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Турска фирма за корабно снабдяване
премина в групата на Навибулгар
Турската компания за корабно снабдяване HAK
BOGAZICI премина в българската NBS Group, която
включва и „Навибулгар Сървисес“ ЕООД с офиси в
България и Румъния. Hak Bogazici Ship Supplier, която
има над 30-годишен опит в областта на корабното
снабдяване, няма да оперира като самостоятелен бранд и
компания, а е част от групата на NBS чрез турското
дружество NBS Ship Supply. Една от основните дейности
на NBS Group е корабно снабдяване като мрежата на
групата покрива всички пристанища на територията на
България, Румъния и Турция, както и други основни
черноморски портове. Основана през 1975г., Hak Bogazici
Ship Supplies предоставя хранително снабдяване,
техническо оборудване и консумативи, резервни части и
химикали на кораби във всички турски корабостроителни
и кораборемонтни заводи и портове. Член е на
международните
организации
IMPA
и
ISSA.
Оперативната дейност и текущи запитвания към Hak
Bogazici не са нарушени от настъпилата промяна. Всички
постъпващи заявка са своевременно обработени и
снабдяванията са организирани от екипа на NBS Ship
Supply.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 18.01.2016

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 18.01.2016

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 18.01.2016

maritime.bg, 20 януари 2016

Фондовете на Топлина купиха 10% от
Атоменергоремонт АД
Трите пенсионно-осигурителни дружества на ПОД
Топлина са закупили 10% от Атоменергоремонт АД. Найголям дял – 6.587%, или малко над 1 млн. акции, са
придобити от УПФ Топлина, докато ППФ Топлина и
ДПФ Топлина са закупили 3.034% и 0.379 на сто от
компанията. Атоменергоремонт АД се листва на
Българска фондова борса преди броени дни. След
продадените 10%, Бултрейд Корпорейшън ЕООД,
представлявано от Борис Методиев, притежава 89.99 на
сто от дружеството, а физическото лице Борис Методиев
е с дял от 0.01 на сто. Продаденият дял от 10% е за сумата
от 6 млн. лв. при единична цена от 3.91 лв. за лот.

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 18.01.2016

Източник: imoti.net

profit.bg, 19 януари 2016
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Втори опит за продажбата на предприятието за хладилна техника
Фригус
Частен съдебен изпълнител ще направи втори опит да продаде активите на предприятието за
хладилна техника и обзавеждане за супермаркети „Фригус“. Процедурата се предвижда да
стартира от 25 януари и да продължи до 25 февруари, като търгът ще се състои на 26 февруари,
показва справка на сайта на Камарата на частните съдебни изпълнители. Първият опит за
принудителна продажба на предприятието беше преди почти две години при начална тръжна цена
от 6,23 млн. лева. Сегашният търг е при начална цена от почти 4,47 млн. лева – 80% от цената на
първата продан. Частният съдебен изпълнител продава три имота – готова административна сграда
със сервизни помещения с обща РЗП от малко над 1 500 кв.м, готов склад със застроена площ от
644 кв.м и недостроеното предприятие за хладилна техника „Фрамо“, с което базата на фирмата
трябваше да бъде разширена. Новата сграда е завършена на етап груб строеж през 2009 г., става
ясно от документацията. Общата РЗБ без сутерена е над 5 хил.кв.м. Предприятието се продава
заради дългове към ОББ. В Търговския регистър са вписани и общо шест запора – в полза на ОББ,
както и на лизинговото дружество Интерлийз, и Хета Асет Резолюшън Ауто България ООД и Хета
Асет Резолюшън България ООД. Върху имотите са учредени общо четири ипотеки към ОББ
заради заеми на обща стойност 7,7 млн. евро, както и няколко възбрани.
investor.bg, 19 януари 2016
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Чуждите инвестиции с 20% нагоре
Преките чужди инвестиции в страната са се увеличили с
20% от януари до ноември 2015 г. спрямо същия период
на 2014 г. Така към края на миналия ноември те възлизат
на почти 1.5 млрд. евро, съобщиха от БНБ. През ноември
на изминалата година те нарастват с 97 млн. евро, при
увеличение от 219 млн. евро за предпоследния месец на
2014 г. Чужденците са инвестирали 50 млн. евро в
недвижимо имущество у нас. През 2014 г. аналогичната
сума е била двойно по-висока – 115 млн. евро. Руснаците
са вложили най-много средства в български имоти – 25
млн. евро, което е почти 50% от общия размер за периода.
А най-големи преки инвестиции в страната за 2015 г. са
дошли от Нидерландия – 681 млн. евро. По
предварителните данни на БНБ, преките инвестиции в
чужбина от януари до декември на миналата година са
положителни и възлизат на 19 млн. евро, при също
положителна стойност за 2014 г. от 429 млн. евро.
Монитор, 19 януари 2016

