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Енергийният холдинг пуска облигации
до €400 млн.
На облигационен заем, който може да достигне до 400
милиона евро, ще разчита Българският енергиен
холдинг (БЕХ). За тази цел БЕХ вече разполага със
собствен
кредитен
рейтинг,
изготвен
от
международната
рейтинговата
компания
Fitch,
съобщава изпълнителният директор на дружеството
Михал
Андонов.
С
набраните
средства
по
облигационния заем може да бъде погасена текущата
вноска, която НЕК трябва да плати по заема от 250 млн.
евро към френската банка BNP Paribas. Плащането е
през април. Електрическата компания взе кредита за
текущи разходи по проекта АЕЦ "Белене" по време на
правителството на Тройната коалиция.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 25.02.2013

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

Стандарт, 27 февруари 2013

НЕК мисли как да спести 20 млн. лв.
данъци
Разделянето на Националната електрическа компания
(НЕК) и оператора на мрежите високо напрежение ЕСО
трябва да стане по пазарна оценка, за да може
компанията да спести 20 млн. лв. от данъци. Това стана
ясно от думите на икономическия министър Делян
Добрев. Той предлага това да бъде записано изрично в
Закона за енергетиката. Такъв съвет е дал консултантът
по разделянето на двете компании. В противен случай
прехвърлянето на активите ще стане по балансова
стойност, а това би ги увеличило многократно, обясниха
от дружеството. Друга поправка, която министърът
определя като спешна, е газопроводът "Набуко" да бъде
вписан в закона за приватизация, така че да може част
от него да бъде раздържавена и прехвърлена на
консорциума "Шах Дениз 2", който ще осигурява
азерски газ за Европа. ДКЕВР предлага в енергийния
закон да бъде вписано, че НЕК и доставчиците на ток
ЧЕЗ, ЕВН и Енерго про няма да плащат повече за зелен
ток.

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

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

Труд, 27 февруари 2013

Източник: imoti.net
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Търсят се 30 млн. лв. за ремонт на жп гарите
Общо 30 млн. лв. са необходими за ремонта на гари из страната, като на някои места обновяването
на зданията ще е обвързано и с ремонта на жп трасетата. Това съобщи Златин Крумов, зам.
генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). През
последните три години са ремонтирани над 70 помещения за пътници по гарите. Сумите,
разходвани през 2011 и 2012 г., са съответно 4,9 млн. лв. и 7,6 млн. лв. За 2013 г. само за
помещенията за пътници са планирани около 4 млн. лв. Големите гари, като София, Пазарджик и
Бургас, ще се ремонтират със средства по ОП „Транспорт”. Само за столичната гара са предвидени
30 млн. евро, които идват от неизпълнени проекти по река Дунав и за интермодалния терминал в
София. С тези 4 млн. лева собствени средства на НКЖИ ще бъдат ремонтирани 15 гари от мащаба
на тези в Банкя, Драгичево, Долно Камарци, Яна, Горна баня. Целта е рехабилитацията и
възстановяването на гаровите здания да съвпада и с ремонта на жп линиите, обясни Крумов.
Stroimedia.bg, 25 февруари 2013

"Петрол" в изчакване
Въпреки акционерната драма в "Петрол холдинг" в началото на годината мениджърският контрол
в него и над основния му актив - дистрибутора на горива "Петрол", засега остава непроменен. На
проведеното на 20 февруари общо събрание на "Петрол" акционерите не са променили състава на
надзорния съвет и така в него остават представителите и на двата воюващи лагера на основните
собственици на групата - Митко Събев и Денис Ершов. Промените в надзора на "Петрол"
трябваше да са поредна крачка във взимането на управленски контрол над ключовите активи в
холдинга, така че основните му кредитори - Корпоративна търговска банка и Централна
кооперативна банка, да получат сигурност, че ще могат да си съберат вземанията. Последните
според източници на "Капитал" са вече над 130 млн. долара.
Капитал, 25 февруари 2013

КЗК разреши придобиването на Дефко
Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез
придобиване на едноличен контрол от страна на "Ренаиско" Б.В., Кралство Нидерландия, върху
"Дефко" ООД, София, съобщиха от КЗК. Комисията постанови незабавно изпълнение на
решението. Придобиващото контрол дружество принадлежи към групата Гленкор, част от
дейността на която включва търговия със селскостопански продукти. От своя страна "Дефко" ООД
е активно единствено в страната, на пазарите на съхранение и на търговия на едро с пшеница,
царевица, ечемик, рапица, слънчоглед, пише в становището на КЗК. Участниците в сделката
оперират на един и същи продуктов пазар, свързан с търговията на едро на пшеница, царевица,
ечемик, рапица и слънчоглед, като до настоящия момент Дефко продава основно своята
продукция на Glencore -групата, която от своя страна я реализира почти изцяло извън страната.
Дарик радио, 25 февруари 2013

