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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

КЗК позволи на фирма на Пеевски да
придобие дял от "Техномаркет България"
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) позволи
"НСН Инвестмънт" - фирма, в която 90% от капитала се
държи от депутата от ДПС Делян Пеевски, да придобие
отрицателен
самостоятелен
контрол
върху
"Техномаркет". Това ще стане чрез придобиването на 563
хил. акции (от общо 1,127 млн. акции) от капитала на
веригата магазини, които в момента са собственост на "Е.
Миролио" ЕООД. След сделката 50% от "Техномаркет
България" ще бъдат собственост на "НСН Инвестмънт"
под условието, че отпадне ограничението за прехвърляне
и наложения запор върху 25% от акциите на веригата
магазини за техника. Останалата част от капитала се
държи от група акционери, всеки от които притежава дял
от по-малко от 20 на сто. В Устава на компанията е
записано, че стратегическите решения за дружеството се
взимат от квалифицирано мнозинство, тоест две трети от
регистрирания капитал. Това означава, че компанията на
Делян Пеевски ще получи отрицателен самостоятелен
контрол върху "Техномаркет България" - ще може да
упражнява вето върху вземането на решения, които са
стратегически за политиката на компанията, но без да има
възможност да ги налага самостоятелно. Така новият
акционер може да предизвика ситуация без изход и
придобива решаващо влияние върху предприятието,
посочва още КЗК. Разпределението на акционерния
капитал между останалите акционери се запазва същото.
Регистрираното в Лихтенщайн дружество Domtech
Holding държи дял от 15,15%, Николай Китов - 12,2%, а
по 11,5% имат двама акционери - Евгений Гълъбов и
Ангел Велев.
investor.bg, 26 януари 2016

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 25.01.2016

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 25.01.2016

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 25.01.2016

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

Пеевски купи сградата на Би Ти Ви за 25.5
млн. лв.
Депутатът от ДПС Делян Пеевски вече е собственик на
новата сграда на Би Ти Ви. Чрез дружеството "Балканска
медийна компания", в което е съсобственик с майка си
Ирена Кръстева, депутатът е придобил от "БТВ медиа
груп" новопостроената централа на телевизията в
столичния квартал "Манастирски ливади". Срещу близо
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25.5 млн. лв. или 13 млн. евро дружеството на Пеевски - Кръстева се сдобива със сградата,
специално проектирана с телевизионни студиа, месеци след като получи разрешение от Комисията
за защита на конкуренцията да придобие "Елит медиа България", което излъчва Канал 3, припомня
изданието. Преди ден стана известно, че чрез друго дружество депутатът е подал оферта за
покупка на неработещия от години торов завод "Химко" край Враца за 11.7 млн. лв. От лятото
досега Пеевски е осветлил собствеността си в цигарените "Булгартабак" и "Юрий Гагарин", а
наскоро поиска от КЗК разрешение да получи контрол над веригата "Техномаркет". Сделката за
сградата на Би Ти Ви е вписана в имотния регистър на 30 декември. "Балканска медийна
компания" дълги години беше еднолична собственост на Ирена Кръстева, докато през август 2015
г. тя не прехвърли половината на сина си. Чрез нея семейството е собственик на "Нова българска
медийна група", а също и на множество имоти. Засега не е известен източникът на финансиране на
сделката.
Дневник, 25 януари 2016

Френският IT гигант Atos придобива българската "Инфопартнерс"
Софийското подразделение на френската Atos планира да придобие българския системен
интегратор "Инфопартнерс" срещу неизвестна цена. И купувачът "Атос Ай Ти солушънс енд
сървисис", и придобиваното дружество работят в сферата на системната интеграция, внедряването
на бизнес софтуер и други подобни IT услуги. Купувачът е по-малък от продавача.
"Инфопартнерс" е един от водещите системни интегратори с 418 служители. Компанията е
специализирана във внедряването на решения на германския разработчик SAP, като работи и с
Coca Cola HBC. В същото време "Атос Ай Ти солушънс енд сървисис" има 81 служители. Така
сумарно двете дружества ще разполагат с близо 500 души персонал и кумулативни продажби от
почти 40 млн. лева. "Инфопартнерс" е с мажоритарен собственик Снежана Сариева чрез четири
свои фирми – "Алфа капитал", "Виста венчърс", "Венчър инвестмънтс" и "Имбилити". До 2010 г.
тя беше позната като "Сименс Ай Ти солушънс енд сървисис" и беше собственост на германския
концерн Siemens и предлагаше неговите решения в България.
Капитал, 25 януари 2016

