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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Първият български завод за биоетанол е
обявен на търг заради дългове
Първият завод за биоетанол в България, намиращ се край
гр. Алфатар, скоро може да бъде обявен в
несъстоятелност, а основният му кредитор ОББ доскоро
се е опитвала да му намери купувач. На 22 октомври
терените и основни производствени мощности на завода
"Евроетил" са пуснати за продажба, която после е била
спряна по искане на ОББ. Според обявлението дългът е
на регистрираното в Силистра дружество "Евроетил", а
активите са притежание на софийското "Еуроетил". И
двете компании са собственост на Радослав Шунк. До
редакционното приключване на броя от компанията не
бяха открити за коментар. От ОББ обясниха, че в
Софийския градски съд тече производство по
несъстоятелност срещу собственика на завода, по което
все още няма постановено решение.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 11.11.2013

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

Капитал, 13 ноември 2013

Отново няма оферти за хотел "Родина"
Вторият публичен търг за продажбата на столичния хотел
"Родина" също приключи без нито една оферта, съобщи
частният съдебен изпълнител Георги Дичев, който
провежда процедурата. Според него за имота е имало
много запитвания, но до изтичането на крайния срок на
11 ноември не се е явил нито един кандидат. Заради пониската цена в сравнение с първия търг за хотела
очакванията бяха този път да има купувачи. Обявената
сега начална цена беше 35.5 млн. лв., с 20% по-ниско от
исканата при първия търг през август цена от 44.4 млн.
лв. Четиризвездният хотел "Родина" се продава заради
дългове към ОББ. Собственик е "Родина турист", която се
свързва с бизнесмена Васко Нинов, осъден за трафик на
наркотици в Гърция. Очаква се до седмица банката да
внесе молба за нова процедура по публична продан на
актива. Вероятно и този път цената ще бъде намалена,
макар и по закон в този случай да няма такова изискване.
Дори при наличие на интерес малко вероятно е новата
тръжна процедура да приключи до края на годината.

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 26.08.2013

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

Капитал, 12 ноември 2013
Източник:imoti.net
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„Дънди прешъс металс" отлага част от пиритния си проект край
Челопеч
"Дънди прешъс металс Челопеч" ще отложи втория етап от проекта си за оползотворяване на
пирита в находището, тъй като за момента той се е оказал нерентабилен. Компанията обаче ще
продължи работата си по първата фаза, която трябва да приключи през януари 2014 г. Това става
ясно от отчета на канадския собственик Dundee Precious Metals (DPM) за третото тримесечие на
финансовата година. Като цяло от дружеството отчитат по-слаби финансови резултати за периода
заради по-ниските цени на металите, увеличените валутни разходи в Намибия, където DPM има
металургичен завод, и по-високите обезценки. Производството в Челопеч обаче, където е
основното предприятие на компанията, остава стабилно. Пиритният проект е свързан основно с
научно-развойна дейност, като целта е да се използват благородните метали в минерала, които
иначе не могат да се отделят и се изхвърлят. Първият етап е за производство на пиритен
концентрат, за част от който компанията дори вече сключи договор за продажба с китайската
Xiangguang Copper. Втората фаза е свързана с разработването на технология за преработка на
концентрата, която ще позволи да се "отключи" полезният компонент. Именно тази втора фаза
обаче засега ще бъде замразена.
Капитал, 12 ноември 2013

БТК подготвя мегазаем
Най-голямата емисия облигации на българска частна компания. Това ще е резултатът, ако БТК
изпълни проекта си да вземе мегазаем от финансовите пазари. Телекомът обяви намерението си
официално в петък вечерта на страницата си в интернет. Мениджмънтът на дружеството ще
проведе срещите си с потенциалните инвеститори през тази седмица (т.нар. road-show) в Лондон.
После предстои следващия понеделник в София да бъде взето решението дали облигациите да
бъдат издадени. Операцията, ако се реализира, ще е едно от най-мащабните корпоративни събития
за България за годината най-вече заради гигантската сума. "Българска телекомуникационна
компания" ЕАД проучва пазара във връзка с планове за издаване на емисия еврооблигации", гласи
съобщението на дружеството. Според него търсената сума ще е 400 млн. евро, срокът - пет години,
очакваният рейтинг B1/BB-, а целта - рефинансиране на съществуващи задължения. Като
платформа е посочен основният пазар на Ирландската фондова борса, където дружеството на КТБ
вече има листвани облигации за 150 млн. долара. Глобални координатори на емисията ще са Credit
Suisse (B&D) и VTB Capital, съвместни посредници - Barclays и Deutsche Bank, а комениджър
Societe Generale.
Капитал, 11 ноември 2013