БНБ: Платежният баланс се влошава
Платежният баланс на България за ноември 2015 година
бележи влошаване, излизайки на дефицит за втори
пореден месец, показват данни на БНБ. Балансът по
текущата и капиталовата сметка на България през
ноември е отрицателен и възлиза на 133,3 млн. евро при
излишък от 215,7 млн. евро през ноември 2014 година и
дефицит за 47,1 млн. евро през октомври. За първите
единадесет месеца на миналата година балансът по
текущата и капиталовата сметка е положителен и в
размер на 1,997 млрд. евро (4,5% от БВП) при излишък за
1,6586 млрд. евро (3,9% от БВП) през същия период на
2014 година. В рамките на ноември салдото по текущата
сметка е отрицателно и възлиза на 289,7 млн. евро спрямо
дефицит за 85,6 млн. евро преди година, докато за
периода януари - ноември 2015 година балансът по
текущата сметка е на позитивна територия и в размер на
789,5 млн. евро (1,8% от БВП) спрямо излишък за 849
млн. евро (2% от БВП) за същия период на предходната
година, показват данните на БНБ.
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Дума, 19 януари 2016

Инфлацията замръзнала през декември
През последния месец на миналата година НСИ отчита
нулева месечна инфлация. На годишна база дефлацията
остава – тя е 0,4%, показват данните на статистиката.
През ноември Националният статистически институт
отчете дефлация от 0,1% на месечна и 0,4% на годишна
база, след като през октомври имаше инфлация на
месечна база за пръв път от април насам. През
изминалата година в само в четири месеца НСИ
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регистрира инфлация на месечна база, в други шест – дефлация. Никаква промяна в индекса на
потребителските цени беше отчетена през август. За периода януари - декември 2015 г. спрямо
януари - декември 2014 г.средногодишната дефлация е 0,1%. През декември на месечна база
цените на стоките и услугите са намалели при хранителни продукти и безалкохолни напитки - с
0,1%; облекло и обувки - с 0,5%; жилищно обзавеждане - с 0,2%. В същото време са се увеличили
цените за жилището и битовите сметки - с 0,1%; транспортът - с 1,1%; цените за ресторанти и
хотели - с 0,6%.
Монитор, 15 януари 2016

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на вина от грозде", по
Приходи от продажби за 2014 г.
No

Предприятие

Град

Приходи от продажби
(хил. лв.)
2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Черноморско злато АД
Вила Ямбол ЕАД
Домейн Бойар Интернешънъл ЕАД
Винекс Славянци АД
Ивена Комерс - Валентин Шотев ЕТ
ЛВК Винпром АД
Винал АД
Катаржина Естейт ЕООД
Винекс Преслав АД
Вини АД

Поморие
Ямбол
София
Славянци
София
Търговище
София
София
Велики Преслав
София

21 243
17 823
17 372
19 068
19 380
12 917
11 390
12 491
15 252
35 951

2014

23 710
22 435
20 489
20 194
17 807
13 362
11 237
11 144
9 876
9 187

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

Стандарт, 20 януари 2016

Общо 15 инвестиционни посредника с
оборот от над 10 млн. лв.

Основен пазар
Premium

262 048.80
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10 025 368.48

АДСИЦ

4 128 602.31

Общо
БФБ

оборот

на
16 831 164.68

BGREIT: 18.01.2015 – 19.01.2016
98
98
97
97
96
96
95
95
94
94

18.12
20.12
22.12
24.12
26.12
28.12
30.12
01.01
03.01
05.01
07.01
09.01
11.01
13.01
15.01
17.01
19.01