Германска компания увеличава контрола си върху „Анубис“ и „Булвест
2000“
Германската компания Klett Lernen und Information, която притежава дял в издателствата „Анубис“
и „Булвест 2000“, както и в компанията „Анубис-Булвест“ ООД, увеличава дела си в
предприятията. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) определи, че това е многостепенна
сделка, която не представлява концентрация според Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).
Klett Lernen und Information е регистрирано в Щутгарт и е с предмет на дейност държане и
управление на дялови участия в страната и в чужбина, национални и международни проекти от
всякакъв вид в областта на издателството. Дружественият капитал се притежава изцяло от „Ернст
Клет“ АД, Германия. Компанията придобива по-голям контрол върху „Издателска къща Анубис”
и „Булвест-2000” ООД, в които вече държи по 16% от капитала, а останалите дялове и в двете
дружества си поделят физическите лица Владимир Топенчаров, Явор Стефанов и Николай
Табаков. В „Анубис-Булвест” Klett притежава 17,65%, а останалите дялове са разпределени
поравно между същите три физически лица. Трите придобивани предприятия се контролират
съвместно от всички собственици на дялове, отбелязва КЗК. Вече е приключил първият етап от
многостепенната сделка, а сега се реализира вторият. Планирани са и следващи етапи, става ясно
от решението.
investor.bg, 25 януари 2016

УПФ „Бъдеще“ е купило акции на Трейс за над 6 млн. лв.
Универсалният пенсионен фонд (УПФ) „Бъдеще“ е проявил силен интерес към акциите на Трейс
Груп Холд АД и от 0 притежавани в края на 2014 г. към 31 декември 2015 г. вече притежава
такива за 6,72 млн. лв., показва справка на Investor.bg на база отчетите на пенсионните фондове.
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Освен УПФ „Бъдеще“ акции в Трейс в края на 2015 г. притежават още ППФ „Бъдеще“ - 136 хил.
лв., фондове на NN за 431 хил. лв. и фондове на Пенсионноосигурителен институт АД (ПОИ) за
525 хил. лв. Фондовете на NN и ПОИ имаха подобен размер акции и в края на 2014 г. и при тях
няма голяма промяна. Последната цена на акциите на Трейс Груп Холд АД за 2015 г. е 5,71 лв. за
брой, а в предпоследния работен ден е 5,991 лв., като една от двете е взета за оценка. По правило
пенсионните фондове оценяват по цената от предпоследния работен ден на месеца. Следователно
УПФ „Бъдеще“ е придобил през 2015 г. около 1,12-1,18 млн. акции. Общата търговия с акции на
БФБ-София с Трейс през 2015 г. е около 1,9 млн., като УПФ „Бъдеще“ е придобил около 60% от
тях и е бил значителен фактор при покупките на тези акции.
investor.bg, 25 януари 2016

Възраждат "Химко"
"Химко" ще бъде възроден. След няколко неуспешни опита за продажба, за потъналият в разруха
и обявен в несъстоятелност бивш завод за торове във Враца, се намери купувач. Става дума за
дружеството "НСН Инвестмънт", в което мажоритарен съдружник е депутатът Делян Пеевски.
Информацията ни бе предоставена от синдика на "Химко" Росица Томова, според която "НСН
Инвестмънт" е единственият кандидат, подал оферта до приключването на търга. "Стандарт" се
свърза с адвокат Александър Ангелов, който като пълномощник на купувача в процедурата по
провеждането на търга, също потвърди новината. Според Ангелов купувачът "НСН Инвестмънт"
има сериозно намерение да възстанови част от производството на "Химко", с което да се открият
нови работни места в региона на град Враца, който е в тежко икономическо състояние и с висока
безработицата. Предстои процедурата по продажбата на "Химко" да бъде приключена в рамките
на следващите два месеца и съобразно изискванията на закона. Припомняме, че някогашният
химически гигант Химко" бе стратегическо предприятие за Северозападна България,
приватизирано през 1999 г. по време на управлението на Иван Костов. "Химко" последва съдбата
на десетки други български предприятия, стигнали до фалит и прекратили дейността си. През 2003
г. заводът окончателно прекрати производството си. Следваха години на разграбване на активите
и тежки съдебни битки, като днес "Химко" е само спомен за работещата някога българска
икономика.
Стандарт, 21 януари 2016
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Средните заплати в България през 2015 г.
са нараснали със 7,8%
Темпът на нарастване на работните заплати се е запазил
относително нисък – в периода октомври-декември 2015
г. те са се покачили с 2%, а на годишна основа средната
работна заплата в страната е нараснала със 7,8% през
миналата година, а в три области на България тя дори е
спаднала. Това са Смолян с -1,5%, Кърджали с -0,3%,
Силистра с -0,3%, сочат данните на проучване на
Института за социални и синдикални изследвания
(ИССИ) към Конфедерацията на независимите синдикати
в България (КНСБ). Изчисленията на анализаторите
показват, че издръжката на 4-членно семейство у нас
струва 2 242,2 лв. или по 560,55 лв. на месец на човек, а 8
от 10 души в страната не разполагат с тази сума. Въпреки
това от ИССИ припомнят, че не всички, живеещи с помалко от тази сума, живеят в бедност. Те поставят прага
на бедността в страната под 295,55 лв. на индивид на
месец, а според изчисленията им около 30% от
домакинствата в страната разполагат с по-малко от тази
сума на човек.
econ.bg, 26 януари 2016