"Aстрал холидейз" спечели Thomas Cook
Европейският туроператор Thomas Cook има нов представител в България - "Астрал холидейз".
Промяната е интересна, защото чуждата компания спира сътрудничеството си с "Елиттур" след
почти 20 години партньорство. Тя е и важна, защото вторият най-голям европейски туроператор
Thomas Cook годишно води между 150 и 180 хил. туристи в България, по-голямата част от които
(около 130 хил. през това лято) почиват по Южното Черноморие, основно в Слънчев бряг и Дюни,
а останалите - в Златни пясъци, Албена и Обзор. Мести се бизнес за почти 10 млн. лв. годишно,
което може да затвърди "Астрал холидейз" на лидерската позиция сред българските туроператори.
Регистрираната в Несебър компания "Елиттур" e създадена през 1994 г. и още същата година стана
генерален агент за България на германския туроператор Neckermann, а впоследствие и на цялата
Thomas Cook Group, която се формира след сливането на няколко туристически компании през
2007 г. Съвсем наскоро обаче това деветнадесетгодишно сътрудничество е прекратено.
Управителят на "Елиттур" Деница Колева потвърди информация за раздялата с Thomas Cook, но
не коментира какви са конкретните причини. Последният финансов отчет на туроператора
показва, че приходите на компанията са 9.2 млн. лв, а разходите - 6.9 млн. лв. през отминалата
година. В отчета на дружеството пише, че "основният източник на приходи е немския туроператор
Thomas Cook", но не е посочено какъв точно е делът му.

стр. 2 от 14
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. +359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg , http://kpo.bg/

Брой 45 (78) / 14 ноември 2013

Камара на професионалните оценители

Капитал, 11 ноември 2013

Канадци строят нов цинков завод в Кърджали
Канадската компания e избрана за главен изпълнител на проекта за цялостно обновяване и
модернизация на новото цинково производство в Кърджали. Това съобщиха от дружеството
собственик на завода - "Хармони 2012". Канадската компания е избрана след конкурс за главен
изпълнител за изграждане на цинково производство. На 31 октомври между собственика на завода
и канадската компания е бил подписан договор за цялостното модернизиране и реконструкция на
проекта "Ново цинково производство" в Кърджали. "Със задоволство мога да заявя, че успешно
приключи този първи етап на проекта. Уточнени бяха много технически аспекти, детайли,
дейности и срокове, но това е едва началото. Предстои ни дълъг път за цялостното преустройство
и модернизация на цинковото производство, включващо мащабна реконструкция на
производствените сгради, цялостна подмяна на машините и съоръженията и изграждането на
модерно структурно определящо предприятие за производство на цинк, както в страната, така и на
Балканския полуостров.
Дарик радио, 8 ноември 2013

Две нови козметични фабрики заработиха край Пловдив
Козметичната индустрия в Пловдивска област се разрасна с две нови високотехнологични
фабрики. В по-голямата от тях са вложени около 6 млн. лв., а инвеститор е "Солвекс козметични
продукти". Самото изграждане, разширяване и придобиване на нова техника и оборудване е
резултат от петгодишен инвестиционен цикъл. По-малката фабрика е на съдружието между
фирмите "Идеа-90" и "Стар нейлс", като инвестицията е за над 1 млн. лева, а стартът на
производството ще бъде в началото на лятото на 2014 г. Двете инвестиции са интересни, тъй като
активността в сектора през последните години е доста свита. "Инвестиционните усилия на
фирмите все още са доста предпазливи", коментира Николина Узунова - изпълнителен директор
на Българската национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика.
"Стратегическата ни цел да станем едновременно по-производителни и по-гъвкави не можеше да
се реши без значима инвестиция", заяви Стефан Карайодов, заместник-управител на "Солвекс
козметични продукти". При обем на производството от 13.48 млн. лв. за 2012 г. компанията се
нарежда сред първите в сектора.
Капитал, 8 ноември 2013