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) имат
потенциала да изпратят 2016 г. със значим двуцифрен
растеж, а инвеститорите ще търсят акции на компании,
които раздават дивиденти, и на такива с добро и прозрачно
управление. Това коментира ръководителят Финансови
пазари в ЕЛАНА Трейдинг АД Димитър Георгиев в
седмичното обзорно пазарно предаване Invest/Or на
Bloomberg TV Bulgaria. Изминалата година беше трудна за
борсата, но остава в историята с първичното публично
предлагане на софтуерната компания Сирма Груп Холдинг
АД, което Георгиев описа като успех за целия пазар. 2015
г. ще се запомни с най-ниския оборот на БФБ за
последните 13 години. Въпреки това пазарът показва, че
компаниите с добър бизнес модел и управление успяват да
привлекат инвеститорите, каза Георгиев и добави, че
борсата
се
нуждае
от
качествени
компании.
Инфраструктурно пазарът е достатъчно обезпечен. Разбира
се, има какво да се желае. От гледна точка на електронен
достъп на търговия значително превишаваме като качество
на обслужване страните от региона. И като конкуренция
броят на инвестиционните посредници у нас е в пъти поголям от този в съседни държави при абсолютно
идентични пазари. Това са много добри новини за
потребителите, защото имат платформи за търговия,
достъпни условия за търговия от гледна точка на
комисиони и трансакционни разходи. Това, от което имат
нужда, е да търгуват повече качествени компании,
продължи ръководителят Финансови пазари в ЕЛАНА
Трейдинг.

БФБ-София
Седмичен оборот 11-16.01.2016 (лв.)
Пазар
Оборот

BGBX40: 18.01.2015 – 19.01.2016
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Значим
двуцифрен
растеж
индексите на БФБ през 2016 г.

Общо 53 инвестиционни посредници са осъществили
сделки на Българска фондова борса (БФБ) през 2015 г.
Това е с 8 по-малко спрямо година по-рано, сочат данни на
институцията. Около 70 на сто от тях или 37 посредника са
реализирали оборот от над 1 млн. лв., докато тези с прехвърлени книжа за над 10 млн. лв., са едва
15 на брой (21 за 2014 г.). Лидерската позиция е за Евро Финанс със 116.8 млн. лв. оборот, а втори
и трети се нареждат Първа финансова брокерска къща и Елана Трейдинг, чийто клиенти
осъществиха трансакции за респективно 97.4 и 75.8 млн. лв. В челото са още Реал Финанс и
Капман с по 70.7 млн. лв. и 69.4 млн. лв., както и Карол с оборот от 62 млн. лв. Топ 10 се допълва
от Централна кооперативна банка, Де Ново, Интеркапитал Маркетс и София Интернешънъл
Секюритиз. Оборот от над 10 млн. лв. са реализирали още БенчМарк Финанс, Алианц Банк
България, АВС Финанс, Тексимбанк и Д.И.С.Л. Секюритийс. 20-те инвестиционни посредника с
най-голям оборот са реализирали 93.99 на сто от оборота на Българска фондова борса през 2015 г.
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С най-много сделки за 2015 г. са клиентите на Карол – 35 263, следвани от Елана Трейдинг и
БенчМарк Финанс.
profit.bg, 15 януари 2016

Компания с българско участие дебютира на Норвежката фондова борса
Компанията с българско участие ОXXY Груп АД (ОXXY Group PLC) бе одобрена за търгуване на
Фондовата борса в Осло, Норвегия. Търговията започва на 13 януари 2016 г. в 10 часа българско
време. OXXY е сред едва седемте компании, които се листват от първия ден на новооткрития
борсов пазар Merkur Market, част от Норвежката фондова борса. По думите на Димитър Димитров,
изпълнителен директор на компанията, листването на Фондовата борса в Осло ще даде на
компанията по-лесен достъп до капиталовия пазар. Това е невероятно признание за досегашната
ни работа и ни мотивира още по-силно да продължим с мисията си да се превърнем във водеща
платформа за уеб дизайн и изграждане на уеб сайтове, коментира още Димитров. OXXY Груп АД
е компанията зад платформа за уеб дизайн и изграждане на сайтове oxxy.com. Продуктът е
насочен към малки и средни компании, хора на свободни професии уеб дизайнери и
професионалисти от областта на рекламата, изкуствата и информационните технологии.
Основният фокус е предоставянето на съвременни опции за стилизиране, както и по-лесно и
интуитивно управление на множество сайтове от това, което се предлага на пазара. Бъдещите
планове на компанията включват сферата за създаване на електронни магазини, Big Data и
изкуствения интелект.
econ.bg, 14 януари 2016

Инвестиционната общност
корпоративните облигации

предлага

промени

на

режима

за

Инвестиционната общност предлага промени на режима за публично предлагане на корпоративни
облигации чрез изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и
Търговския закон (ТЗ). Работна група от експерти, представители на Българската асоциация на
управляващите дружества (БАУД), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни
посредници (БАЛИП), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно
осигуряване (БАДДПО), Българска фондова борса – София АД (БФБ) и Централен депозитар АД
(ЦД), излага предложенията си в писмо до Министерството на финансите (МФ), с което Investor.bg
разполага. Предложените промени в нормативната уредба отчитат създадената практика по
прилагане на законодателството, както и множество казуси, свързани с конкретни емисии. Те
целят по-добра защита на правата на облигационерите, внасяне на по-голяма яснота в процедурите
за вземане на решения от общите събрания на облигационерите, включително при
преструктуриране на емисии публично търгувани облигации и обратно изкупуване на облигации
от емитента, укрепване на ролята и функциите на довереника на публични емисии облигации и
други.
investor.bg, 14 януари 2016