България е 3-а в ЕС по нисък дълг
България е на 3-о място в ЕС по нисък дълг, показват
данни, обявени в петък от Евростат. Той е 26,9% от БВП
към края на третото тримесечие на 2015 г. По-нисък дял
към БВП имат само Естония - 9,8%, и Люксембург - 21,3
на сто. В челото на класацията по висок дълг пък са
Гърция - 171% от БВП, Италия - 134,6%, и Португалия 130,5 на сто. България е и сред страните, които са
отбелязали най-голямо намаление на държавния дълг
спрямо второто тримесечие на 2015 г. Той е свит с 1,3%
от БВП, като по-добър резултат имат само Ирландия и
Италия. Не така обаче стоят нещата, ако се сравни
промяната в дълга за година. Тогава България е на 5-о
място в ЕС по нарастване с резултат от 3,6% от БВП. На
годишна база правителственият дълг се е увеличил
повече само в Словения, Австрия, Кипър и Хърватия.
Българският дълг остава много далеч от средния за ЕС,
който е 86% от БВП. Все пак и на еврониво има
положителна промяна - намаление от 0,9% за година.
24 часа, 25 януари 2016

76,3 млн. лв. са очакваните приходи от
хазарт
За 2017 г. приходите от хазарт се очаква да нараснат до
81,5 млн. лв. Това става ясно от прогнозата за бюджета на
Министерството на финансите за следващите две години.
Организаторите на хазартни игри вместо корпоративен
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данък плащат такси, които влизат в бюджета на Държавната комисия по хазарт, който е към
Министерството на финансите. За поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри лотария, томбола, моментна лотария, тото, лото, бинго и залагания върху резултати от спортни
състезания, се събира държавна такса в размер на 15% върху стойността на направените залози. А
за издаване и поддържане на лиценз за онлайн залагания се събира двукомпонентна такса еднократно 100 хил. лв. и 20% върху разликата между получените залози и изплатените печалби.
Държавната комисия по хазарт има само 49 щатни бройки, като през тази година се планира
служителите й да направят 450 проверки на хазартни обекти и игри със залагания. Като общо
предвидените разходи за "Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри" са само
1,744 млн. лв., от които 1,452 млн. лв. са за персонал, а 277 хил. са за издръжка. В прогнозата за
бюджета на МФ се посочва, че една от основните му цели е повишаване на приходите в хазната.
Стандарт, 21 януари 2016

Оценката на банковите активи ще приключи през август
Прегледът на качеството на банковите активи и свързаните с това стрес тестове ще бъдат
събитието на 2016 г., поне за централната банка и банковия ни сектор, като се очаква да
приключат през август, каза управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев на
10-тата годишна среща на бизнеса с правителството на тема "България в глобалната несигурност.
Рисковете и възможностите за икономиката". Той се съгласи с коментарите, че стрес тестовете са
следствие от фалита на КТБ, но уточни, че това не е единствената причина за започването им..
Инвестор.БГ, 20 януари 2016

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на вина от грозде", по
Печалба за 2014 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Винекс Славянци АД
Винзавод АД
Вини България АД
Катаржина Естейт ЕООД
Винал АД
Черноморско злато АД
Винарна Свищов АД
Винарска изба Логодаж ООД
Тера Тангра ООД
Българска Винена Компания ЕООД