Международни компании отварят нови работни места във Варна
Големи международни компании отварят нови работни места във Варна. Една от фирмите е IBM,
която е водеща в разработката и създаването на информационни технологии. Това стана ясно по
време на среща на Джоузеф Лазарус, управител на фирмата за България, с Пейчо Пейчев и Бисер
Младенов - зам.-кметове на община Варна. Интерес към морската столица е проявен и от
компанията SITEL. Изпълнителният директор на дружеството за България Георги Узунов обявява
по време на среща със зам.-кмета Пейчо Пейчев, че има готовност да разкрие между 200 и 400
работни места, след като бъде открито представителство във Варна. Служителите на компанията
извършват продажби, покупки, обслужване на клиенти, дългосрочно задържане на клиенти,
техническа поддръжка, бек-офис (чат, електронна поща) на повече от 15 езика. Сред предлаганите
услуги са създаване на марки, подобряване на обслужването на клиенти и др. Общината ще
съдейства за изпълнението на плановете на компаниите.
24 часа, 8 ноември 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Расте износът ни към Германия
През периода януари - август 2013 г. износът на
България за ЕС се увеличава с 8.3% спрямо същия
период на предходната година. Според предварителните
данни на НСИ той достига 17.1 млрд. лева. Основни
търговски партньори на България са Германия, Италия,
Румъния, Гърция и Франция, които формират 68.3% от
износа за държавите членки на ЕС. Само към Германия
сме изнесли стоки за близо 3,6 млрд. лева, като на
годишна база е отчетено увеличение от 31,6%. Само през
август 2013 г. износът за страните от Европейския съюз
се увеличава с 20.2% спрямо същия месец на
предходната година и е на стойност 2.4 млрд. лева.
Същевременно вносът на България от ЕС за периода
януари - август 2013 г. също нараства. Той се увеличава с
0.7% спрямо същия период на предходната година и е на
стойност 19.5 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е
стойностният обем на стоките, внесени от Германия,
Италия, Румъния, Гърция и Испания. През осмия месец
на тази година вносът на България от държавите членки
на ЕС, намалява с 2.2% спрямо същия месец на
предходната година и е в размер на 2.2 млрд. лв. по цени
CIF. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF)
на България с ЕС за периода януари - август 2013 г. е
отрицателно и е на стойност 2 375.4 млн. лева.

13.11.2013
EUR/BGN
1.95583
USD/BGN
1.45610
GBP/BGN
2.31541
Икономически показатели
USD/BGN

Централен курс на БНБ

ОЛП 0.02% от 01.11.2013

ПЧИ -34.3 млн. EUR през август 2013

econ.bg, 12 Ноември 2013

Повече безработица в края на лятото
В края на летния сезон наетите отново са намалели с
почти 41 хил. души спрямо края на юни. Така към
септември наетите са 2.26 млн. души. Това показват
данните на НСИ за наетите по трудово и служебно
правоотношение. Основният "виновник" за спада е краят
на лятото. Най-много хора са били освободени в
хотелиерството и ресторантьорството - почти една пета
от всички. Със започването на учебната година пък найголям ръст има при работещите в сектор образование 1.3%. В сравнение с август през миналия месец там са
били наети почти 7 хил. души повече. Официалните
данни за безработицата през третото тримесечие на
годината ще бъдат публикувани тази седмица. Те
обхващат по-широк кръг работещи, като например
самостоятелно заетите в селското стопанство. В края на
това лято спадът на наетите е три пъти и половина помалък, отколкото в края на миналото. Сега на годишна
база те са намалели с малко под 21 хил. души, докато
година по-рано спадът беше с над 73 хил. души.

Лоши и преструктурирани кредити
към юни 2013

Безработица 10.8% през септември
2013

Капитал, 11 Ноември 2013
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Средната брутна месечна заплата за третото тримесечие намалява
Средната брутна месечна заплата за третото тримесечие намалява, спрямо второто тримесечие на
2013 г., според Националния статистически институт, съобщиха от пресцентъра на института.
Средната брутна месечна работна заплата за месец юли 2013 г. е 800 лв., за август - 777 лв., и за
септември - 801 лева. През третото тримесечие на 2013 г. средната месечна работна заплата
намалява, спрямо второто тримесечие на 2013 г. с 0.9% до 792 лева. Най-високо средно месечно
трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2013 г. са получили наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в следните икономически дейности: „Създаване и разпространение
на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 860 лева, „Производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 505 лева,
„Финансови и застрахователни дейности” - 1 456 лева.
Агенция Фокус, 11 Ноември 2013