Евро-Финанс, Карол и ЕЛАНА грабнаха големите награди на БФБ за
2015 г.
За 15-та поредна година Българска фондова борса-София АД отличи инвестиционните посредници
(ИП), постигнали най-високи резултати през 2015 г. Първо място в категорията посредник,
реализирал най-висок оборот на БФБ през 2015 г., грабна Евро-Финанс АД. На второ и трето
място попаднаха Първа Финансова Брокерска Къща АД и ЕЛАНА Трейдинг АД, съответно. За 14та поредна година приза за ИП, сключил най-много сделки, взе Карол АД. ЕЛАНА Трейдинг и
БенчМарк Финанс АД останаха на второ и трето място, съответно. В категорията Инвестиционен
посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар през 2015 г. бяха отличени
ЕЛАНА Трейдинг заради осъществяването на най-голямото първично публично предлагане на
БФБ след финансовата криза – това на Сирма Груп Холдинг АД, и Карол заради техническите
иновации и работата по привличане на инвеститори. Наградите в тази категория връчи лично
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заместник-министърът на финансите Карина Караиванова. От своя страна, софтуерната компания
Сирма Груп Холдинг АД получи наградата за емитент с най-голям принос за развитието на
капиталовия пазар у нас през изминалата година. Дружеството от IT сектора набра 11,5 млн. лв. от
борсата, а инвестиционната общност се надява, че и други фирми от бранша ще последват
примера на Сирма Груп през тази година. Отличието за най-голям принос при популяризирането
на капиталовия пазар през 2015 г. бе присъдено на Investor.bg. Интернет медията взе приза и през
2014 г. Броят на сделките на регулиран пазар през миналата година бе 60 047 спрямо 118 074 броя
през 2014 г., 87 069 броя за 2013 г., 68 855 за 2012 г. и 109 260 за 2011 г. През миналата година
оборотът на БФБ-София възлезе на 410 779 043 лв., пазарната капитализация се смъкна под 9
млрд. лв., а индексите изпратиха 2015 г. с първи спад от 2011 г. насам. Връчвайки наградите,
изпълнителните директори на БФБ-София АД Иван Такев и Васил Големански пожелаха на
инвестиционната общност през 2016 г. по-интензивно участие на инвеститорите в сравнение с
изтеклата 2015 г., ръст на сделките и оборотите.
investor.bg, 14 януари 2016

стр. 7 от 13
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. +359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 3 (186) / 21 януари 2016

Камара на професионалните оценители

ИНВЕСТИЦИИ

Датска компания инвестира
€100 милиона в логистичен
център край София
Датската компания "Юск Бул" ще
инвестира 100 млн. евро в изграждането
на логистичен център за мебели в
индустриалната
зона в
Божурище.
Меморандумът
за
инвестиционно
намерение между "Национална компания
индустриални зони" ЕАД (НКИЗ) и
датската компания "Юск Бул" беше
подписан днес на официална церемония в
Министерския
съвет.
Логистичният
център ще осигурява дистрибуция на
мебели в Югоизточна Европа. Датската
компания ще предостави възможност за
обучение и работа на 500 работници по
време на строителството и на 200 след
влизане на обекта в експлоатация, предаде
БТА. По думите на посланика на Дания
Кристиан Кьонигсфелд инвестицията е
сигнал към международната бизнес
общност, че България е благоприятна
дестинация за осъществяване на тази
дейност. Министърът на икономиката
Божидар Лукарски отбеляза, че такъв
голям европейски инвеститор като "Юск
Бул" е най-правилният отговор на
критиката и песимистите, които вадят
данни, че България не е добро място за
инвестиции.