Град
Славянци
Асеновград
Драгоево
София
София
Поморие
София
Благоевград
София
София

Печалба (хил. лв.)
2013

1 530
-4 263
-1 391
1 421
357
-22 161
111
852
432
321

2014

1 833
1 518
1 329
1 288
865
675
544
464
431
414
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БОРСОВИ НОВИНИ

310 709.30

Общо оборот на
БФБ

4 326 772.27

BGREIT: 28.12.2015 – 26.01.2016
98
98
97
97
96
96
95

25.01

23.01

21.01

19.01

17.01

15.01

13.01

11.01

09.01

07.01

05.01

03.01

01.01

30.12

28.12

95

BGBX40: 28.12.2015 – 26.01.2016
94
93

92
91
90
89
88

SOFIX: 28.12.2015 – 26.01.2016
465
460

455
450
445
440
435

25.01

23.01

21.01

19.01

17.01

15.01

13.01

11.01

09.01

07.01

430
05.01

investor.bg, 25 януари 2016

1 132 093.75

АДСИЦ

03.01

Синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) са
подготвили отговор за Министерството на финансите
(МФ) във връзка с отправени от народни представители
въпроси относно броя, общата сума и кредитите за
оспорване на извършените прихващания в банката към 31
декември 2015 г. Това става ясно от седмичния отчет на
Лазар Илиев, Ангел Донов и Кристи Маринова за периода
18-22 януари, публикуван на сайта на Фонда за
гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Тримата
синдици са изготвили и отговор относно искането от
неназованите народни представители и за оповестяване на
пълните данни за лицата, придобили вземания от КТБ след
поставянето й под специален надзор.

Standard

28.12
30.12
01.01
03.01
05.01
07.01
09.01
11.01
13.01
15.01
17.01
19.01
21.01
23.01
25.01

Синдиците на КТБ са изготвили отговор за
МФ за мерките за събиране на вземанията

1 233 161.15

01.01

investor.bg, 27 януари 2016

Основен пазар
Premium

30.12

Комисията за финансов надзор (КФН) назначи квестор в
Цитадела Кепитъл Мениджмънт ООД, Клиентите на
инвестиционния посредник могат да прехвърлят активите
си в друг или по лична сметка. Надзорният орган е
назначил Наталия Ангелова Кумпикова за квестор в
посредника, който остана без лиценз, като това е отразено
в Търговския регистър още на 5 януари 2016 г. Клиентите
на Цитадела Кепитъл Мениджмънт ООД имат възможност
да посочат друг инвестиционен посредник, при който да
прехвърлят финансовите инструменти, пари и други
активи, както и да подадат нареждане за прехвърляне на
притежавани от тях финансови инструменти по лична
сметка в Централен депозитар АД и да посочат банкова
сметка, по която да бъдат преведени паричните им
средства, пише КФН в съобщение, публикувано на сайта
на органа.

БФБ-София
Седмичен оборот 18-23.01.2016 (лв.)
Пазар
Оборот

28.12

КФН назначи квестор в Цитадела Кепитъл
Мениджмънт

ЕЛАНА: Акциите на Сирма Груп може да
поскъпнат с 57.5% в следващата година
Сирма Груп Холдинг АД сключи договор с ЕЛАНА Трейдинг АД, по силата на който
инвестиционният посредник ще осигурява минимална ликвидност за акциите на софтуерния
разработчик със собствени средства, съобщават компаниите. Инвестиционният посредник, който
счита, че книжата на Сирма Груп имат потенциала да поскъпнат с 57,5% в следващите 12 месеца,
бе одобрен и регистриран от Българска фондова борса (БФБ) като маркет-мейкър на 25 януари
2016 г., а договорът между двете компании влиза в сила от 1 февруари, като срокът му е една
година. Така до момента ЕЛАНА Трейдинг се оказва единственият посредник на българския
капиталов пазар, който осъществява функцията на маркет-мейкър.
investor.bg, 25 януари 2016
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ИНВЕСТИЦИИ