Търговията е била най-кредитираният сектор през третото тримесечие
Още едно тримесечие с минимален ръст в банковото кредитиране, търговските компании са
получили най-много заеми, а тези за домакинствата намаляват. Това показва секторната
статистика на БНБ по кредити и депозити. Според данните през третото тримесечие общият
банков портфейл се е увеличил със 130.8 млн. лв., или 0.24%. Нарастването е генерирано от ръста
в обема на заемите за фирмите. Подобни са и тенденциите на годишна база, като спрямо
септември 2012 г. общият кредитен портфейл на системата се е повишил с 365.4 млн. лв., или
0.69%, до 53.7 млрд. лв. Трябва да се има предвид, че данните са с натрупване и отразяват
разликата между новоотпуснатите и погасените заеми. За периода юли - септември общият обем
на финансирането за бизнеса се е увеличил със 147.2 млн. лв. до 35.1 млрд. лв. Най-много средства
под формата на заеми са получили компаниите, които работят в сферата на търговията и ремонта
на автомобили и мотоциклети (за целите на секторната статистика БНБ използва Класификацията
на икономическите дейности на НСИ). Отчетеното увеличение на портфейла там е със 184.8 млн.
лв.
Капитал, 08 Ноември 2013

Икономиката на прага на растежа
За четвърти пореден месец оборотът в търговията на дребно в България се покачва. При това
ръстът на годишна база се ускорява все повече. През юни той беше само 0,6%, през юли се ускори
до 4,4%, през август вече беше 4,9%. През септември ключовият за потребителското търсене
индикатор нараства с 6,2% спрямо същия месец на миналата година. Спрямо август увеличението
е 0,6%, като възходящата тенденция продължава от юни насам. Данните на НСИ дават силен
оптимистичен сигнал за потребителското търсене и оттам и за икономиката на България.
Дума, 08 Ноември 2013

Фискалният резерв към 30 септември 2013 г. е в размер на 5 милиарда
лева
Правителството одобри доклад на министъра на финансите за изпълнението на републиканския
бюджет към края на месец септември т.г., изготвен на база на месечните отчети за касовото
изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съобщиха от
правителствената информационна служба. Бюджетното салдо по консолидираната фискална
програма (КФП) на касова основа към деветмесечието на 2013 г. е отрицателно в размер на 360,5
млн. лв. и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 216,4 млн. лв. и дефицит по
европейските средства в размер на 144,1 млн. лева. Постъпилите приходи и помощи по КФП към
края на месец септември 2013 г. са в размер на 21 307,9 млн. лв. или 70,1% от годишните разчети.
Съпоставени със същия период на 2012 г., приходите и помощите по КФП към септември 2013 г.
бележат номинален ръст от 6,6% (1 324,0 млн. лв.). Той се формира от ръст в частта на приходите
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от помощи (62,6% или 718,3 млн. лв. повече), ръст на данъчните приходи (3,3% или 529,5 млн. лв.)
и ръст при неданъчните приходи (2,7% или 76,2 млн. лв.).
Агенция Фокус, 07 Ноември 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Търговия на дребно с автомобилни горива
и смазочни материали", по Печалба за 2012 г.
No_
2012

Предприятие

Печалба
(хил. лв.)

Град
2012

2011

1

Лукойл-България ЕООД

София

748 408

755 553

2

Петрол АД

София

498 688

516 301

3

ОМВ България ООД

София

224 504

236 242

4
5

Еко България ЕАД
Волф АД

София
София

139 434
106 736

146 720
107 359

6

Братя Василеви ООД

София

95 903

87 474

7

Шел България ЕАД

София

82 373

79 308

8

Хеленик Петролиум България Пропъртис ЕАД

София

33 846

35 239

9

Синергон Петролеум ЕООД

София

28 393

27 692

10

Сакса ООД

Долна Баня

23 485

22 280

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

стр. 6 от 14
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. +359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg , http://kpo.bg/