Български стартъп е победителят
за
Източна
Европа
в
предприемаческото
състезание
GITR
Българската
стартираща
компания
ClaimCompass е победителят в т.нар. лека
категория на предприемаческото състезание
Get in the Ring за Източна Европа. София беше
домакин
на
регионалния
финал
на
инвестиционната надпревара на 14 януари,
където
се
състезаваха
проекти
на
предприемачи от 9 европейски държави:
Сърбия, Черна гора, Румъния, Молдова,
Украйна, Македония, Словакия, Унгария и
България.
Капитал, 18 януари 2016

Адванс Терафонд продаде земи за
близо 10 млн. лв. през 2015 г.
Към края на декември 2015 г. Адванс
Терафонд АДСИЦ притежава 231 480 дка
земеделска земя и 139 дка градска земя. През
декември са купени 2 354 дка земеделски земи
при средна цена 807 лв/дка и са продадени 3
842 дка. През цялата 2015 г. са купени общо 21
536 дка при средна цена 827 лв/дка. През
месеца са продадени 3 842 дка, а за годината
общо са продадени 7 212 дка при средна цена
1373 лв/дка. Общите приходи от продажба на
земи през 2015 г. възлизат на 9.899 млн. лв.

money.bg, 20 януари 2016

profit.bg, 18 януари 2016

Летището в Горна Оряховица
вече има концесионер

България остава встрани от
потока инвеститори в бизнес
имоти в Европа

Бургаският завод "Елкабел" открива нова
търговска база в Пловдив
Най-големият производител на кабели в
България - бургаското предприятие
"Елкабел", открива нова търговска база в
Пловдив. Тя е изградена на мястото на
бившия мотокарен завод в Града на
тепетата, с обща закрита площ от 8000
кв.м. Базата включва шоурум с площ 800
кв.м и административна част с площ 3000
кв.м. В търговската база ще се предлага
пълната гама кабели и други продукти,
произведени от "Елкабел". "Идеята ни е в

България все още не е на „радара“ на
инвеститорите в бизнес имоти. И през тази
година активността ще е концентрирана на понискорисковите пазари в Западна и Централна
Европа. Държавите от Източна Европа остават
встрани заради геополитическите рискове в
региона. Това са част от заключенията в
годишния доклад на Urban Land Institute и
Pricewaterhouse Coopers (PwC) за 2016 г.
Investor.bg, 18 януари 2016
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рамките на една година да създадем в Пловдив звена и отдели, чрез които да внасяме и кабели,
които не се произвеждат от нас, за да разширим максимално номенклатурата си", каза инж.
Димитър Паскалев, изпълнителен директор на "Елкабел. Част от площите "Елкабел" ще отдава и
под наем. Инвестицията по изграждане на новата търговска база е в размер на 3.5 млн. лева.
Шоурумът ще отвори врати за клиентите още в началото на февруари. Мащабното разширяване на
търговските бази на предприятието в страната започна през изтеклата 2015 г. В завода си в Бургас
"Елкабел" също направи инвестиция от 450 000 лв., която позволи отделянето на производствената
от търговската база. "Елкабел" разширява и третата си търговска база, която се намира в София.
Инвестициите в нови машини и съоръжения в производствената част на предприятието през 2015
г. възлиза общо на 2.5 млн. лева. През последните 10 години са инвестирани около 35 млн. лв.
Капитал, 20 януари 2016

Търсим 38 млрд. евро за жп магистрала
38 млрд. евро са необходими за изграждането на "Южно-Северен поток", обясни инж. Румен
Марков, управител на "Лардж Инфрастръкчър Проджектс" при представянето на проекта
"ABC+De" в Информационния център на ЕК в София. "Южно-Северен поток" е работното
наименование на бъдещата високоскоростна и високоефективна жп магистрала, която до няколко
години трябва да свързва Балканските страни от ЕС и Турция с Балтийско и Северно море. Жп
магистралата ще тръгва от бъдещото пристанище край гр. Ферес, Гърция и ще стига до ново
пристанище при устието на р. Висла в Полша. Заложено е изграждане на жп разклонения към гр.
Бурса в Турция и към второто по големина европейско пристанище - Хамбург. Целта на проекта
"ABC+De" е да привлече голяма част от контейнерния трафик от Китай, Индия, Индокитай и
Южна Корея за Централна Европа, както и генерирания в региона на Черно, Азовско и Мраморно
море и Източното Средиземноморие товаропоток, като превърне новия порт Ферес в "хъб" и нова
търговска врата за Европа, обясни инж. Марков. По новата жп магистрала с по-голям габарит от
европейския ще пътуват товарни влакове със скорост 160 км/час и общо тегло до 8500 тона,
натоварени с контейнери на два етажа. По "Южно-Северен поток" ще се движат и нов тип
американски жп цистерни, които ще доставят над 3.5 млрд. куб. м втечнен природен газ (LNG)
годишно на цени, по-ниски от тези на "Булгаргаз", обясни инж. Румен Марков.
Стандарт, 20 януари 2016

