деветмесечието

90
90
89
89
88
88
87
87
86
86
85

06.09

Медия Пул, 2013-10-02

BGREIT: 02.09.2013 – 01.10.2013

02.09

"Алфа финанс холдинг"(АФХ) на издателя на вестник
"Капитал" Иво Прокопиев е постигнала споразумение за
продажбата на дела си от 49% в строителната компания
"Софстрой". "Основната причина за това решение е, че като
акционер без мажоритарен контрол, АФХ не беше в
състояние да определя политиката на компанията в една
изключително трудна за строителния бизнес среда",
заявява Юри Катанов, изпълнителен директор на холдинга,
в съобщение на холдинга от вторник. Според него "АФХ
ще се концентрира върху другите си инвестиции във
финансовите услуги, недвижимите имоти и производството
на чиста енергия, в които има контролиращ дял, както и
върху нови проекти с голям потенциал за добавена
стойност". От АФХ отказаха да съобщят името на
купувача, защото са сключили предварителен договор,
който не разрешавал то да бъде разкрито. В Търговския
регистър не е отразена промяна в собствеността на
"Софстрой". Според Търговския регистър АФХ държи 50%
от акциите в "Софстрой".

БФБ-София
Седмичен оборот (23 -28 септември
2013) (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
777 204.38
Standard
1 669 250.69
АДСИЦ
641 986.44
Общо
5 553 239.39

02.09

"Алфа финанс холдинг" продаде дела си в
"Софстрой"

30.09

26.09
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Цели 30 от компаниите, включени в изчислението на
индекса BG40 на Българска фондова борса (БФБ), отчитат
SOFIX: 02.09.2013 – 01.10.2013
ръст в цената на акциите си за първите девет месеца на
470
465
2013 г., като при 27 от тях изменението е двуцифрено в
460
455
процентно изражение, показва справка на Profit.bg.
450
Пазарната капитализация на едва девет от компаниите от
445
440
индекса е намаляла за първите три тримесечия на годината,
435
а цената на акциите на една компания (ФеърПлей
430
Пропъртис) остава без промяна. Най-големият печеливш в
BG40 за периода януари-септември 2013 г. е Юрий
Гагарин, чиито акции са поскъпнали с цели 140% до 60 лв.
за брой в края на вчерашната сесия. Втората найпоскъпваща компания в индекса е Синергон холдинг, където повишението е от 95.65% до 1.35 лв.,
докато челната тройка се оформя от Топливо с ръст от 88.82% до 3.21 лв. за акция. Акциите на
цели 13 компании са поскъпнали с по над 50% за първите девет месеца, като между тях са още
Централна кооперативна банка (+76.79%), Зърнени храни България (+73.91%), Софарма трейдинг
(+71.95%), Албена (+68.55%), Химимпорт (+67.47%), Първа Инвестиционна Банка (+61.87%),
Софарма (+59.51%), Монбат (+56.95%) и М+С Хидравлик (+53.02%).
profit.bg, 2013-10-02

10 пакета ще бъдат предложени срещу компенсаторки на 31-ви ЦПТ
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) ще предложи акции от 17
дружества за продажба на 31-я централизиран публичен търг, който ще се проведе на “Българска
фондова борса-София” АД. В рамките на търга ще бъдат предложени за продажба пакети от
дружества като “ВМТ Орбита” АД, “Свободна безмитна зона - Бургас” АД, “Транзитна търговска
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зона” АД, Частно акционерно дружество “Зографски”, “Екарисаж – Пловдив” АД, “Хевия-Ким и
др. Пакети от 10 дружества ще се предлагат срещу непарични платежни средства.
Информационните меморандуми на дружествата могат да се разглеждат в сградата на АПСК от
9.00 до 17.00 часа, всеки работен ден от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен
вестник до крайната дата за провеждане на централизирания публичен търг. Началната дата на
предлагането на пакетите от акции на централизирания публичен търг е шестият работен ден от
датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник, а крайната – 14 работни дни от
обнародването.
profit.bg, 2013-10-01

