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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

 

Разпродават първия мол в Русе 

Частен съдебен изпълнител обяви на търг част от първия 

мол "Роял Сити Център" в Русе. В публичния регистър се 

предлагат 14 магазина, "Детски център" и заведение. 

Продажбите по заведеното изпълнително дело от 

Райфайзенбанк трябва да покрият учредените договорни 

ипотеки. Търговският център на 5 етажа беше открит през 

април 2009 г. Инвеститор е "Магик" ООД. Оформените 

помещения на 6973 кв. м площ се запълниха наполовина. 

От заложените преди кризата 6 проекта за молове с обща 

площ 123 000 кв. м в крайдунавския град бяха завършени 

само два. "Мега Мол Русе" вече затвори и фалира след 

иск на Лондонския клон на Банка Пиреос. Остана само 

"Мол Русе", където клиенти привлича и "Синема сити". 

Проектът "Гранд плаза" спря на кота 0, защото банките 

отказаха да финансират търговски комплекси. 

Завършеният "Дунав мол" не беше открит, а "Галерия" 

също замрази проекта си. 

profit.bg, 09 септември 2015 

Erste Group Immorent продава бизнеса си в 

България на Тексим банк 

Erste Group Immorent продава бизнеса си в България на 

Тексим банк, която е свързана със собствениците на 

публичния холдинг "Химимпорт". Ще бъде прехвърлен не 

само портфейлът, в който към края на миналата година 

има активи за повече от 91 млн. лв., но и всички операции 

на компанията, която специализира в продажбата на 

недвижими имоти на лизинг. Цената на сделката не се 

съобщава. Базираната във Виена Erste Group Immorent 

подготвя излизането си от българския пазар повече от 

година, като първоначално преговорите с потенциалните 

купувачи са били водени само за портфейла й, съдържащ 

имоти - построени или придобити на лизинг. 

Впоследствие е взето решение за продажба на цялото 

дружество. През миналата година интерес за покупка са 

проявявали две от големите банки на пазара. Пробивът на 

Тексим банк в сделката обаче е изненада, тъй като това е 

една от най-малките банки в страната, с активи за 161.8 

млн. лв. към края на първото полугодие. Tъй като 

оборотът на дружествата, които са страни по сделката, не 

надвишава 25 млн. лв., не е било нужно те да уведомяват 
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предварително комисията за прехвърлянето. В момента тече 14-дневен срок, в който 

заинтересовани лица могат да подават възражения срещу сделката, след което може да си 

пристъпи към финализирането й. За миналата година "Ерсте груп иморент България" е на трето 

място по приходи сред лизинговите дружества с 47.7 млн. лв. и на 11-о по активи - с 104.5 млн. лв.  

Капитал, 08 септември 2015 

Бивш общински имот във Варна е продаден на "Кауфланд България" за 

18.3 млн. лв. 

Близо 18.3 млн. лв. е цената, на която компанията "Спортен комплекс Варна" е продала на 

командитно дружество с участието на "Кауфланд България" терен от 14.46 дка в жилищен 

комплекс "Бриз юг" във Варна. Продаденият имот е част от 136 дка собствени парцели, които през 

2005г. община Варна апортира в съвместното си дружество с "Химимпорт", а неговата цел беше 

изграждането на нов градски стадион на мястото на разрушения "Юрий Гагарин". По тази причина 

сделката трябваше да мине през одобрението на Общинският съвет във Варна, което се случи на 

30 март т.г. Според взетото тогава решение всички средства, спечелени от продажбата на 

някогашния общински терен, трябва да бъдат инвестирани в грубия строеж на нов градски 

стадион. На практика обаче няма никакви гаранции, че сега това условие ще бъде спазено. 

Продажба на терена, отразена в регистъра на Агенцията по вписванията на 8 август т.г., е в 

отговор на решение, взето от съвета на акционерите на "Спортен комплекс Варна" на 25 юли м.г.  

Дневник, 07 септември 2015 

БНБ не разреши на "Доверие" да купи "Токуда банк" 

БНБ отказа на "Индустриален холдинг - Доверие" да придобие 99,53% от капитала на Токуда банк. 