Поредна подготовка за продажба на "Юрий Гагарин"
Пловдивската фабрика "Юрий Гагарин", специализирана в отпечатването на опаковки и помощни
материали, предимно за цигарената индустрия, е на път да се превърне в шампион по провалени
общи събрания около евентуалната й продажба. Само през последното тримесечие на 2012 г. не се
състояха четири свикани събрания, на които се предвиждаше смяна в управлението, а оттам и
както сочат слуховете сред работещите в дружеството, и в собствеността. Причината е, че не
присъстваше мажоритарният акционер – "Баранко", собственост на регистрираното на
Британските Вирджински острови Westwood Invest Limited, зад което се предполага, че стоят Цеко
Минев и Ивайло Мутафчиев - собствениците на основния кредитор на фабриката - Първа
инвестиционна банка. Управител на "Баранко" е Владимир Бонев - бивш изпълнителен директор
на фалиралата Кредитна банка и на "София ленд", което също се свързваше неофициално с ПИБ.
Капитал, 22 февруари 2013
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ЧЕЗ може и да се размине с отнемането на лиценза
Стартирането на процедура за отнемането лиценза на ЧЕЗ не означава, че непременно ще се
стигне до налагането на крайната мярка. Това стана ясно по време на пресконференцията, която
беше дадена от членовете на ДКЕВР по повод стартиралата късно във вторник вечерта процедура
срещу чешкото дружество, което захранва с електроенергия цяла Западна България. Същия ден
премиерът в оставка Бойко Борисов коментира пред медиите, че лицензът на дружеството ще бъде
отнет още в рамките на деня. Малко по-рано препоръка за неговото отнемане беше дадена и от
прокуратурата. Заканите обаче едва ли са достатъчни. Единственото сигурно засега е, че
проверката на енергийния регулатор в дружеството, която започна на 4 февруари, е констатирала
17 нарушения за "ЧЕЗ Разпределение" и четири за "ЧЕЗ Електро". Според Андон Роков, член на
ДКЕВР, те са свързани със заобикаляне на Закона за обществените поръчки при възлагане на
услуги за доставка на стоки и материали на свързани дружества.
Капитал, 21 февруари 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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4,010 млрд. лв. има във Фискалния резерв (ФР) на
страната към 25 февруари 2013 г., сочи доклад на
Министерството на финансите. Тази информация
представи министърът на финансите в оставка Симеон
Дянков на заседанието на Консултативния съвет за
национална сигурност при президента Росен Плевнелиев.
"Към днешна дата фискалният резерв е 4 млрд. лв. плюс
600 млн. лв.- авансови плащания, които ни дължи
Брюксел", каза Дянков. По думите му България е една от
най-стабилните страни в ЕС, а с опитите си да
дестабилизират това социалистите се опитват да доведат
държавата до фалит. В края на 2012 г. ФР е бил 6,081
млрд. лв., което означава, че за първите два месеца на
годината е намалял с 2 млрд. лв. Това се дължи на
платените през януари 1,9 млрд. лв. по еврооблигациите,
емитирани от НДСВ. "Традиционно в началото на
годината размерът на фискалния резерв намалява поради
календара по обслужване на дълга и по-ниските
приходи", посочват от МФ. Допълнителна тежест оказали
и директните плащания към фермерите в размер на 840
млн. лв. Но след като парите за декар нива бяха
изплатени, министерството емитира облигации на
вътрешния пазар за 800 млн. лв., които влязоха във
фискалния резерв.

27.02.2013
EUR/BGN
1.95583
USD/BGN
1.49563
GBP/BGN
2.26553
Икономически показатели

02

4 млрд. лева има в резерва

ПЧИ -96.7 млн. EUR през дек 2012
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Класа, 19 Февруари 2013
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Лоши и преструктурирани кредити
към декември 2012
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Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната за
януари–декември 2012 г. възлизат на общо почти 1.4
млрд. евро, сочат предварителните данни на БНБ. За 2011
г. техният размер е близо 1.75 млрд. евро, т.е.
намалението спрямо предходната година е с драстичните
20%. Миналата е поредната година със спад на ПЧИ,
след пика им от над 6 млрд. евро през 2007/2008 г. През
четвъртото тримесечие на миналата година прирастът на
чуждестранните инвестиции е с минималните 21 млн.
евро. Докато октомври-декември 2011 г. е бил найсилният за инвестиции период, когато е реализирана над
половината (1 млрд. евро) от общата сума на ПЧИ за
годината. Само за декември 2012 г. положението е още
по-песимистично – тогава е имало отлив на 97 млн. евро
инвестиции, докато през същия месец на предходната
година е имало приток на внушителните 530 млн. евро.
Най-силното за инвестиции тримесечие на миналата
година е първото – с приток от 501 млн. евро, а през
следващите две сумите са съответно 450 млн. евро и 426
млн. евро. Вероятно поради стабилния приток на ПЧИ до

-96. 7
-40 0

0 1.1 2

Драстичен спад на чуждестранните
инвестиции с 20% през 2012 г.
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0
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септември икономисти прогнозираха, че през 2012 г. ще има увеличение на инвестициите на
годишна база с поне 10% - което обаче не се реализира.
Класа, 19 Февруари 2013

Външният дълг с лек ръст
37,8 млрд. евро е брутният външен дълг на България в края на декември миналата година, показват
данни на БНБ. Спрямо същия период на 2011 г. има увеличение от 2 млрд. евро, или ръст от 5,6 на
сто. Така брутният външен дълг вече представлява 95,6% от БВП на страната. В края на декември
миналата година дългосрочните задължения са 27,2 млрд. евро, а краткосрочните – 10,6 млрд.
евро. Държавно гарантираният дълг в края на 2012 г. е 3,4 млрд. евро, или 8,5 на сто от БВП.
Спрямо края на 2011 г. той нараства с 590,1 млн. евро, или с 21,2 на сто. Увеличението се дължи
основно на емитираните през юли 2012 г. от правителството 5-годишни еврооблигации. Външните
задължения на банковия сектор са 6,5 млрд. евро, което е 16,3 на сто от БВП на страната. Те се
повишават с 806 млн. евро спрямо края на 2011 г. В края на миналата година вътрешнофирменото
кредитиране е 15,7 млрд. евро, което е с 494,3 млн. евро повече в сравнение със същия период на
2011 г.
Монитор, 26 Февруари 2013