Балчик продава дела си в Албена
Община Балчик ще търси инвестиционен посредник, който да организира публично предлагане на
дела й в курортния комплекс "Албена". Решението е взето на заседание на градския съвет в края
на миналата седмица, показва информация на сайта на общината. Тя притежава 304 570, или 7.13%
в "Албена", които според пазарната стойност на борсата струват близо 20 млн. лв. Разбира се, не е
ясно дали за такъв пакет би се постигнало такава цена в настоящите условия на фондовата борса ниска ликвидност и липса на инвеститори. Решение за приватизация на общинския дял беше взето
още през лятото на миналата година, но до продажба не се стигна. Ако общината успее да продаде
дела си на добра цена, това ще е сериозен приход, който ще се равнява почти на годишния й
бюджет за 2013 г. В момента една акция на "Албена" се търгува за малко над 64 лв. на борсата в
София, а пазарната капитализация на курорта е 275 млн. лв. За последните 12 месеца тя се е
повишила със 65%. Основни собственици на компанията с общо над 70% са "Албена 2000" и
"Албена инвест холдинг", които се контролират от Красимир Станев, който е и изпълнителен
директор на курорта.
Капитал, 2013-10-01

Държавата продава своя дял в две свободни зони в Бургас и Варна
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ще предложи акции от 17 дружества
за продажба на 31-ия централизиран публичен търг, който ще се проведе на "БФБ-София" АД,
съобщиха от ведомството.В рамките на търга се продават пакети от дружества като "ВМТ Орбита"
АД (98.629%), "Свободна безмитна зона - Бургас" АД (19.448%), "Транзитна търговска зона" АД Варна (46%), Частно акционерно дружество "Зографски" АД (7.584%), "Екарисаж – Пловдив" АД
(2.478%), "Хевия-Ким" АД (2.548%) и други. Най-скъпи са акциите на "Транзитна търговска зона"
АД - Варна - по 591.31 лв. за един дял и "Свободна безмитна зона - Бургас" АД, за която се иска по
199.77 лв. за акция. Началната дата на предлагането на пакетите от акции на централизирания
публичен търг ще стане ясна след обнародване на тръжното обявление в "Държавен вестник".
Дружествата ще се продават на сегмент "Централизиран публичен търг" на "Приватизационен
пазар" на Българска фондова борса в София. /БЛИЦ
Blitz.bg, 2013-10-01

Quarzwerke иска да придобие 100% от акциите на "Каолин"
Германската Quarzwerke, която е основен производител на кварцов пясък в Европа, иска да изкупи
всички акции на "Каолин". Съобщение за това бе публикувано на Българската фондова борса,
където се търгуват книжата на публичната компания. Чуждестранната група вече притежава 98%
от капитала на "Каолин" и е поискала от регулатора одобрение за задължително изкупуване на
останалите акции извън неговия портфейл. Ако т.нар. squeeze out бъде одобрен от Комисията за
финансов надзор, останалите инвеститори в компанията ще трябва да продадат книжата си на
Quarzwerke по предложената цена 4.156 лв. Това е второто изкупуване на Quarzwerke, след като
придоби мажоритарен дял в "Каолин" по-рано тази година. Сделката с продавача "Алфа финанс
холдинг", където основен акционер е съиздателят на вестниците "Капитал" и "Дневник" Иво
Прокопиев, бе договорена още миналата година, но финализирана тази пролет. В резултат на нея и
след още покупки на регулирания пазар Quarzwerke придоби малко над 95% от капитала на
"Каолин".
Капитал, 2013-09-27
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ИНВЕСТИЦИИ