Преговаряме с Румъния за още
един мост при Русе
Водят се преговори с Румъния за изграждане
на още един мост при Русе, научи
„Монитор”. Обсъжданият вариант новото
съоръжение да бъде малко по-нагоре по
реката от стария. Със сигурност ще бъде с
магистрален габарит на шосето минаващо по
него и най-вероятно ще е само за
автомобили. „Дунав мост-1”, строен през
петдесетте година на миналия век, със
своето само едно двупосочно платно отдавна
не може да осигури нормално преминаване
на трафика в тази част на реката. В интерес
на истината румънците винаги са настоявали
да се изгради нов мост до Русе или между
някои от портовете на изток от него. Голяма
част от трафика на автомобили от Близкия и
Средния Изток през Анадола за Финландия,
Полша, Беларус, Русия, Украйна, Молдова и
Румъния
минава
основно
по
пътя
Свиленград-Русе и по стария мост или по
фериботите, които нямат нужния капацитет.
Не бива да се забравя и фактът, че цената за
преминаване на тир с ферибота СилистраКалъраш например е 60-70 евро, срещу 37
евро за стария мост при Русе. За изграждане
на бъдещия втори мост нашата страна и
Румъния ще се опитат да уредят
финансиране от еврофондовете.
Монитор, 26 януари 2016

3000 нови работни места
Тракия икономическа зона

в

С 1500 новооткрити работни места
приключи 2015 г. Тракия икономическа зона
(ТИЗ). Още толкова се очаква да бъдат
открити през тази година с изграждането на
проекти на обща стойност около 50 млн.
евро. Това обобщи инж. Пламен Панчев,
председател на Съвета на директорите на
"Сиенит Холдинг" АД. В началото на 2015 г.
"Щром" пусна в експлоатация консервната
си фабрика "ТРАКИ" за 4,7 млн. евро в
индустриална зона "Раковски", която е част
от ТИЗ, обясни Панчев. Компанията вече
изнася продукция за Русия, Англия и
Италия, подготвя се експорт и за Германия.
Американската Sensata Technologies, № 1 в

Проекти за горивни клетки
могат да получат общо 117.5
млн. евро
Общо 117.5 млн. евро ще бъдат
разпределени за проекти в областта на
горивните клетки по програмата за иновации
на Европейския съюз "Хоризонт 2020". До 3
май се приемат предложения по 24 различни
теми, които се очаква да помогнат за
въвеждането на нови технологии главно в
транспортния сектор. Сред основните цели
са намаляване на енергийните разходи и
вредните емисии. Стандартно условие е в
един проект да участват поне три партньора
от три различни страни.
Капитал, 27 януари 2016

Пловдивската община си строи
почивна база за 1 млн. лв. в
Приморско
Нова почивна станция за своите служители
ще строи в Приморско пловдивската
община. В бюджета за т.г. са заложени 1, 025
млн. лева за проектиране и изграждане на 10
бунгала. Те ще са на първа линия в
покрайнините на курортното градче и ще
бъдат луксозно изпълнение. Пловдивската
община притежаваше собствен имот в
центъра на Приморско, който замени. Сагата
с почивната й станция се точи от мандата на
Спас Гърневски, мина през Иван Чомаков и
Славчо Атанасов и сега е на път да свърши
при кметуването на Иван Тотев.
24 часа, 27 януари 2016

Мол "Странд" на тезгяха за 15
млн. лв.
За трети път ще бъде направен опит мол
"Странд" да бъде продаден на търг. Той ще
се проведе на 9.03. от 10.00 ч. в Районен съдБургас, като началната тръжна цена вече е
15 млн. лв. Процедурата за продажбата на
мола беше поискана от община Бургас
заради дълг от 448 хил. лв. под формата на
неплатени местни данъци и такси.
Бургас-днес и утре, 26 януари 2016
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света в производството на сензорни и електрозащитни устройства, приключи първия етап на
предприятието си. До 4 години тя ще наеме 1500 работника. Инвестицията само за 2015 г е 40 млн.
долара. Японската компания SMC Industrial Automation, която е в топ 50 на най-иновативните
компании в света, закупи 180 дка терен в ТИЗ. "Либхер-Хаусгерете Марица", част от германското
дружество Liebherr, приключи строителството на новия си логистичен център, разположен на 32
дка, а инвестицията е над 30 млн. лв. Компанията ще увеличи производството си до 1 млн.
хладилника годишно. Италианската "Дзобеле", световен лидер по производство на ароматизатори
за битови нужди, закупи нови 3 дка за склад и производство и инвестира над 2 млн. евро. През
2015 г. завърши 4-то разширение на завода на британската фирма за производство на автомобилни
детайли "Уилям Хюз". Англичаните вече 11 години са в зона "Раковски" и инвестират годишно
средно по 1 милион евро.
Стандарт, 26 януари 2016