Всеки 4-и фирмен кредит с проблеми
Лошите и преструктурираните кредити се увеличават с 57 млн. лв. през януари 2013 г. до 9,65
млрд. лв., показват данните на БНБ. За година ръстът им е с 4,84%, или с 446 млн. лв. Само през
януари увеличението е с 0,59%, като делът на проблемните кредити достига до 22,57%, спрямо
22,42% към 31 декември. Увеличението е при всички групи кредити, включително фирмените (от
24,51% на 24,60%), потребителските (от 16,32% до 16,53%), жилищните (от 21,04% на 21,22%) и
другите заеми за населението (от 25,81% до 26,27%). На практика всеки четвърти бизнес кредит не
се обслужва редовно.
Стандарт, 26 Февруари 2013

4,2 млрд. в резерва
Близо 4,2 млрд. лв. ще бъдат парите във фискалния резерв на страната в края на февруари, месеца
през който парламентът гласува оставката на правителството на Бойко Борисов. Това сочат
изчисления на база данните за ежедневните касови приходи и разходи на държавната хазна. От
наличните пари в резерва над 2 млрд. лв. са в Сребърния фонд, които не може да се пипат. Малка
част от парите са във фонд "Козлодуй", който също е със специално предназначение. В края на
юли 2009 г., когато ГЕРБ пое управлението на страната, парите във фискалния резерв бяха 7,7
млрд. лв. За три години и половина резервът се е стопил с 3,5 млрд. лв. Приблизително с 3,5 млрд.
лв. се е увеличил и държавният дълг на страната. От 4,75 млрд. евро в края на 2009 г. дългът е
нараснал до около 6,5 млрд. евро.
Стандарт, 22 Февруари 2013

Емигранти изпратиха у нас 780 млн. евро
781,2 млн. евро са изпратили в България родните емигранти през изминалата 2012 г., сочат
данните на БНБ. Сумата, която българите в чужбина са изпратили на своите близки и роднини у
нас, представлява около 2% от брутния вътрешен продукт на страната. Парите от емигрантите са
нараснали с 1,5% (с 11,1 млн. евро) спрямо 2011 г., когато изпратената сума е била 770,1 млн.
евро. Ако добавим уточнението, че статистиката обхваща само официалните парични преводи, а
не сумите, донесени у нас в брой, то лесно може да се предположи, че емигрантските пари са
доста повече. На фона на това преките чужди инвестиции у нас бележат спад с 20% (348,3 млн.
евро по-малко) спрямо 2011 г. Общата им сума достига 1,398 млрд. евро за цялата 2012 г. Според
официалната статистика, това са 3,5% от БВП на страната за миналата година. По държави, найголемите преки инвестиции в страната за 2012 г. са от Холандия (475,3 млн. евро), Люксембург
(390,5 млн. евро), Швейцария (168,7 млн. евро) и Русия (165,8 млн. евро). В същото време редица
родни компании са връщали пари на своите компании майки зад граница. Най-големите нетни
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отрицателни потоци за година са към Австрия (-167,1 млн. евро), Великобритания (-91,6 млн.
евро) и към Гърция (-89,8 млн. евро).
Стандарт, 20 Февруари 2013

Валутните резерви паднаха с 8,8%
Валутните резерви на страната са паднали с 8,8% през януари, сочи анализ за икономическото
развитие на България, изготвен от Министерство на финансите. В резултат валутните резерви в
края на януари са 14,2 млрд. евро. Въпреки понижението покритието на паричната база остана
високо на ниво от 166%, гарантиращо стабилността на валутния борд, пише в анализа на МФ.
Намалението на резервите се дължи на изплатените 880 млн. евро по облигациите, емитирани от
бившия министър на финансите Милен Велчев, с падеж на 15 януари. За плащането са използвани
пари от депозита на правителството в БНБ. Валутните резерви са достатъчни, за да обезпечат
вноса от чужбина за 6,1 месеца, пише в анализа. Държавният дълг в края на декември възлиза на
6,991 млрд. евро (преди изплащането на облигациите на Велчев). От тях 2,546 млрд. евро са
вътрешен дълг, а 4,444 млрд. евро са външен дълг. Държавният дълг е бил 17,6% от БВП на
страната.
Стандарт, 20 Февруари 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на лекарствени вещества и
продукти", по Дълготрайни активи за 2011 г.
"Дълготрайни активи