1.3 млн. лв. спечели търновска фирма по
ОП „Рибарство“
1 349 227 лв. спечели търновска фирма по проект за
изграждане на предприятие за преработка и филетиране
на прясна и охладена риба по Оперативна програма
„Рибарство“. Това е вторият проект на фирма „Шаварна
биопарк“ ООД по тази оперативна програма. Миналата
година дружеството спечели финансиране в размер на 1.5
млн. лв. за изграждане на модерно стопанство за
отглеждане на американска пъстърва в землището на град
Левски. Още тогава фирмата кандидатства с втори
проект, който бе подписан едва сега. Вече е приключил
първият етап от изграждането на стопанството.
Предвижда се още реконструкция на отдавна
неработещата рибовъдна база и прилежащия й терен,
разположен на площ от 16 дка, както и изграждане на
ново басейново рибовъдно стопанство, в което ще се
отглежда предимно американска (дъгова) пъстърва, която
е една от най-търсените на пазара. В съседство на
стопанството ще се изгради и новото предприятие за
филетиране и опаковане на рибата. Според проекта
стопанството трябва да заработи през пролетта на 2015 г.,
а очакванията са то да реализира продукция между 160 и
200 тона годишно.
Борба - Велико Търново, 2 октомври 2013

Строят жп ринг между индустриалните
зони край Пловдив
Нов железопътен ринг ще свързва в радиус от 50 км
селищата около Пловдив и индустриалните зони в
общините Марица, Раковски и Куклен. По този начин ще
се осигури връзка между местата, в които живеят над 115
хиляди жители на областта и местоработата им. Това
съобщи зам.-кметът на община Марица Стефан Цанков в
рамките на форум „Недвижими имоти - строителство,
услуги и проблеми на пазарната среда”, организиран в
рамките на Международен технически панаир.
Проучванията на инициаторите на изграждането на жп
връзката установили, че ОП “Транспорт” би могла да
финансира
проекта.
Единственият
възможен
бенефициент на средствата от него обаче е Национална
компания “Железопътна инфраструктура”.
Монитор, 2 октомври 2013

Lafka покрива България
Нова верига от търговски обекти за т.нар. импулсни
стоки ще покрие страната с множество киоски и малки
магазинчета, разположени на стратегически места в
градовете. Това съобщиха от компанията “Табак маркет”.

Бургас построи нова морска
гара за 3,5 млн. лв.
Международната морска гара в
Бургас вече е с Акт 16.
Технически, сградата вече е
готова, каза директорът на
териториалната
дирекция
на
Държавното
предприятие
"Пристанищна инфраструктура"
Илиян Тенекеджиев. Предвижда
се новата Морска гара в Бургас да
заработи от 1 октомври. В
момента митниците и Гранична
полиция оборудват офисите си в
комплекса.
Stroimedia.bg, 30 септември 2013

Ще реновират
зала във Варнa

спортната

Причината
е
следващото
Европейско
първенство
по
волейбол за мъже през 2015 г.
Ангажимента
пое
вчера
министърът на спорта Мариана
Георгиева
по
време
на
посещението си на финалите на
шампионата за мъже в Дания.
Министър Мариана Георгиева се
срещна
с
президента
на
Европейската
федерация
по
волейбол Андре Майер.
citybuild.bg, 30 септември, 2013

Взимат
"Егида"

магазините

от

Охранителната общинска фирма
"Егида" вече няма да стопанисва
117 от магазините в подлезите на
столицата.
Предложение
за
отмяна на решенията, с които
кметството
е
предоставило
обектите на дружеството, ще
внесе за обсъждане в градския
парламент до дни зам.-кметът
Дончо Барбалов. Магазините са
прехвърлени на "Егида" през 2003
г.
Труд, 30 септември 2013
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“Компанията вече има обекти в 14 града и съвсем скоро ще изградим цяла верига за продажба на
цигари, преса, храни и напитки”, съобщи маркетинговият директор Милена Монова. Въпреки
конкуренцията от компанията смятат, че могат да изградят национална верига, чиито обекти не
само да придадат съвременен вид на населените места, но и да променят културата на купуването
на такъв вид стоки. Стремежът на “Табак маркет” е да не продава само цигарите на един
производител или само ограничен кръг от вестници и списания. В обектите ще се продават на
практика тютюневи изделия на всички производители и вносители. От пресата ще се предлагат
всички основни български всекидневници, седмичници, списания и много детски книжки. Голям е
асортиментът и на пакетираните храни и напитки, като съвсем скоро в обектите с марка Lafka ще
има храни, които не се срещат никъде другаде, съобщи изпълнителният директор на “Табак
маркет” Борис Захариев.
Труд, 1 октомври 2013