Брой 45 (78) / 14 ноември 2013

Камара на професионалните оценители

БОРСОВИ НОВИНИ

"Дружба стъкларски заводи" ще гарантира
нов дълг на собственика си
"Дружба стъкларски заводи" ще гарантира нова емисия
облигации на компания от групата на гръцката Yioula, част
от която е и българското дружество. Емитент ще бъде
регистрираното в Холандия Glasstank, а обезпечението от
страна на "Дружба" ще включва особен залог върху
всичките му дълготрайни материални активи, ипотеки
върху недвижимите му имоти и безусловна корпоративна
гаранция. Като гаранти по емисията ще участват и други
компании от гръцката група, включително и българското
"Ново стъкло". Целта е с приходите да се рефинансират
издадените през 2005 г. дългови книжа от Yioula, чийто
падеж е в началото на декември 2015 г. и по които
"Дружба" е един от гарантите. Това ще позволи на
българската компания да получи необходимото банково
финансиране, за да изпълни инвестиционната си програма.
Емисията на Glasstank ще бъде в размер на не повече от
220 млн. евро, с лихва до 12% и срок между 7 и 10 години,
става ясно от обявените параметри на планираните
облигации. За сравнение - дългът на Yioula, който ще бъде
рефинансиран с новите книжа, е за 140 млн. евро с 9%
лихва и срок 10 години. По думите Николас Георгопулос
от съвета на директорите на "Дружба" обявените
параметри са максимално допустимите, но много повероятно е лихвата по новия дълг да бъде около 9%, а
размерът на емисията да не надвишава 180 - 190 млн. евро.
Капитал Dаily, 2013-11-06

БФБ-София
Седмичен оборот (04–09 ноември
2013) (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
2 007 440.86
Standard
1 309 785.86
АДСИЦ
1 369 007.74
Общо
8 666 696.03
BGREIT: 11.10.2013 – 12.11.2013

BG40: 11.10.2013 – 12.11.2013

SOFIX: 11.10.2013 – 12.11.2013

"Уинслоу ленд инвест" купи 32% от "Агро
финанс" за 25 млн. лв.
След като в началото на годината придоби "Омега агро
инвест", сега третият по големина собственик на
земеделски земи в страната "Уинслоу ленд инвест" влезе
като стратегически инвеститор в следващия по големина
фонд, "Агро финанс". Сделката е сключена през борсата на
25 октомври, когато купувачът плати по 2.35 лв. на акция, или общо 24.6 млн. лв. за пакета,
представляващ 32% от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел. Продавач на
книжата според Централния депозитар е "Кооп инвестмънт", който три дни преди това бе
окрупнил дела си в земеделския фонд от 24.35% на 44.35% при цена 2.72 лв. за акция, тоест
продал е с цената на малка загуба. От "Уинслоу ленд инвест" обясниха, че придобивката е в
изпълнение на стратегията им за активно участие на пазара на земеделски земи.
Капитал Dаily, 2013-11-06

Облигациите на БЕХ са пласирани сред близо 200 инвеститори
Облигационната емисия за 500 млн. евро на Български енергиен холдинг е била пласирана сред
близо 200 инвеститори, като по-голямата част от тях са чуждестранни играчи, но има и участници
от България. Две трети от облигационерите са от Европа, а останалите участници са от САЩ и
Азия. Близо половината от емисията са изкупили инвестиционни фондове, а останалите книжа са
записали пенсионни фондове, застрахователни дружества и банки според неофициалната
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информация. Очакванията на пазара са били петгодишните книжа да бъдат пласирани при
доходност под 4%, тъй като към момента на предлагането БЕХ не е отчитал големи задължения,
съпоставено с активите му и постъпленията от дивиденти. Постигнатата доходност обаче бе малко
по-висока, 4.287%, което показва, че участниците са калкулирали по-голям риск.
Капитал, 2013-11-04

БФБ-София закри Гаранционния си фонд
Средствата в него, които възлизат на 936 хил. лв., са прехвърлени във Фонда за гарантиране на
сетълмента с финансови инструменти към Централен депозитар. Закриването на Гаранционния
фонд се извърши въз основа на споразумението между БФБ-София и Централен депозитар за
осигуряване на сетълмент на сделките с финансови инструменти, сключени на регулиран пазар и в
изпълнение на изискванията за създаване на Фонд за гарантиране на сетълмента към Централен
депозитар, включително чрез използване на набраните средства в Гаранционния фонд.
„Гаранционният фонд намери своето логично място в институцията, която осъществява клиринг и
сетълмент по сделките, сключени на регулирания пазар. По този начин борсата прекрати
извършването на нехарактерна за институцията функция и българският капиталов пазар възприе
водещата международна практика”, коментира Иван Такев, изпълнителен директор на БФБСофия.
profit.bg, 2013-11-01
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ИНВЕСТИЦИИ