No_
2011

Предприятие

Град

(хил. лв.)"
2011

1

Софарма АД

2
3
4

2010

София

279 199

254 020

Биовет АД

Пещера

141 716

111 037

Балканфарма Дупница АД

Дупница

124 689

112 432

Балканфарма Троян АД

Троян

39 802

35 026

5

Чайка Фарма - Висококачествените лекарства АД

София

38 193

29 522

6

Балканфарма Разград АД

Разград

26 397

26 610

7

Българска роза-Севтополис АД

Казанлък

19 860

19 371

8

Септона България АД

Русе

16 958

14 825

9

Унифарм АД

София

14 737

12 652

10

Медика АД

София

14 356

15 594

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

BGREIT: 25.01.2012 – 26.02.2013
86
85
84
83
82
81
80
79

26.02

22.02

18.02

14.02

06.02

10.02

78

02.02

Значителен спад отчете Българската фондова борса през
днешния ден като основният индекс достигна нивата си от
началото на декември 2012 г. SOFIX потегли надолу с
4.40% до 366.52 пункта. BG-40 се смъкна с 3.54% до 124.89
пункта. BGREIT е със спад от 0.46% до 80.87 пункта.
BGTR30 се понижи с 3.40% до 274.99 пункта. CGIX отчете
спад от 3.86% до 82.41 пункта. Дневният оборот достигна
8.72 млн. лв. През днешната сесия акциите на Неохим АД
загубиха над 3% от стойността си до 26.039 лв. С 0.15% се
спусна и цената за книжата на Юрий Гагарин до 32.311 лв.
Значителен спад от 11.89% бе отчетен и в цената на
дяловете на Булгартабак-холдинг, които вече се разменят за
86.832 лв. Противно на общата тенденция, акциите на
Албена АД отчетоха ръст в цената си от 0.76% до 39.680
лв. Акциите на Корпоративна търговска банка също
отчетоха повишение с 0.60% до 84.050 лв. През днешната
сесия бяха търгувани и облигациите на две компании Астерион България АД, която размени 200 облигации на
стойност 99.999 лв. и пет облигации на Специализирани
логистични системи, които се търгуваха по 100 лв.
бройката.

БФБ-София
Седмичен оборот (18-22 февруари
2013) (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
2 108 592.73
Standard
20 399 159.86
АДСИЦ
16 861 618.05
Общо
41 635 125.50

29.01

Българската

25.01

BG40: 25.01.2012 – 26.02.2013
140
135
130
125
120
26.02

22.02

18.02

14.02

10.02

06.02

Финансова сделка с мирис на осребряване

02.02

115

econ.bg, 2013-02-27
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фондова борса
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25.01

Само за няколко месеца италианският предприемат
SOFIX: 25.01.2012 – 26.02.2013
Едоардо Миролио, собственик на едноименна текстилна
420
410
компания и винарна в България, направи втора едра
400
финансова сделка. Чрез инвестиционната си компания
390
380
E.Miroglio Finance S.A. той вече притежава 22% от един от
370
големите фондове за земя - "Агро финанс". Това става ясно
360
350
от седмичния бюлетин на Централния депозитар. Няколко
340
месеца по-рано, в края на октомври 2012 г. , Миролио
придоби малко над 5% от капитала на "Булгартабак" срещу
близо 27 млн. лв. Сегашната сделка е за около 15 млн. лв.,
което превръща италианеца в един от най-активните и
големи инвеститори на борсата. Засега в сделките му има една обща нишка - вложенията му са в
дружества, които са свързани с Корпоративна търговска банка. Новата сделка за "Агро финанс",
подобно на тази за "Булгартабак", е чисто финансова. "Нямам стратегически интерес към
компанията и не смятам да влизам в управлението й. Според условията на пазара в краткосрочен
план бих излязъл от инвестицията на печалба", каза пред "Капитал" Миролио. Той поясни, че е
финансирал покупката на акциите и в двете дружества изцяло със собствен капитал и целта му е
изцяло капиталова печалба.
Капитал, 2013-02-26

"НУРТС България" се финансира с облигации за 40 млн. евро
Свързаната с Цветан Василев компанията "НУРТС България", която има лиценз за мултиплекс
оператор, е издала облигации за 40 млн. евро, стана ясно от съобщение на Комисията за финансов
надзор (КФН). Дружеството е един от операторите, получили лиценз за изграждане на мрежа за
разпространение на цифрово радио- и телевизионно излъчване. Заради ненужно завишени
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критерии и нарушения при избора преди месец Европейската комисия обяви, че ще заведе дело
срещу България пред Съда на ЕС в Люксембург. На петъчното си заседание КФН е одобрила
проспекта на "НУРТС България", с което се иска облигациите му да бъдат допуснати за търговия
на Българската фондова борса. Проспектът все още не е публикуван и не е ясно за какво се
използват парите от дълга и какви са неговите условия. Според информацията на надзора книжата
са обезпечени, а номиналът им е 1000 евро. Първичното им предлагане е било частно и все още не
са излезли документи кои са купувачите. "НУРТС България" е свързана с основния акционер в
Корпоративна търговска банка Цветан Василев и беше съвместно дружество между БТК и
кипърската офшорка "Манселор лимитед". Официално между него и компанията няма връзка, но в
управлението й влизат хора, свързани с Василев – сред тях е и бившият заместник-председател на
КФН Емил Атанасов, който е работил дълги години в компании от групата на банкера.
Капитал, 2013-02-25

Оставката на кабинета отлага приватизацията
Оставката на кабинета отлага дълго подготвяни процедури за приватизация. Българска фондова
борса-София (БФБ) и Агенция "Дипломатически имоти в страната" (АДИС) засега няма да бъдат
продавани на частни инвеститори. Причината е липсата на политическа воля поради ситуацията,
която назрява в страната, коментираха запознати. По непотвърдена информация - заповедта за
прекратяването на процедурата за приватизация на БФБ е разписана от принципала на борсата Министерството на финансите. Това се случва броени дни преди очакваното официално обявяване
на процедурата за продажба на фондовата борса, която понастоящем разполага с изготвени
информационен меморандум, правен анализ и оценка. АДИС пък се отличава от останалите
държавни дружества с доста апетитните си имоти, които привличат инвеститорския интерес.
Процедурите по продажбата на ВМЗ-Сопот и "БДЖ-Товарни превози" обаче няма да бъдат
засегнати от политическата криза. И четиримата кандидати за железницата вече са закупили
информационен меморандум и имат изготвен график за разглеждане на дружеството отвътре. До
12 март се чакат обвързващи оферти. Новата процедура за продажба на ВМЗ-Сопот ще бъде
обявена до няколко дни, като всичко зависи от съгласието на синдикатите. Новата процедура ще
бъде почти същата като предходната, която се провали, но с тази разлика, че изискванията към
инвеститорите ще бъдат занижени. Интерес към оръжейния завод проявяват български и
израелски фирми и холдинги.
Стандарт, 2013-02-25