Започна нова процедура за активите на завод "Рубин"
Пореден епизод от сагата около плевенския стъкларски завод "Рубин" започна миналата седмица,
след като обявената през декември продажба на активите от частен съдебен изпълнител беше
прекратена и беше открита нова процедура. На практика промяна има само в името на взискателя,
докато останалите параметри са същите. Вероятната крайна цел на операцията е чрез поредица от
сделки да се скъсат връзките с кредитора КТБ и да се заличат следите към реалния собственик.
Това ще попречи на синдиците на фалиралата банка да отменят цесиите и прихващанията, чрез
които приятелят на премиера Александър Сталийски и съпругата му Вили Сечкова на практика
придобиха контрол над стъкларската фабрика. Първата продажба, която трябваше да приключи на
19 януари, е била прекратена по молба на взискателя "Уинър". Това е консултантска фирма с 5
хил. лв. капитал, нулеви приходи за 2014 г. и собственик 32-годишния Николай Топалски. Срещу
апорт на движими вещи, оценени на 6.24 млн. лв., в капитала на компанията тя е получила близо
20% от акциите преди година от също неизвестната "Булсенд" срещу 4.7 млн. лв. Сега пък
осребряване се търси от най-новия играч в схемата - "Глас контрибюшън".
Капитал, 26 януари 2016

Германската Kostal ще инвестира 15 млн. лв. в смолянския си завод
Германската компания за автомобилни компоненти Kostal вече има втора производствена база в
Смолян. Заводът, който официално заработи на 17 декември 2015 г., се намира в сградата на
бившия цех за бутилиране на бира в града, а имотът е поделен с логистичната фирма "Ариека".
Вложените в оборудване 6 млн. лв. са част от по-голям инвестиционен план, който предвижда още
15 млн. лв. инвестиция през 2016 г. Инвестициите през тази година ще бъдат насочени към
изграждането на нови производствени линии и технологично оборудване. До края на миналата
година общите вложения на Kostal в България са 37 млн. лв. В момента служителите на "Костал
България" са почти 700, а във фабриката се правят части за водещи производители в сектора като
Volskwagen Group, Ford, FIAT, Bentley, Lamborghini, Porsche, а също и BMW и Daimler. Новият
завод в Смолян вече е въведен в експлоатация и се очаква през 2016 г. там да бъдат разкрити около
100 работни места - основно технически специалисти и в администрацията. С втората си
производствена база "Костал" ще увеличи малко производствения си капацитет, но основната цел
е оптимизирането на логистичните и транспортните разходи на дружеството.
Капитал, 25 януари 2016

10 млн. лв. за нова пътна инфраструктура в Индустриална зона Марица
В следващите четири години община Марица ще инвестира близо 10 млн. лв. за изграждане на
пътища и пътна инфраструктура на територията на първата индустриална зона в България, която
стартира през 1995 г. в отговор на интереса на български и чуждестранни компании. Разположена
е на 5000 дка на входа на Пловдив от АМ "Тракия". В зоната вече са изградени над 50
предприятия, складови и логистични бази на световни и български лидери като: "Фереро",
"Сокотаб", "Шнайдер Електрик", "Либхер", "Шел", "Белла -Фреш лоджистик", "Линде",
"Макском" и др. На етап въвеждане в експлоатация са новият завод на Sensata, козметичната
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фабрика на "Биофреш" и логистичната база на "Либхер". Индустриална зона "Марица" е част от
Тракия икономическа зона – най-големият публично-частен проект в страната. Целта на
предстоящата открита процедура е сключване на рамково споразумение по реда на Глава седма "а"
от ЗОП, с до трима изпълнители за извършване пътно строителство на територията на
индустриална зона "Марица". Целта е да се отговори по възможно най-добрия и експедитивен
начин на нуждите на инвеститорите. Критерият за избор е икономически най-изгодна оферта.
Обхватът, обемът и териториалната локация на отделните задачи, възлагани въз основа на
рамковото споразумение ще зависят от възникналата конкретна необходимост и ще бъдат
обективирани в количествено-стойностни сметки /КСС/. Общата индикативна стойност на
поръчката е 9 700 000 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти за участие е 23.02.2016 г.
Строителство Градът, 25 януари 2016