Системата БУЛРИС за корабоплаването
по Дунав ще заработи от януари догодина
Проектът е част от Общо европейската система за
осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по
вътрешните водни пътища. БУЛРИС ще предоставя
актуални данни за водния път и опасностите по него, а
също така електронни доклади за корабите, включително
степен на натоварване и дата на пристигане. С помощта
на тази система корабните екипажи ще получават
информация за действащото законодателство и режима
на корабоплаване на територията на съответната страна и
ще поддържат директна връзка с речния информационен
център в град Русе. В районите на пристанищата по река
Дунав те ще могат да изтеглят и по-големи обеми
актуална информация чрез безжична интернет връзка.
Дарик радио, 13 ноември 2013

Държавата дава рамо на инвестиции над 5
млн.
При инвестиции над 5 млн. лв. реално няма да се плаща
ДДС за внос на машини и оборудване. Приета е промяна
в Закона за ДДС, според която специалният ред за
начисляване на ДДС и съкратеният 30-дневен срок за
възстановяване на данъка ще се ползват от по-широк
кръг инвеститори. Необходимата инвестиция, за да се
ползва данъчната преференция, е намалена от 10 млн. на
5 млн. лв. Освен това инвеститорът ще трябва да открие
20 нови работни мести при действащо в момента
изискване да наеме поне 50 души. Целта на промяната е
да се насърчат първоначалните инвестиции и
създаването на нови работни места, свързани с тях, като
се позволява на инвеститорите реално да не плащат ДДС
при внос. С промяната се предоставя възможност на
предприятията да освободят ликвидни средства в
началото на инвестиционния си проект.
Стандарт, 12 ноември 2013

В Казанлък ще правят хавайски китари
Единственото предприятие за производство на струнни и
щрайхови инструменти в България се намира в Казанлък.
Носи музикалното име “Кремона” - също като известния
с лютиерската си школа италиански град. Фабриката в
града на розите е създадена още през далечната 1924 г. и
оцелява
през
войната,
национализацията,
приватизацията. В момента е един успешен бизнес, който
се справи дори и с икономическата криза от последните
години. От нея месечно за световния пазар излизат по
1300 китари с уникален тембър. “Кремона” произвежда
класически китари и щрайхови инструменти - цигулки,
виолончела, контрабаси и др. Над 98% от изделията се

Областният управител на
Добрич спря проекти за два
вятърни парка
Областният управител на Добрич
Недко Марчев върна две решения
за
изграждане
на
вятърни
енергийни
паркове
на
територията на областта. Единият
парк е одобрен с решение на
Общинския съвет на Крушари и
трябва да бъде изграден в
землището на село Лозенец.
Investor.bg, 13 ноември, 2013

Китайски инвеститор може
да финансира магистрала
"Черно море"
След катарския интерес за
инвестиции в инфраструктура в
България идва ред на китайския.
Това стана ясно на конференция
за Черноморския магистрален
пръстен, която се проведе в
Бургас с участието на министъра
на
регионалното
развитие
Десислава Терзиева.
Капитал, 12 ноември, 2013

Столичната община се готви
да инвестира близо 1 млн. лв.
в "Ариана"
Столичната
община
търси
изпълнител
за
ремонта
и
възстановяването на пешеходните
площи около езерото "Ариана" в
Борисова градина. Срокът за
изпълнение на реконструкцията е
90 дни след подписването на
договора, а процедурата беше
стартирана предни дни. Това
означава, че още преди началото
на пролетта езерото ще бъде с поприветлив и освежен вид.
Прогнозната стойност на търга е
близо 1 млн. лв. с ДДС, като
изпълнителите ще работят по вече
готов проект.
Капитал, 12 ноември, 2013
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продават в чужбина, като сериозен дял има американският пазар. Отвъд океана, за разлика от
европейците, не страдат от предразсъдъци, че производството е българско и оценяват по
достойнство качествата на инструментите, казва изпълнителният директор на “Кремона” Елена
Гамова.
Труд, 12 ноември 2013

€30 млн. приходи за порт Варна
Около 30 млн. евро приходи чака пристанище Варна, ако се изпълни качествено цялата дейност по
проекта "Южен поток ", съобщи транспортният министър Данаил Папазов. Договорът за
изпълнение вече е подписан от ръководството на порта. По "Южен поток " ще има достатъчно
товари и за пристанище Бургас, и за БДЖ. Готови сме да посрещнем целия товар от оборудване тръби, багери, заваръчна техника, булдозери, увери министърът. На кея на пристанище Варна ще
има цех за съединяването на тръбите. Те са с дължина по 12,5 метра, ще се съединяват по 3 или 4 и
със спомагателни съдове ще се носят до кораба, който ги полага в морето. Очаква се само в този
цех на пристанището да се отворят работни места за поне 300 души, каза неотдавна
експлоатационният директор Александър Станков.
Стандарт, 12 ноември 2013