Свързана с "Химимпорт" компания пуска облигации на борсата
Две нови емисии облигации ще се търгуват скоро на Българската фондова борса, стана ясно от
решенията на последното заседание на Комисията за финансов надзор. Едната е за 30 млн. лв. на
"Индустриален холдинг България", а другата е за 5 млн. евро на "Техноимпортекспорт".
Последното дружество не е публично, а това ще бъде първото пускане на негови книжа на
борсата. Проспект за емисията на "Техноимпортекспорт" все още няма публикуван. Справка във
фирмените регистри показва, че емисията облигации е издадена на 10 август миналата година и
падежът й е през август 2019 г. Главницата по заема ще се погасява с последните пет плащания.
Компанията е свързана с един от най-големите публични холдинги - "Химимпорт", показват
документи. Основният акционер в него е дружеството "Блясък", което се свързва с холдинга и
седалището му е на неговия адрес. "Техноимпортекспорт" е акционер в "ЦКБ Риъл истейт фонд" и
в "Пловдивска стокова борса", контролирани от "Химимпорт". До февруари 2010 г. в надзорния
съвет на дружеството е бил Марин Митев, който официално представлява холдинга. Според
отчета към края на 2011 г. "Техноимпортекспорт" има близо 7 млн. лв. задължения към
"Химимпорт" и 110 хил. лв. към свързаното с него "Велграф асет мениджмънт".
Капитал, 2013-02-22

"Пампорово" ще търси 1.6 млн. лв. от борсата
Туристическата компания "Пампорово" ще търси над 1.6 млн. лв. от фондовия пазар, става ясно от
покана за общо събрание на акционерите. На него бордът на директорите ще предложи издаването
на нови 538 хил. акции, всяка с номинал 1 лв. и емисионна цена 3 лв. Ако пласирането бъде
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успешно, акционерният капитал на дружеството ще се увеличи от 1.08 млн. на 1.6 млн. лв.
Окончателното решение за набирането на средства и изборът на инвестиционен посредник по
предлагането ще вземат акционерите на общото събрание на 3 април. В поканата и документите
към нея не се посочва за какво точно ще се използват набраните средства, а до редакционното
приключване на броя представител на дружеството не беше открит за коментар. За миналата
година "Пампорово" приключва с печалба от 3.9 млн. лв. при над 2.6 млн. лв. загуба за 2011 г.
Причината за добрия резултат е силното увеличение на приходите – с 56% до близо 15 млн. лв. за
цялата година. Голяма част от приходите идва от продажба на услуги, което е и основната дейност
на курортното дружество – близо 8 млн. лв. при 6.4 млн. лв. година по-рано. Значителна част от
общите приходи обаче са и положителни разлики от операции с финансови активи – 5.5 млн. лв. за
цялата 2012 г. Разходите на "Пампорово" са паднали с 12% до 11 млн. лв. От тях ръст има при тези
за материали, външни услуги и заплати, но пък финансовите са се свили силно и от 4.7 млн. лв. те
са паднали на 2 млн. лв.
Капитал, 2013-02-22

Финансовият надзор спря търговията с акциите на всички ЕРП
Търговията с акциите на всички електроразпределителни дружества е спряна за три дни, заради
изказванията за проверки и отнемане на лицензите им. Това определи Комисията за финансов
надзор, като последва вчерашното решение на Българската фондова борса (БФБ), сделките с
книжата на енергийните компании да бъдат прекратени за ден. До 22 февруари няма да има
търговия с акциите на "ЧЕЗ Разпределение България", "ЧЕЗ Електро България", "Енерго-Про
Мрежи" и "Енерго-Про Продажби". Като причина за решението си БФБ и Комисията изтъкнаха
силния спад в цените им, последвал медийните публикации около компаниите. "Масовото
разпродаване на акции в последните дни, което касае както споменатото дружество, така и всички
сделки, извършвани на Борсата, повлияно от медийни изявления по темата, е действие, което би
могло да "изкриви" реалното състояние на пазара", посочват от КФН. Оттам обясниха, че целта им
е да защитят интересите на инвеститорите и да се осигури стабилност на капиталовия пазар.
Акциите на ЕРП, които са на борсата, поевтиняха значително в последните дни, повлияни от
коментарите за проверки, национализация и отнемане на лицензите им, предизвикани от
протестите срещу високите сметки за ток. Книжата на "ЧЕЗ Разпределение" са изгубили 26% за
последната една седмица, тези на "Енерго-про продажби" са паднали с 20%, а на "Енерго-про
мрежи" - с над 15%.
Капитал, 2013-02-21
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ИНВЕСТИЦИИ