Два завода за автокомпоненти ще има край Димитровград
В Димитровград турската Sa-ba планира да произвежда външно и вътрешно осветление за
автомобили. Покупката на парцела, върху който ще се разположи новият завод, се очаква да
приключи до края на януари. За региона това означава 6 млн. лв. инвестиции и 300 нови работни
места. Още по-голяма инвестиция в региона, която ще отвори няколко хиляди работни места в
сектора на автомобилните компоненти, ще бъде обявена в средата на февруари, като най-вероятно
става дума за японската "Язаки", която още преди време обяви, че търси място за разширение на
производството си в България. И двата завода могат да започнат работа в началото на следващата
година. Sa-ba е избрала 30 дка частен терен между Хасково и Димитровград. Турската Sa-ba
Endustriyel Urunler Imalat ve Ticaret е създадена през 1976 г. и произвежда осветление за много
автомобилни компании, сред които Ford, Renault, Volkswagen и Aston Martin. Продуктите й
включват фарове, стопове, мигачи и т.н. С фабриката си край Димитровград предприятието на
практика ще удвои дейността си. Sa-ba вече е регистрирала собствена компания в България. В
средата на февруари другият проект официално ще бъде обявен. Инвестицията е за 30 млн. лв., а
очакваните работни места са 3500. Първата копка на новия завод ще бъде в края на април или
началото на май.
Капитал, 18 януари 2016

На електроенергийната борса ще се правят вече реални сделки
Българската независима енергийна борса (БНЕБ) започва работа в реално време с реални борсови
сделки, съобщи вчера министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Досега тя работеше в
тестов режим. Борсата е част от либерализацията на пазара на електроенергия и трябваше да
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тръгне още през 2011 г., но стартът й беше отлаган многократно през годините. Най-новото
изместване на сроковете беше през декември миналата година, когато борсовият оператор поиска
началото на тестовите сесии вместо на 8 декември да бъде дадено на 11 декември. Макар и
закъсняла и в тестов вариант, борсата спря стартираната от ЕК през 2012 г. наказателна процедура
срещу Българския енергиен холдинг (БЕХ) заради съмнения за нарушаване на свободния пазар на
електроенергия. Заради преференциалните надпазарни цени на електроенергията, произвеждана от
американските ТЕЦ-ове и ВЕИ-та, токът, който ще се търгува през борсата, е от три държавни
компании - АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-Изток 2" и НЕК. Очаква се производителите с
дългосрочни договори и ползващите преференции заради евродирективи (ВЕИ и когенерации)
също да се включат в борсовата търговия, след като Световната банка предложи механизъм за
компенсиране на разликата между пазарната цена на енергията им и гарантираната
възвръщаемост. Това ще се случи някъде към м. април, според предвижданията на зам.министрите на енергетиката, участвали през декември 2015 г. в разяснителната кампания за
либерализацията на електроенергийния пазар.
Дума, 19 януари 2016

"Аглика" скоро ще има две нови текстилни фабрики
След трите си предприятия в Твърдица, Велико Търново и град Ларго във Флорида текстилната
компания "Аглика" скоро ще има две нови фабрики. Те ща са в сливенския град Твърдица и
първата ще е за спално бельо, а втората - за изделия от полар. Общата инвестиция в терени, сгради
и машини е около 8 млн. лв., а в производството ще бъдат наети нови 170 души. Сделките са
финансирани с банкови кредити. Компанията вече е изградила нова фабрика в Твърдица, която ще
заработи официално този февруари. "Аглика" е наследник на бившия завод "Петко Владов" в
Твърдица, производител на текстил от 1968 г. През 2012 г. семейният бизнес се разширява с нова
фабрика - "Аглика трейд" във Велико Търново. Новият завод в Твърдица е разположен на 5200
кв.м площ, използва нова технология за производство и дигитален печат на спално бельо с нула
процента свиваемост и ще осигури 70 нови работни места. Капацитетът е 30 000 кв.м на ден. През
2015 г. "Аглика" прави втора инвестиция, като закупува терена и сградата на бившия
дървообработващ завод "Победа" в Твърдица. Новата фабрика ще заработи след 3-4 месеца и
заетите в нея ще са около 100. В момента в двете фабрики на "Аглика" заетите са 406. Фирмата е
единствен производител на полар в страната. От миналата година тя е и единствен производител
на корал флийс (вид мека материя). Дружеството е притежател на два международни патента за
тъкани - за технологията "Дабълфейс" (от анг. double face - двойно лице) и за т.нар. мембранна
тъкан, която е с по-голяма еластичност, по-лека от конвенционалните материи и не пропуска
въздух и вода.
Капитал, 15 януари 2016