Градят нова индустриална зона край Пловдив
Нова индустриална зона "Тракия" ще има край Пловдив. Проектът е на "Сиенит холдинг" и ще се
изпълнява съвместно с израелски партньори. "Внесли сме предложението в Агенцията за
инвестициите и оттам в Министерството на икономиката, където кандидатстваме за приоритетен
проект", обясни Пламен Панчев, който е председател на Съвета на директорите на "Сиенит
холдинг". Проектът обхваща няколко общини - Пловдив, Марица, Раковски, Куклен, Родопи,
Съединение и Първомай. Освен "Сиенит" и израелците от "Сензор-С" участват още няколко
фирми като "Булплод Тракия" - също българо-израелска фирма, ПТЗ Куклен, акционерно
дружество между "Сиенит" и КЦМ, "Сифер", която е българо-италианска фирма.
1kam1.com, 30 септември 2013

Свободните индустриални площи в Източна Европа намаляват
Свободните индустриални площи в някои източноевропейски столици започват да се изчерпват,
но тази промяна тепърва се очаква да доведе до съществено увеличение на наемните нива. Това
сочат данните на консултантската компания Colliers International. Докладът разглежда развитието
на пазара на индустриални имоти през първата половина на 2013 г. в някои източноевропейски
столици, сред които Будапеща, Букурещ, Братислава, Киев, Москва, Прага, София, Варшава и
Загреб. С изключение на Прага активното търсене е довело до значително усвояване на
свободните индустриални площи в тези градове от първата половина на 2012 г. насам. Общият
размер на свободните индустриални площи в деветте столици към момента е достигнал 7.8% и е
намалял в сравнение с миналата година по същото време, когато е бил 9.3%. Най-малко са
свободните площи в Москва – 0.3%, в останалите градове варира от 7.5% в Братислава до 22.8% в
Будапеща. София се откроява на тези пазари, като отбелязва най-значителен спад в общия размер
свободни площи от първото полугодие на 2012 г. досега – от 26% на 16.6% за същия период на
2013 г.
Строителство Градът, 30 септември 2013

Руснаци искат да вдигнат курорт у нас
Руски предприемачи проявяват интерес към минерални извори у нас. Инвеститорите ще изграждат
курортно ваканционно селище край лековитата вода, която блика в местността Маринополци край
Павликени. Това стана ясно по време на среща на търговското аташе на Русия у нас Игор Илингин
с над 30 бизнесмени от Павликени и с ръководството на града. Подробности за инвеститорите не
бяха съобщени. Дипломатът обяви, че стокооборотът между България и Русия през м.г. е бил в
размер на 7,3 млрд. долара. До края на годината той ще скочи с 20 на сто. “Русия е необятен пазар
и ви съветвам да се възползвате от възможността да създадете търговски контакти”, призова
местните бизнесмени кметът на Павликени инж. Емануил Манолов (БСП). Предприемачи се
интересуваха за пазар в Русия за храсти, рози и декоративни насаждения, както и относно
възможността да изнасят вино и селскостопански машини. Земеделски производители пък питаха
за внос на руски фосфатни торове. Земеделецът Дончо Донев изрази мнението, че чистотата на
тези торове и тяхната усвояемост от насажденията е над 90%, а освен това са евтини. Игор
Илингин информира павликенските фермери и производители на рози и декоративни храсти, че
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“ФосАгро”, която е лидер на руския и европейския пазар в торовия сектор, има интерес да отвори
търговско представителство в България.
Труд, 29 септември 2013