Правителството отпуска 12 млн. лв. за
метрото
12 млн. лв. за метрото ще отпусне днес правителството в
оставка. „Парите са предвидени в държавния бюджет”,
обясни заместник-кметът на Столична община Дончо
Барбалов пред „Монитор”. Това е държавното
съфинансиране на участъците от „Цариградско шосе” до
летището и от „Младост 1” до „Младост 4”. Трасето до
аерогарата се строи, а се очаква другия месец да почне
изграждането и до Бизнес парка. На днешното си заседание
правителството в оставка ще прехвърли земята под храма
„Света София”. „Там има акропол и след няколко месеца
общината ще отвори подземното пространство за
посещения”,
допълни
Барбалов.
На
днешното
правителствено заседание ще бъде решено още треньорът
по щанги Иван Абаджиев да бъде награден с орден „Стара
планина” за големите му заслуги в спорта. Ще се приеме
програма за борба с трафика на хора за тази година,
промени в Наказателния кодекс, промени в правилника на
закона за насърчаване на инвестициите и т.н. На днешното
си заседание правителството в оставка ще обсъжда 34
точки.
Монитор, 27 февруари 2013

Първият завод от общо четири сградиблизнаци в Индустриалния парк ще
заработи през 2014 г.
Германският концерн "Витте Аутомотив" получи от
русенската Община терен в местността Слатина, където да
изгради новите си производствени мощности. На сесията
общинските съветници се съгласиха компанията да закупи
нивите срещу 25 000 лв. без данъци и такси, тъй като е
инвеститор клас А. Прокуристът на фирмата за България
Христо Христов представи на сесията инвестиционните
намерения на "Витте Аутомотив". През миналата година
немците са закупили други два имота в същата местност и
сега доразширяват заводите си. Христо Христов обясни, че
новият проект ще се развие на четири етапа, като на всеки
един ще се строят сгради с площ 10 000 кв. м. Първо ще
бъдат направени една административна и една
производствена
сграда
заедно
с
прилежащата
инфраструктура,
а
в
следващите
три
етапа
производственото хале ще бъде копирано още три пъти.
Така накрая "Витте Аутомотив" ще разполага с 40 000 кв. м
производствена площ. "В първия етап на проекта ще бъдат
открити 500 работни места, а оборотът се очаква да бъде
над 70 млн.евро.
Бряг, 27 февруари 2013

Прехвърлиха на Поморие
терен за пристанище
Държавата
прехвърли
на
община Поморие парцел на
брега на морето, на което
местните власти ще градят
пристанище.
Договорът
за
безвъзмездното предоставяне на
земята беше подписан от
областния управител на Бургас
Константин Гребенаров и кмета
на Поморие Иван Алексиев.
Имотът с площ 706 кв.м е на ул.
"Крайбрежна". Местните власти
нямат право да променят
предназначението му.
Стандарт, 27 февруари 2013

Израелци инвестират 2
млн. лева в биоземеделие
Над 2 милиона лева ще вложат
тази
година
израелци
в
производството на биотор от
калифорнийски
червеи
в
пловдивското село Калековец.
Проектът вече е стартирал,
финансирането е за сграда и
оборудване. „Развитието на
земеделието е бъдещето на
България“, категоричен е Арон
Герон, управител на израелскобългарското дружество.
Монитор, 26 февруари 2013

Пак продават на търг
киното в Кюстендил
Държавният
съдебен
изпълнител Борислав Стайков
ще направи втори опит за
продажбата на бившето кино
“Владимир Заимов” в центъра
на Кюстендил, собственост на
ВИС-аджията
от
близкото
минало
Антон
Боянов.
Обявената стойност на киното е
459 392 лева, което е със 114
848 лева по-малко в сравнение
първоначалната цена.
Струма - Благоевград, 21 февруари
2013
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Спортната зала "Сиконко" се продава за 3 млн. Евро
Спортната зала “Сиконко” в софийския кв. “Люлин” се продава за 3 млн. евро. До скоро
съоръжението, в което мачовете си играе отборът на “Левски волей”, беше собственост на
фирмата “Сиконко билдинг”. Неин управител е Теодора Данчева Лазарова-Деведжиева, дъщеря на
председателя на волейболната федерация Данчо Лазаров. Сега залата се продава от банка, която я
е придобила заради непогасена ипотека. В сайта, на който е обявена продажбата, пише, че имотът
е с площ от 4270 кв. м. Казва се, че зданието е “подходящо за спортен комплекс, заведение,
казино, административен център, търговски комплекс, звукозаписно или филмово студио и др.”
Залата е построена през 2001 г. Разполага с ресторант, фитнес и басейн. Засега не е ясно къде ще
играят и тренират занапред волейболистите на “Левски волей”. Следващият им домакински мач е
насрочен за 2 март и ще бъде в помощната зала на “Арена Армеец София”.
Труд, 26 февруари 2013

Инвеститори отлагат сделки
Пазарът на промишлени имоти вероятно ще изгуби най-много заради оставката на правителството
и несигурността относно бъдещата икономическа политика. В последните месеци на пазара се
появиха много работещи предприятия, за които имаше проявен интерес от чужди инвеститори,
разказа Орлин Владиков от Националното сдружение "Недвижими имоти". Според него брокерите
са очаквали много гръцки фирми да прехвърлят бизнеса си у нас заради нестабилната обстановка в
родината им и слабите перспективи за скорошна стабилизация там. Получени са и запитвания от
компании, които са имали интерес да инвестират в предприятия за автомобилни части и
строителни материали. Но възгласите за премахване на валутния борд и плоския данък може да
доведат до оттегляне на тези потенциални инвеститори или поне със сигурност те ще изчакат,
преди да предприемат сериозни стъпки за установяване в нашата страна, смята Владиков. Според
брокерите пазарът на жилищни имоти е по-устойчив на политическите сътресения и е доказал това
в годините на прехода. Смяната на правителствата никога не се е отразявала чувствително върху
пазара на апартаменти и къщи.
Стандарт, 25 февруари 2013