Започва строителството на офис кулата "Лонг тауър" в София
Започва изграждането на нова офисна кула, наречена "Лонг тауър", на столичния булевард
"България". Инвеститор и изпълнител е "Кордеел – България". Кулата ще бъде разположена
успоредно на бул. "Тодор Каблешков", над покрива на вече изградения търговския център
"България Мол". Тя ще се издига на 56 метра височина и ще заема 18 550 м2. Сградата ще има 4
подземни и 4 надземни нива, технически етаж и 7 етажа над покрива на търговския център.
Връзката с мола е възможна на всеки етаж.
Строителство Градът, 25 януари 2016

"Мекалит" започва да работи и за автомобилната индустрия
Производителят на детайли за бяла техника "Мекалит България" започва ново производство в
завода си край Пловдив. В желанието си да разшири бизнеса си обаче сега пловдивският завод
навлиза в нова област – производство на пластмасови елементи за автомобилната индустрия. В
допълнителната линия са инвестирани близо 3 млн. евро, а сред клиентите са компании като
Renault - Nissan, Volkswagen и Mercedes. Запитвания има и от други автомобилни производители.
Новото оборудване вече е монтирано и производството практически започна. Линията ще
произвежда кутии от пластмаса, в които се влагат електронни части за автомобили. Инвестицията
е между 2.5 и 3 млн. евро. Произведените компоненти ще се изнасят за страни от Европейския
съюз. "Мекалит" вече доставя компоненти за завода на "Либхер Хаусгерете Марица" край
Пловдив, който беше основната причина доставчикът да изгради предприятието си в този район.
Между 60 и 70% от продажбите на компанията са в Европейския съюз. Износът към трети страни
се дължи основно на Турция, където "Мекалит" снабдява с детайли завода на Bosch-Siemens. Това,
което отличава предприятието, е, че прави сложни компоненти и цели монтажни групи с висока
добавена стойност. В момента в предприятието работят около 100 души.
Капитал, 21 януари 2016

Българската икономика е по-иновативна от тази на Малта и Индия
Българската икономика е по-иновативна от тази на Малта, Индия, Тайланд и Аржентина. Страната
ни се нарежда на 42-о място сред петдесетте най-иновативни държави в света, според индекса за
иновации на Bloomberg. Непосредствено преди страната ни са Украйна, Латвия, Словакия,
Хърватия и Хонконг. Всички държави са класирани според седем различни индикатора. Според
тях България се представя най-добре по добавена стойност в производството. Освен това страната
ни се отличава по отношение на броя студенти и делът на тези, занимаващи се с наука и
инженерни дисциплини. От друга страна ни „куцат” иновациите, производителността и
използването на потенциала на патентите. Bloomberg отличава Южна Корея като найиновативната икономика в света. Във врата на корейците дишат германци, шведи, японци и
швейцарци. В топ 10 влизат още Сингапур, Финландия, САЩ, Дания и Франция. На другия полюс
в дъното на класацията е Казахстан, а пред него са Аржентина, Мароко, Тайланд и Тунис.
Money.bg, 21 януари 2016
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АНАЛИЗИ