Франция инвестира в наши ски курорти
Френски компании са готови да инвестират в ски курорти у нас. Това е станало ясно след
поредица от срещи на зам.-министъра на туризма Бранимир Ботев с френския министър на
търговията, туризма и занаятите Силвия Пинел и председателя на Френско-българската търговска
камара Стефан Дюлае. В бъдещия планински център ще се акцентира върху възможностите за
зимни спортове, планински туризъм и спа - поради близостта с минерални водоизточници.
Предстои среща на инвеститори от страната на божолето, шампанското и изисканата кухня с
представители на нашата държавата и за други възможности за публично-частни инвестиции.
"Французите имат огромен опит в проектирането, изграждането и менажирането на ски курорти,
както и при проучванията за планиране на подобни инвестиции в съответствие с изискванията за
запазване на околната среда. Страната ни може да почерпи и опит от Франция за изграждане на
дългосрочна стратегия за родния туризъм. Не бива да забравяме, че това е държавата с най-много
посетители годишно, която е успяла да превърне в световен хит храната в своите по-бедни слоеве.
В момента в света се очаква всяка нова реколта божоле, френските сирена се считат за деликатес,
а лучената супа е част от менюто и на най-изисканите ресторанти", обясни Бранимир Ботев.
Според него България може да се възползва от това ноу-хау.
Стандарт, 29 септември 2013

Строителството на магистралата през Кресненското дефиле започва
2015 г.
Проектирането на Лот 3 на АМ Струма ще приключи в края на 2014 г., като търговете за
обществените поръчки, с които ще се избира строител на участъка ще започнат през 2015 година.
Това означава, че строителството на отсечката от аутобана, която преминава през Кресненското
дефиле ще започне през 2015 година. Това заяви по време на конференцията „Приоритети в
транспорта за следващия програмен период 2014-2020 г." министърът на транспорта
информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов. Папазов очерта и рамката на
Оперативна програма „Транспорт и Транспортна инфраструктура". По думите му строителството
на Лот 3 от Струма е абсолютно задължително и това е договорено с Европейската комисия.
Новите изчисления показват, че строителството на най-трудния участък ще струва 750 млн. евро.
Сумата е с една четвърт по-ниска от тази, която бе съобщавана многократно през изминалите
години, а именно 1 млрд. евро. Във встъпителните си думи Папазов, заяви, че Северна България
изостава от Южна България по отношение на транспортната инфраструктурата. Министърът,
заяви, че за съжаление няма да има достатъчно средства за завършването на АМ „Хемус", но се
работи по стартиране на строителните работи в отсечката от Ябланица до разклонението за Ловеч
и Плевен. Индикативната стойност на проекта е около 170 млн. евро.
Money.bg, 27 септември 2013

Летище Варна получи награда за инвеститор номер 1 в града
Летище Варна получи награда от кмета Иван Портних за инвеститор номер едно в града.Само в
строителството на новия модерен терминал на аерогарата са вложени над 75 млн. лева.
Терминалът беше построен за около 20 месеца. Той е разположен на площ 20 хил. квадратни метра
- около 3 пъти по-голяма площ за обслужване на пътниците от стария терминал. Новият
пътнически терминал е втората мащабна инвестиция на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт
Мениджмънт” АД във варненското летище за последната година и половина. В края на миналия
февруари бе открита напълно обновената писта за излитане и кацане на самолети. Инвестицията е
на стойност 40 млн. лева. Концесионерът е изплатил повече от 100 млн. лева на държавата под
формата на данъци, концесионни и други такси.
Investor.bg, 27 септември 2013
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Инвеститор иска да изгради лифт между Смолян и Пампорово
Кметът на Смолян Николай Мелемов е провел разговори с инвеститори, които проучват
възможностите за изграждане на кабинков лифт Смолян - Пампорово, съобщават от пресцентъра
на Община Смолян. На срещата между Николай Мелемов и Христос Калкидис, представител на
международна английска компания, е дискутиран проектът на общината за свързване на зимния
курорт и града с лифт. Проектът е разработен през 2006 г., а идеята за лифт Смолян-Пампорово е
от десетилетия. Христо Калкидис е посочил като пример подобна инвестиция за близо 4 милиарда
евро, която вече е факт в зимен курорт в Швейцария.
Inews.bg, 27 септември 2013