Екопарк до Гребната база в Пловдив
Нова атрактивна обществена зона за отдих, туризъм и спорт ще бъде оформена в най-западната
част на парк "Отдих и култура" в Пловдив. Първата стъпка - изготвяне на устройствена концепция
за лесопарковата зона, е възложена на екип на Лесотехническия университет - София, с
ръководител доц. Росица Петрова. Договорът, който община Пловдив подписа на 18 февруари,
предвижда в рамките на три месеца да се извършат предпроектни проучвания за оптимално
интегриране на терена не само в общата територия на парк "Отдих и култура", но и като част от
зелената система на Пловдив. Концепцията предвижда изграждане на голф игрище с площ около
70 дка, зелено училище с бунгала, форумно пространство, екомаршрути край река Марица, в които
ще се редуват кътове за барбекю, риболов и места за плажуване, веломаршрути със спокойни и
екстремни участъци, кътове за фитнес на открито, зони за скейтборд, ролери, стена за катерене,
детски площадки, терени за разходка на домашни любимци с игри за тях, обясни доц. Петрова.
Строителство Градът, 25 февруари 2013

"Варна тауърс" влезе в несъстоятелност
Притиснатият от кредитори мол Varna Towers стана първият в страната, влязъл в производство по
несъстоятелност. Процедурата бе задействана в средата на февруари от окръжния съд в
Търговище, където от миналата година е седалището на фирмата собственик. Причината са
необслужвани задължения от 87.5 млн. лв. Финансовите затруднения на собственика на
търговския център – дружеството "Варна тауърс", не са прецедент. До момента обаче случаи като
този се решаваха с относително бързи продажби, при които закъсалите молове най-често бяха
придобивани от дружества, близки до финансиращите ги банки, по реда на Закона за особените
залози. В случая с "Варна тауърс" подобна процедура също бе задвижена от "Банка Пиреос", която
още през есента опита да поеме управлението на търговския център, а през декември направи
предсрочно изискуемо цялото си вземане от 41.2 млн. евро.
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Капитал, 24 февруари 2013

Масово строят хотели в Добринище
Хотели никнат като гъби в Добринище. Над 20 сгради за гости и финландско вилно селище
посрещат туристи в курорта. "Заради Пирин планина и множеството минерални извори
инвеститорският интерес в последните години е много сериозен към нашето населено място",
твърдят местните хора. А той е предизвикан от наплива на туристи от страната и чужбина.
Легловата база вече е над 2500 легла. В планинското градче има хотелски комплекси за всеки
джоб – от по-скромните семейни хотели до луксозните, които са 4 звезди. Във всяка една къща
пък има стаи за гости. Съществува и проект за развитието на ски зона „Добринище”. Ако той се
реализира, градът ще стане една туристическа дестинация заедно с общинския център Банско.
„Това ще доведе още повече туристи в града ни. Затова и много инвеститори наливат парите си
тук. Те са наясно, че перспективата пред Добринище е да стане в скоро време европейски
целогодишен курорт”, твърди кметът Китан Галчев.
Stroimedia.bg, 22 февруари 2013

43 френски фирми искат да строят еко-технопарк в Дупница
Ръководството на община Дупница вече е дало положителен отговор, като са проведени и няколко
срещи с представители на инвеститорите. Най-вероятно община Дупница ще се включи в
начинанието с предоставянето на терен, върху който ще се реализира голямата система с
производствени предприятия, научноизследователски фирми, офиси и жилищен комплекс. На 24
февруари в Дупница ще пристигнат представители на дружеството, които ще водят преговорите.
Първоначалните намерения са паркът да се развие на площ от около 40-50 декара.
Струма - Благоевград, 21 февруари 2013
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АНАЛИЗИ