Румен Гайтански-Вълка взима летището в Горна Оряховица
Държавното "Летище Горна Оряховица" полетя към Румен Гайтански-Вълка, който години наред
беше монополист в почистването на София. Работната комисия в ресорното министерство на
транспорта вече е избрала за победител в процедурата за отдаването му на концесия консорциум
"Гражданско летище Горна Оряховица". В момента тече съгласуване на това решение с всички
заинтересовани страни, преди то да бъде гласувано от Министерския съвет. След това има
двумесечен срок за подписването на концесионния договор. Освен новата бизнес сфера за
Гайтански концесията е интересна и с друго - тя създава прецедент, в който държавното
дружество, което търси частен стопанин да го развие, участва с 5% в обединението концесионер. С
присъствието се покрива условието за летищен опит, който липсва при частния партньор в
консорциума. Процедурата беше открита през лятото на 2015 г. Това е втори опит на държавата да
намери инвеститор на аеропорта. Първият беше през 2011 г., когато дори след третото удължаване
на срока за оферти летището не привлече търсената инвестиция.
Капитал, 14 януари 2016
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АНАЛИЗИ

За 3 години българският бизнес загуби 1 милиард лева от срива на
металите
На фона на падащи приходи заводите плащали повече за ток заради такса “задължения към
обществото”
С 1 млрд. лв. на минус са добивната индустрия и металургията у нас спрямо 2011 г. Пета година
при едно и също и дори увеличено производство влизат по-малко пари. През 2011 г. произведената
продукция на основните метали и прокат е за 8,3 млрд. лв., а 2014 г. - 7,31 млрд. Данните за 2015-а
още не са готови, но се очакват по-ниски приходи заради поевтиняването на суровините с около
30% през миналата година. Световната криза в добива и производството на метали удря
българската индустрия, заяви за “24 часа” Политими Паунова, председател на Българската
асоциация на минната индустрия. Цената на медта е паднала почти 2 пъти, дава пример Паунова.
Била е над 8000 долара на тон, сега е 4400-4500 долара. Само за 2015 г. спадът е 30%. Тенденцията
продължава и в последните 2 месеца с по 100 долара на тон.
Цената на оловото за последната година е с 20% надолу. Сравнено с 2011 г., спадът е с повече от
1000 долара на тон, до 1600 долара. И цинкът за последната година е поевтинял с 30%.
Котировките на алуминия за последните пет години са паднали от 2500 на около 1400 долара на
тон. При стоманата и изделията от стомана спадът за последните 2 години е над 20%. По данни на
Българската минно-геоложка камара цената на златото от 1000 долара за тройунция е най-ниската
от 6 години. Продукцията на бранша не е намалена, защото това са предприятия с непрекъсваем
процес. Фирмите са направили инвестиции с кредити, производството сега няма нищо общо с
онова, което е било към 2000 г. Предприятията са модерни като космически станции, казва
Паунова. КЦМ е инвестирала в реконструкция на цинковото производство досега 500 млн. лв.
“Аурубис” са вложили над 1 млрд. лв., “Стомана” - 500 млн. Инвестициите са 4 млрд. лв. за целия
отрасъл. На фона на падащи цени, които удрят индустрията, която дава 4-5% от БВП на страната.
бизнес отчита от срива на металите Заради вдигането на добавката “задължения към обществото”
почти двойно се увеличили разходите.
Всяко от големите предприятия, които произвеждат мед, олово, цинк и стомана, харчели със 7-8
млн. лв. повече. Общо за металургията е пресметнато, че увеличението на добавката струва 3040 млн. лева в повече При “Стомана”, КЦМ, “Аурубис” увеличените разходи за това, че са
задължени да доплащат с добавката за тока на ВЕИ, американските централи и когенерациите, им
струват по 8 млн. лв. на година, изчислява Паунова.
В същото време 12 държави в ЕС прилагат схеми за подпомагане на енергоинтензивните
индустрии при закупуването на еленергия от ВЕИ. Последно на 14 декември ЕК е нотифицирала
наредби за намаляване на разходите на тези индустрии в Словакия и Литва. И при нас бе написана
наредба, с която да се намалят разходите на тези предприятия. Тя предвижда със задна дата да им
бъдат възстановени парите, които са дали за добавката в частта и за ВЕИ. Само че наредбата
заседна в Брюксел. Защото се оказа, че България не е нотифицирала държавната помощ за ВЕИтата, заради преференциалните цени на които НЕК изкупува еленергията им. Брюксел не е сигурен