"Джи Пи Груп" строи модерна спортна зала в Свиленград
Екипът на отдел "Местно икономическо развитие, проекти и програми" в община Свиленград
направи първа копка на многофункционална спортна зала в града. Спортната зала ще бъде
построена по съвременна технология, отговаряща на национални и международни критерии за
спорт и състезания. В нея местните спортни клубове ще разполагат с отлична тренировъчна база и
с кабинети, съблекални и офиси. Съоръжението се изгражда от община Свиленград по проект
"Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на община
Свиленград". Финансиран е по Програмата за развитие на селските райони. Освен спортната зала в
проекта е включено и изграждането на две нови спортни площадки – в кв. "Кап. Петко войвода" и
до Младежки парк. В строителството на спортните обекти ще бъдат вложени 5.6 млн. лева. След
проведена обществена поръчка за изпълнител на строителството бе избрано дружество "Джи Пи
Груп" ООД – София. Планира се изграждането да завърши за пет месеца. Спортната зала ще има
разгъната застроена площ 4200 кв. метра и размер на игралното поле 1222 кв.м. Ще разполага с
1100 седящи места, включително и за инвалиди.
Строителство Градът, 26 септември 2013

Столична община връща басейна "Спартак" на държавата
Столичната община (СО) отново смята да върне басейна "Спартак" на държавата, ако тя се съгласи
да го вземе. Това гласуваха общинските съветници на заседанието си в четвъртък, като против
предложението се обяви Прошко Прошков (ДСБ). Той коментира, че басейнът се превръща във
втора "Топлофикация" и идеята, внесена от Николай Стойнев и Анатоли Илиев (ГЕРБ), показва
безсилието на общината да се справи с него. От мотивите за решението стана ясно, че местните
власти имат желание да управляват плувния комплекс, но срещат пречки в закона пред
намеренията си. От дебатите около решението стана ясно, че общината не е водила никакви
преговори и тепърва ще говори с Министерството на регионалното развитие и благоустройството
с надеждата, че те ще се съгласят да вземат комплекса, който е публична държавна собственост.
Той беше даден на общината още през 2010 г., след като договорите с предишните му стопани –
фирмите на Алексей Петров, бяха развалени. Това се случи малко след арестите и операцията
"Октопод", при която фирми, близки до Петров, бяха претърсвани, а самият той – арестуван за
известно време. Дружеството му "Спарта 2000" стопанисваше басейна още от 1994 г., като през
цялото време собственик беше МВР.
Капитал, 26 септември 2013
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АНАЛИЗИ