Пореден чужд инвеститор излиза от пазара на земя
В края на миналата седмица стана ясно, че италианецът Едоардо Миролио, който има бизнес с
вино и текстил у нас, е продал акциите си в един от фондовете за земеделска земя - "Агро финанс".
Това е четвъртият по големина фонд за земеделска земя у нас, но вече близо година не купува
нови парцели. Миролио купи дела в началото на годината, а осем месеца по-късно прецени да
изтегли инвестицията си. Предполага се, че сумата, която е получил от продажбата на акциите, е
около 17 млн. лв., защото към момента на продажба на ценните книжа средната им цена е 2,35 лв.
Засега няма официален коментар за причините италианецът да се раздели с 22,07%, или 7,12 млн.
броя акции, от агрофонда. Същото се случва и с по-голямата част от останалите фондове, които
оперират на територията на страната. Още през миналата година ЕЛАРГ фонд се самоликвидира,
като разпродаде натрупаните близо 200 хил. дка земя.
blitz.bg, 11 ноември 2013

Отварят първия мол в Плевен през април
Първият мол в Плевен отваря врати през април 2014 г., съобщиха вчера от Forton. Търговският
обект се намира близо до централната гара на града. „Това е и първият мол извън София, който
отваря врати от доста време насам”, коментира Михаела Лашова от консултантската компания.
Строителството на търговския център в Плевен започна по време на пика на пазара – 2007 г. Той е
изграден на мястото на бившата тютюнева фабрика, която беше взривена в началото на 2007 г.
Първоначалният инвеститор в проекта беше бизнесменът Аладин Харфан. Той планираше да
вложи около 32 млн. евро в строителството, но инвестицията впоследствие нарасна до над 40 млн.
евро. Търговският център трябваше да отвори врати през март 2011 г., но заради кризата
плановете не се осъществиха. Основният наемател – Carrefour, сам поиска откриването да бъде
отложено за 2012 г. Междувременно обаче заради дългове към „Райфайзенбанк България” банката
наложи възбрана, а търгът за сградата се състоя през април 2013 г.
Монитор, 8 ноември 2013

България може да доставя автомобилни части за Словакия
България може да доставя автомобилни части за Словакия – един от водещите производители на
автомобили в Европа, съобщи президентът Росен Плевнелиев по време на словашко-български
бизнес форум, който се провежда в Братислава. В автомобилната индустрия у нас са заети 15 хил.
души, като само за последните месеци са открити 15 нови производствени мощности за
автомобилни части в страната, посочи президентът. Въпреки икономическата криза, стокообменът
между България и Словакия нараства с 20 на сто годишно и това създава благоприятни
предпоставки за задълбочаване на икономическите отношения, коментираха участниците във
форума.
Investor.bg, 7 ноември 2013
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АНАЛИЗИ

Транспортно оборудване и машиностроене
Корабостроенето е най-големият подсектор по отношение на приходите
Производството на транспортно оборудване е един от най-пострадалите сектори от кризата, което
се състои в рязък спад на продажбите и печалбите, както и значителен спад в публичните
чуждестранни инвестиции.
Заедно с това сектор "Транспортно оборудване и машиностроене" е най-голямата индустрия в
света по брой създадени работни места от публични чуждестранни инвестиции със 160 000 нови
места през 2009 г. и през следващите няколко години се очаква ръст в производството на леки
автомобили от над 30%.
Автомобилостроенето е световен лидер в технологиите поради големи инвестиции и изисквания
на пазара.
Така проучването на "А.Т. Kearney" подрежда любимия сектор на англосаксонска Европа и
отбелязва:
- има тенденция за преместване на някои производствени дейности от развитите държави към
страни, които предлагат по-ниска разходна структура;
- факт е, че китайските автопроизводители навлизат на европейския пазар.
България има дадености за развитие на сектор "Транспортно оборудване и машиностроене". Близо
е до основните пазари на Западна Европа, както и до автомобилните клъстери на ЦИЕ, но не успя
да привлече ключови инвестиции в сектора и никога не е била основен производител на
транспортно оборудване.
Въпреки това страната ни има силни традиции в корабостроенето, както и в производството на
автомобилни части.
В момента заетите в сектора са почти 16 000, които генерират приходи от 355 млн. евро. Секторът
е тясно свързан с други отрасли като електрониката и електротехниката. Въпреки че почти 97% от
компаниите са МСП (1), половината от заетите работят в големи компании. В страната има
присъствие на международни производители на автомобилни части и относително добри
образователни ресурси, а това е посочва сектора като потенциален за подобряване на
продуктивността и износа. Възможно е да бъдат привлечени компании в производството на
транспортно оборудване и машиностроенето в региони извън София, защото тези фирми имат
потенциала да предложат работа на относително по-ниско квалифицирани кадри за асемблиране
на продукти например. За тази цел могат да бъдат привлечени основните китайски
автопроизводители, международни производители на електрически автомобили, производители на
земеделски машини, автобуси, кораби, вагони и локомотиви, велосипеди. В този смисъл целевите
държави са: Китай, САЩ, Великобритания, Южна Корея, Германия.
Източник: UNCTAD, Global Location Trends, анализ на A.T.Kearney