дали тя е правомерна. В началото на годината министърът на енергетиката Теменужка Петкова
каза, че ще се иска одобрение от ЕК едновременно и за ВЕИ, и за енергоинтензивните индустрии,
което ще забави процеса. Така че производителите на метали няма как да калкулират двойното
увеличение на “задължения към обществото” в продукцията си, първо, заради срива на цените,
който според прогнозите ще продължи още 3 години. И второ - заради 12-те европейските
държави, които вече нотифицирали помощта си. Това ще направи българските мед, стомана, цинк,
олово, злато неконкурентни.
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Отрасълът дава работа на над 24 000 души
Металите имат дял от 14,7% от индустриалното производство в страната и създават 4,6% от
добавената стойност в индустрията, сочат данни на Министерството на икономиката. Равнището
на заплатите в сектора е едно от най-високите - 1 076 лв. средно на месец. В производството на
метали са заети 11 000 души. Цялата минерално-суровинна индустрия осигурява пряко 24 000
работни места и още около 120 000 в обслужващи компании, сочат данни на Българската минногеоложка камара. Произведената продукция от предприятията от бранша е 7,4 млрд. лв. През 2014
г. оборотът на външните пазари възлиза на 6,3 млрд. лв., което прави над 14% от износа на
България. Основни пазари са Белгия, Турция, Италия, Германия, Китай. През 2014 г. общото
количество на изнесените скрап, черни метали и изделия от тях е 1,396 млрд. тона. В периода
2007-2014 г. е налице тенденция на намаляване на износа на черни метали с 47,2%, посочват от
министерството. Водещи производства са на алуминий, олово, цинк, калай, мед, благородни
метали, производство на профили и др. Бизнесът се държи от над 200 фирми, като около 55% от
тях са разположени на територията на областите София, Пловдив, Велико Търново, Габрово и
Русе. Сред фирмите, произвеждащи основни метали, могат да се откроят “Аурубис България”,
“Стомана индъстри”, “София мед”, КЦМ, “Промет стийл”, “Алкомет”, “Монбат рисайклинг”,
“Берг монтана фитинги”, ЗПТ, “Омега”. Общото производство на черната и цветната металургия
през 2014 г. е 1,565 млрд. тона, което представлява ръст от 5,4% спрямо 2013 г. Вносът на метална
продукция е за 3,6 млрд. лева, с което е формирано положително търговско салдо от 2,5 млрд.
лева.
Китай “виновен” за спада
Спадът в цените на металите се обяснява с пренасищането на пазара заради по-слабото търсене в
Китай, който е най-големият потребител. През последните три години спадът на цените се
ускорява непрекъснато, коментира Bloomberg. Това принуди световните гиганти в бранша
Glencore и Freeport-McMoRan да намалят производството, опитвайки се да съживят пазарните
цени, но без особен успех засега. Акциите на най-големите минни компании записаха спадове до
нива отпреди шест години. Fortescue Metals Group - най-големият износител на желязна руда,
записа спад от 61,9% за последната година. “Свидетели сме на изключително тежка криза,
анализатори я характеризират като уникална по рода си - по отношение на дълбочина,
продължителност и неопределеност. Тя вече постави световните компании пред сериозни
изпитания”, заяви Иван Андреев, изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара.
Наред със световните компании и българските поставят като основна своя цел оцеляването и
съхранението на потенциала си. Това не е преувеличение, а реалност, казва той. Цената например
на медта, е под психологическата стойност от 5000 долара за тон. Прогнозите са тя да падне и под
4000. Движението на цената на медта е смятано за измерител на състоянието на глобалната
икономика. Според повечето анализатори не се очаква скорошно възстановяване на цените.
Ниските котировки на медта и златото се очаквало да се задържат поне още три години според
фонда за метали и мини Orion Resources.
24 часа, 20 януари 2016
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015 Г.
КОГА: 25-26.01.2016
КЪДЕ: София, ул. "Стара планина" 6

 НАГРАДА НА ГЕРМАНСКАТА ИКОНОМИКА
КОГА: 28.01.2016
КЪДЕ: София

 КОНФЕРЕНЦИЯ „КОРПОРАТИВНА ЕТИКА“
КОГА: 09.02.2016
КЪДЕ: София

 ИЗЛОЖБА ЕЕ И ВЕИ
КОГА: 05-07.04.2016
КЪДЕ: Интер Експо Център, София, бул. Цариградско шосе 147
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