Химическа индустрия на бавни обороти
Инвестицията на турската компания Teklas, която през миналата година откри втори завод край
Кърджали, е увеличила броя на работещите в производството на каучук и каучукови изделия до
нивата отпреди кризата. Това става ясно от анализ на състоянието, тенденциите и човешкия
капитал в химическата промишленост между 2008 и 2012 г., подготвен от експерти от Българската
камара на химическата промишленост (БКХП). Във всички други подсектори на химическата
индустрия обаче през последните пет години се наблюдава спад на заетите и свиване на
асортимента и обема на производство. Редица предприятия бяха закрити, а отделни региони като
Северозападна България останаха практически без химическа индустрия.
В същото време в резултат на по-големия спад на производството в други сектори на
преработващата промишленост химическата индустрия вече има по-голям принос в износа и
платежния баланс на страната. Сред най-големите износители са "Солвей Соди", "Лукойл
Нефтохим Бургас", "Агрополихим", предприятията от групата на "Свилоза", производителите на
бои и други. Анализ на вноса на химически продукти в страната обаче показва, че търсенето
значително надвишава предлагането и местната индустрия има потенциал за удвояване на
производството.
Отпаднали от пазара
Като цяло химическата промишленост пострада значително от кризата и редица по-малки фирми с
по-ограничени ресурси бяха закрити, се посочва в анализа, който разглежда четири подсектора производство на пластмасови изделия, на химични продукти, на изделия от каучук и на
рафинирани нефтопродукти. Отделно от това големи предприятия като "Химко", "Видахим" и
"Полимери" спряха работа. Присъединяването на България към ЕС и въвеждането на по-строги
европейски изисквания в сектора също изхвърлиха от пазара производствата, които не успяха да
се модернизират и да ги изпълнят. В предприятията, където бяха въведени нови техники и
технологии, резултатите са видими. "Тези инвестиции значително увеличиха производителността,
като в някои сектори тя вече е над 250 хил. евро на зает", посочи Йончо Пеловски, зам.председател на БКХП. Все пак от камарата предупреждават, че мултиплицирането на
рестриктивните европейски регулации в България може да доведе до фалита на малки
предприятия в близко бъдеще и до ограничаване на инвестициите и капацитета на по-големите
производители на химични продукти.
Неравномерни инвестиции
Инвестициите в химическата промишленост не са разпределени равномерно и най-често
въвеждането на нови технологии е ограничено до малък брой предприятия, показва анализът. Найголеми вложения се правят в производството на химически продукти и на пластмасови изделия. В
производството на каучукови изделия през миналата година също беше направена значителна
инвестиция. Около 7.5 млн. евро вложи турската Teklas чрез българското си подразделение
"Теклас България" във втори завод за каучукови и пластмасови тръби за автомобилни охладителни
и отоплителни системи, с което инвестицията й от стъпването й в България през 2006 г. достигна
близо 30 млн. евро. В момента за компанията работят около 500 души, а приходите й за 2012 г. са
в размер на 38 млн. лв. Тъй като максималният капацитет на производство вече е достигнат, от
дружеството планират и трети завод, който трябва да е готов до края на 2014 г.
Двойно повече без работа
Закриването на много химически предприятия през последните години доведе и до рязък спад на
броя на заетите. "Между 2008 и 2012 г. работещите в химическата индустрия са намалели с 21%,
което е почти два пъти повече от спада на заетите общо в икономиката от около 12%", посочи
Зорница Кирова от БКХП. Добрата новина е задържането на еднакво ниво на заетите през 2010 и
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2011 г. и увеличаването им през миналата година. Най-интересна е динамиката при
производството на каучукови изделия, където минимумът е достигнат през 2009 г., а през 2012 г.
броят на работещите вече даже надвишава тези през 2008 г. Нещо повече - според анализа тази
тенденция ще се запази през следващите години, което е благоприятно от социална гледна точка,
тъй като каучуковата индустрия поглъща работна сила с не особено висока квалификация, а
предприятията са разположени в райони с висока безработица.
Концентрация
Като цяло към момента в химическата индустрия работят малко повече от 1% от общия брой на
заетите в България. Най-голям е делът на работещите в производството на пластмасови изделия
(62%), а най-малък - в производството на рафинирани нефтопродукти (5%). В последния
подсектор се наблюдава и голяма концентрация на работна сила - общо 87% от заетите са в двете
най-големи предприятия ("Лукойл Нефтохим Бургас" и "Приста ойл" - Русе), а останалите са в 10
малки предприятия. Големите заводи, произвеждащи химични продукти, са само пет, но в тях
работят почти половината (45%) от заетите в сектора. В производството на пластмасови изделия
през последните години нараства концентрацията на работна сила, като делът на заетите в трите
най-големи предприятия - "Стандард профил България", "Мегапорт" и "Профилинк", се увеличава
от 23 на 69%. В същото време общият спад на заетите в подсектора е за сметка изцяло на малките
предприятия.
Драстични разлики има и между отделните региони на страната. В Северозападна България
работещите в химическата индустрия са незначителен брой, докато в Югоизточния регион са
застъпени всичките четири подсектора. Химическата индустрия осигурява най-много работа на
хората в Южен централен регион.
Капитал, 1 октомври 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 ДОБРИ ПРАКТИКИ И СТАНДАРТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА БИЗНЕС КОМПЕТЕНЦИИ
КОГА: 10.10.2013, 16:00-18:30
КЪДЕ: кв. Зона Б4, ул./бул. Пиротска 45 ет.2 офис № 20, София

 ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ С НУЛЕВ БЮДЖЕТ 7
КОГА: 29.10.2013, 10:00-17:00
КЪДЕ: Интер Експо Център, София

 ЛОГИСТИЧНАТА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ
КОГА: 31.10.2013, 09:00-17:00
КЪДЕ: Sofia Event Center (SEC), ет. 3, София, бул. "Черни връх" 100
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