Шест причини 2016 г. да е тежка за световната икономика
Китай, Саудитска Арабия, бежанската криза. Едва две седмици от началото на новата
година се очертава, че тя няма да е добра за глобалната икономика
Завръщането на страха в Германия
През изминалите години германците бяха по-уверени от всякога - сега те се притесняват отново за
своето благосъстояние. Както показва проучване на консултантската фирма EY, 85 процента от
германските граждани се опасяват от финансови загуби в резултат на притока на бежанци.
Завръщането на страха е особено проблематично, тъй като именно потребителите в последно
време са в основата на германския икономически растеж. Ниската безработица, ниските лихвени
проценти, анемичната инфлация - тази смес подсили потреблението. Но увеличаването на броя на
лицата, търсещи убежище, помрачи доверието, а наистина положителната среда изглежда
прикрита. За това допринасят и събития като това в навечерието на Нова година в Кьолн.
Миграционният експерт Пол Колиър изследва последиците от имиграцията. Той заключава, че
имиграцията свива социалния капитал на местното население, и то значително. Първите следи
вече могат да се разпознаят. Индексът на потребителския климат на GfK, който измерва
настроението на потребителите, отслабна значително от миналото лято насам. Той падна от 10,2
до 9,4 - въпреки че нивото на безработицата спадна до 6,3% през същия период.
Неправолинейни властници
Те мразят, когато не могат да планират. Инвеститорите не мразят почти нищо повече от
политическата несигурност. И как ще могат да заемат пари за финансиране на проекти, за
купуване на акции, ако не са в състояние да оценят това, което се случва? Неправолинейните
властници са истински кошмар за тях. Мъже като Ким Чен Ун и Мохамед Бин Салман например.
Две имена, които обезпокоиха инвеститорите в първите няколко дни на годината. Ким приветства
в Корея теста на водородна бомба. Принц Салман Бин, син на краля и министър на отбраната на
Саудитска Арабия, одобри изпълнението на смъртни присъди за 47 души. Кралският син осъди и
добре известния шиитски проповедник Нимр Ал Нимр - вероятно провокация към шиитския враг
Иран. Това са събития, които имат не само политически, но също така и икономически последици.
Така например възможността за фалит на Саудитска Арабия след изпълнението на присъдите се
увеличи сериозно. Студената война с Иран стресна инвеститорите, които лишават кралството от
доверието си. Световните политически сътресения като това парализират световната търговия - и
по този начин може да навредят и на Европа. Не веднага, но постепенно - като бавно действаща
отрова.
Положението в Гърция е крехко
Гърция напълно излезе от центъра на общественото внимание. Това обаче не се дължи на факта,
че страната вече излезе напълно от кризата. Напротив. Още през следващите дни правителството в
Атина трябва да приложи особено чувствителна реформа, за да преговаря с кредиторите – става
дума за реформата на пенсионната система. „Пенсиите са последната мрежа за социална сигурност
в едно общество, в което една четвърт от населението е безработно", казва Адриано Босони,
стратег в мозъчния тръст Stratfor. Дори и опасността от т. нар. Grexit да не е вече толкова висока,
както през миналата година, се очакват социални безпокойства и политическа волатилност. В
крайна сметка правителството на премиера Алексис Ципрас може да разчита само на крехко
мнозинство от едва три гласа. Всеки малък разрив в коалицията може да доведе до оставка.
Мизерният борсов старт
На финансовите пазари понякога е както в реалния живот. Първите впечатления са важни. С други
думи - както се представят фондовите борси в първата седмица на годината, така ще протече и
цялата година. Според това правило 2016 г. ще бъде кошмарна. Финансовите пазари имат зад
гърба си най-лошия годишен старт в историята си. Германският водещ индекс загуби повече от
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осем процента, никога досега не е имало толкова сериозен срив за първата седмица на търговия.
Индексът S&P 500 регистрира негативен рекорд от минус шест процента. „Историята ни учи, че
първата седмица задава темпото за цялата година", казва Тим Едуардс, директор в доставчика на
индекси r S&P Dow Jones Indices. А това не е добър атестат.
Евтината енергия
Приблизително 30 долара струва един барел от суровия петрол тип Брент в момента - което го
прави най-евтин от 2003 г. насам. Европейските потребители и фирми са доволни от
благоприятното развитие на сектора. Международният валутен фонд оцени ситуацията като
положителна, тъй като падащите цени на петрола са помогнали на световния икономически
растеж през последните дванадесет месеца. Положителният ефект в страните потребители, като
Германия и България, ще компенсира отрицателното въздействие в страните производителки. Но в
дългосрочен план по-евтината енергия представлява по-скоро риск, отколкото възможност. Много
ниски цени на суровините са знак за глобална слабост, каквато в момента е налице преди всичко в
развиващите се пазари. Много нации са силно зависими от продажбата на своите суровини. В един
свят с минирастеж не е много трудно икономията да премине в криза.
Китай остава слаб
Катастрофата на фондовите пазари дойде от Китай, втората по големина икономика в света след
САЩ. Народната република представлява близо 15 на сто от глобалното икономическо
производство. Светът се привърза през последните три десетилетия към темпа на растежа на
Пекин. Съответно всеки срив се гледа много критично. Въпреки това едва ли има сериозен
експерт, който да следи официалната статистика на Пекин. Според изчисленията на
анализаторската фирма Fathom Consulting икономическият растеж не възлиза на седем на сто,
както гордо обявяват от партията, а на по-малко от 2,5 процента. „Китайският икономически
растеж напомня за бомбата под автобуса във филма „Скорост", която заплашва да се взриви, ако
автобусът се движи твърде бавно“, казва Ерик Бритън, анализатор във Fathom Consulting. Китай
има нужда от известен икономически растеж, за да реши своите социални предизвикателства.
Бритън очаква икономиката на страната да продължи да отслабва. За Германия това е особено
лоша новина. Износът за там възлиза на почти 75 млрд. евро – почти три на сто от икономическото
постижение.
Investor.bg, 14 януари 2016
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 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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