Притиснати до стълба
Като чуете за умиращите малко кабелни оператори, сигурно си представяте пазар, осеян с трупове,
заклани от безпощадната конкуренция. Слуховете за смъртта им обаче поне засега са силно
преувеличени. Въпреки очакванията предстоящата цифровизация на ефира да пренареди пазара на
тв доставки, въпреки нашествието на големите телекоми в сегмента на интернет и платена
телевизия, въпреки ниските цени и все по-претенциозното и информирано клиентско поведение,
бизнес за малките регионални оператори продължава да има. Просто той става и ще става все потруден - и за това, колкото и да е странно, вина имат... ЕРП-тата.
Избягали от шахтите
От години един от най-шумно коментираните проблеми пред кабелните доставчици е този с
достъпа им до каналната мрежа на бившия държавен монопол - БТК. В градовете с население над
10 хиляди души те са длъжни да влязат в шахтите на телекома, а споровете винаги са се въртели
около цената и условията за този достъп. Сега, от няколко месеца, тези взаимоотношения някак
утихнаха, до голяма степен благодарение на наложените от Комисията за регулиране на
съобщенията (КРС) значително понижени цени за полагане на метър кабел в каналите на БТК. Не
е като да цари пълно разбирателство, след като неотдавна през лятото на 2012 г. телекомът опита
да изгони от инфраструктурата си повечето си конкуренти. Оказва се обаче, че приблизително
същия проблем кабелните оператори имат и в малките населени места, но с
електроразпределителните дружества.
Там, където населеното място е с под 10 хиляди души, кабелите на тв и интернет доставчиците са
във въздуха, като в доста от случаите БТК изобщо няма канали в селото или малкия град.
Съответно - за да имат някаква степен на сигурност, жиците се окачват на електрическите
стълбове - собственост на дружествата на CEZ, Energo Pro и EVN. Доскоро тази цена беше
символична, договаряше се лесно и на място и не представляваше особено голям разход, разказа
един от малките кабелни оператори в провинцията. Сега обаче ЕРП-тата увеличават таксите
драстично. Пръв за проблема заговори собственикът на "Телекабел" в Пазарджик Ангел Василев,
още по време на войната между bTV и "Булсатком", в която бяха въвлечени и т.нар. кабеларки.
Ситуацията обаче е една и съща в цялата страна, на територията и на трите електродружества,
обясни председателят на Българската асоциация на кабелните комуникационни оператори
(БАККО) Димитър Радев. Собствениците на малките кабелни оператори имат подписани по три
различни договора с всяко от електроразпределителните дружества. Две от тях подписват за цена
на стълб, а едно от тях на окачен кабел. "Договорът за наем зависи и от мястото", допълва Петьо
Стайков, член на управителния съвет на БАККО. Таксите, които операторите плащат от средно
около 20 ст. на месец на кабел на стълб, вече са на цена от близо 70 ст., като за различните части
на страната тя е вдигана по различно време. Към момента на територията на CEZ тарифата е 50 ст.,
при EVN е 60 ст. за първите два кабела и по 40 ст. за всеки следващ, а при Energo Pro - 70 ст. на
кабел за всеки стълб на месец. "Просто от година и половина ЕРП-тата решиха да събират посъществени приходи за инфраструктурата си от нас, като няма орган, който да може да контролира
тези цени", каза Димитър Радев.
В крайна сметка разходите на един малък кабелен оператор изглеждат така: ако едно дружество
има 200 абоната и е сключило договор за използването на 500 стълба, в крайна сметка излиза, че
се плаща по 3 лв. на абонат за електропреносната мрежа. "Разходите за плащане към ЕРП-тата са
близо 20% от приходите на кабелния оператор. Когато към това прибавим и 30% за доставчика на
съдържание - тв каналите, сами можете да направите сметка, че по този начин се убива малкият
бизнес", коментира Петьо Стайко
Спор без арбитър
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Законът за електронните съобщения (ЗЕС) дава право на кабелните оператори на достъп до
мрежата, но никъде не е регламентирано колко трябва да струва това. Това развързва цените и
връзва и ръцете на регулаторите - КРС или ДКЕВР нямат никакво право на намеса за разлика от
казуса с каналите на БТК. "Отсъства диалог с което и да било от електроразпределителните
дружества, цените не се коментират от тях и те се възползват от монополното си положение по
отношение на стопанисването на този вид инфраструктура", пишат от БАККО до трите ЕРП-та,
енергийния и съобщителен регулатор и транспортното министерство още през есента на 2012 г.
Намеса в спора обаче няма, като становищата са, че комисиите и ведомството нямат правомощия
за целта. Така излиза, че буквално от утре всяко ЕРП би могло да поиска и по 2-3 лв. за достъп до
стълбовната си инфраструктура.
От CEZ не отговориха на поставените от "Капитал" въпроси по темата. Отговорът на Energo Pro е,
че компанията осигурява достъп на кабелните оператори до стълбовете си, въпреки че няма
законово основание за това, и го прави на символична цена (цитирани са 53 ст. на кабел на стълб
без ДДС). Към момента компанията има сключени 86 договора за използване на стълбовни линии.
Сумата на месечните приходи от тази дейност не се споменава. Тези приходи обаче категорично
не оказват влияние върху цените на еленергията, уточниха от дружеството. "Това, което бихме
искали да уточним, е, че тук става въпрос за двустранен процес на договаряне между "ЕVN България" и кабелните оператори, работещи на лицензионната територия на дружеството,
почиващ на добрата воля на двете страни", казаха от компанията. Оттам твърдят, че темата се
обсъжда от началото на 2013 г.
Надолу в казана
Макар и да изглежда не от първостепенна важност, проблемът със стълбовната инфраструктура в
числа, особено в комбинация с цялата ситуация на пазара на тв и интернет доставки, е сред
ключовите. В резултат от спора между bTV и "Булсатком" от януари цените за доставка на
съдържанието й за разпространителите бяха вдигнати почти тройно, а за някои - в още пъти
повече, твърдят от БАККО. Така по измисления на асоциацията между 30 и 40% от приходите на
членовете й отиват като плащания към доставчиците на съдържание и още толкова - за ползване
на инфраструктура (около 30% от населението на страната е в градове, където се ползват стълбове
на ЕРП-тата). Като се има предвид очакването при цифровизацията телевизиите да опитат да
компенсират плащанията си към мултиплексите за достъп до ефира с още приходи от
доставчиците на платена телевизия с още увеличения на таксите, очевидно бизнесът на
операторите ще става все по-малко печеливш. Инвазията на големите телекоми на този пазар пък
доведе до допълнителен натиск на цените за потребител надолу, като в момента средният приход
от абонат на платена телевизия е 10 лв. месечно. "Проблемът с използването на стълбовете ни
вкарва в параграф 22. Хем държавата иска да подпомага широколентовия достъп и навсякъде в
страната гражданите да имат интернет, хем нищо не прави, за да регулира цените, които ЕРП-тата
ни искат, и така на практика лишава хората в малките населени места от достъп до мрежата",
категоричен е Петьо Стайков. По думите му в тази ситуация малките оператори са притиснати,
губят интерес и затварят бизнеса си.
Тоест дори и за момента този сегмент да е силно наситен от малки и средни играчи, логичните
очаквания са, от една страна, за консолидация, а от друга - за все по-трудно оцеляване.
Капитал, 25 февруари 2013
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