- Най-големите компании са в корабостроенето и производството на жп оборудване. Основни
корабостроители са в Европа и Азия, затова страната ни следва да търси инвеститори в Япония,
Китай, Южна Корея, Пакистан, Германия, Холандия, Великобритания, Турция
- Очаква се Китай да стане най-големият производител на автомобили в бъдеще, като
производството на леки автомобили достигне 16 млн. през 2015 г.
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- Производителите на автомобилни части в България са малки по размер и много на брой
- Много от компаниите в електрониката и електротехниката също могат да бъдат позиционирани
в българския сектор "Транспортно оборудване и машиностроене"
Силни и слаби страни
Силни страни
• Традиции в машинното инженерство и електрониката
• Входна точка за пазарите на ЕС
• Наличие на пристанищна инфраструктура (полезна за експортните сектори)
• Близост до автомобилните клъстери на ЦИЕ
• Наличие на активни производители на автомобилни компоненти
• Квалифициран персонал и ниски разходи за труд
Слаби страни
• Липса на автомобилен производител и клъстер в страната
• Нисък капацитет на производствените линии
• Слабо вътрешно търсене
• Спад в корабостроенето и концентрация основно върху ремонтни дейности с ниска добавена
стойност
• НИРД инфраструктурата изостава от тенденциите
Образование
Студенти
• Производствени специалности = 20.060 студенти
• 5 технически университета
Автомобилната индустрия: тенденции в ЕС
Факти и цифри
• Автомобилният сектор има оборот от над 780 млрд.евро, със 125 млрд. евро износ и 60 млрд.
евро внос
• Добавената стойност (ДС) е около 140 млрд. евро, което е около 8% от добавената стойност на
промишлеността в Европа
• Индустрията генерира около 12 млн. работни места в Европа, което е около 5.5% от заетостта в
ЕС-27
• 19.7 млн. превозни средства са произведени през 2007 г. , което е еквивалентът на 27% от
световното производство
R&D и иновации
• 24 млрд. евро годишни инвестиции в R&D, или ~30% R&D инвестициите в Европа
• Инвестиции в иновативни технологии (хибриди, захранвани от батерии, електрически
автомобили и др.)
Области за растеж
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• Сегментацията между градски трафик и извънградско движение ще повлияят на съответните
продукти
Структура на сектора
• Разделение между доставчици и производители; 75% от оригиналните части и компоненти се
закупуват от доставчици
• Доставчиците включват 3000 компании (2500 от тях са малки и средни предприятия, които
наемат около 3 млн. служители). За всяко 1 евро ДС от индустрията се генерират 2.7 евро ДС
допълнително от други сектори
Източник: Commission of the European Communities – "European industry in a changing world 2009"
Строителство Градът, 4 ноември 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ
КОГА: 14-15.11.2013
КЪДЕ: Шератон София Хотел Балкан, София

 СЕМИНАР "KING OF SALES" С ГРАНТ ЛЕБЬОФ
КОГА: 21.11.2013, 09:00-19:00
КЪДЕ: София

 УСПЕШНИ СТРАТЕГИИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКА МАРКА НА ПАЗАРА
КОГА: 27.11.2013, 09:00-17:30
КЪДЕ: Новотел София, Зала Европа, София, бул. "Цариградско шосе" 115N

 КОНФЕРЕНЦИЯ "ИНДУСТРИЯ И ИНОВАЦИИ 2013"
КОГА: 28.11.2013, 08:30-17:00
КЪДЕ: Новотел София, София
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