Заповедта за отказа е на подуправителя на управление "Банково" Нина Стоянова. Като основание 

от БНБ цитират Закона за кредитните институции, а посочените членове, на които се опира 

отказът, се отнасят за преценката за "финансовата стабилност на заявителя с оглед и на 

конкретната специфика на дейността, която банката извършва". От съобщението на Централната 

банка става ясно, че решението й може да се обжалва пред Върховния административен съд, който 

се произнася в срок от един месец. "Индустриален холдинг - Доверие", който е част от "Доверие 

обединен холдинг", заяви пред БНБ намеренията си за покупката на Токуда банк в началото на 

април 2015 г. Месец преди това общото събрание на компанията взе решение за увеличаване на 

капитала с близо 40 млн. лв., вероятно за да отговори на изискванията на Централната банка. 

Основен акционер в "Доверие обединен холдинг" е собственикът на "Софарма" Огнян Донев, 

който е зам.-председател на Надзорния съвет на холдинга. Председател е собственикът на Дарик 

радио Радосвет Радев. 

Стандарт, 07 септември 2015 

Частен съдебен изпълнител продава имущество на Хлебопроизводство в 

Стара Загора 

Частен съдебен изпълнител е обявил за продажба имотите на „Хлебопроизводство“ - Стара Загора, 

става ясно от съобщение в регистъра на публичните продажби. Обявената първоначална цена в 

търга е 3,49 млн. лева. Срещу тази цена новият собственик ще получи главния производствен 

корпус на компанията, ремонтна работилница, трафопост, търговски обект и административна 

сграда върху площ от малко над 18,2 хил. кв. метра (по нотариален акт). Продажбата трябва да 

удовлетвори вземанията на кредитора на компанията – Николай Коларов, посочва още в обявата 

частният съдебен изпълнител. Върху имота има вписани договорни ипотеки, които обезпечават 

вземания на Корпоративна търговска банка (КТБ) за сумите от 12 млн. лева и 2,56 млн. евро. 

Предложения за покупка на имота могат да бъдат правени до 1 октомври, а ден по-късно – на 2 

октомври от 9 часа в районния съд в Стара Загора ще стане ясно дали заводът за производство на 

хляб в града ще има нов собственик. 

Investor.bg, 04 септември 2015 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/


 

 

 

стр. 3 от 10 

Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000 

тел. +359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/ 

Брой 36 (169) / 10 септември 2015 Камара на професионалните оценители 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

Спечелихме 1,7 млрд. от членството в ЕС  
България реално спечели 1,72 млрд. лв. от членството си 

в ЕС за първите седем месеца на годината. Страната ни е 

получила 2,26 млрд. лв. като помощи за периода от 

януари до юли, като основно това са именно парите от 

фондовете на ЕС. В същото време направената вноска в 

бюджета на ЕС до юли е 540 млн. лв. Сериозният ръст на 

приходите от ДДС, акцизи и осигуровки, както и на 

получените средства от ЕС е причината за големия 

излишък в хазната. Приходите от ДДС до края на юли са 

4,647 млрд. лв., което е с 12,6% или с 520 млн. лв. повече 

от същия период на миналата година, сочат данните на 

Министерството на финансите. Това увеличение на 

приходите значително изпреварва ръста на икономиката, 

който е 2,2% за второто тримесечие на годината. Явно 

увеличението на приходите от ДДС с близо 13% се дължи 

на по-сериозния контрол и свиването на сивия сектор, а 

не толкова на нараствате на търговските обороти. 
Стандарт, 07 септември 2015 

Безработицата в България падна през 

август до най-ниското ниво от 2008 г. 
Безработицата в страната пада през август до 9,3 на сто - 

това е най-ниското ниво от 2008 година, каза 

вицепремиерът и министър на труда и социалната 

политика Ивайло Калфин. Безработните са 309 781 души. 

В Бюрата за труда има над 15 хиляди свободни работни 

места - с 1500 повече от юли и с над 1100 повече спрямо 

август миналата година, каза още Калфин. Според 

Евростат равнището на безработица у нас през юли пада с 

най-голям темп, допълни той. От началото на годината в 

българската икономика са създадени над 170 хиляди 

работни места. "Ясно е, че има и закриване, но сега те са 

с около 44 хиляди повече от миналата година. 

Намаляването на безработицата е не защото хората 

напускат страната, а защото започват работа тук", 

коментира Калфин. Около 1000 еднодневни договора се 

сключват на ден В страната вече са сключени 35 060 

еднодневни трудови договора. Кампанията за тези 

договори започна много трудно, особено в Западна 

България, във Враца няма още нито един, посочи още 

Калфин. Най-много договори има в областите 

Търговище, Пловдив и Силистра.  Дори в София-град има 

такива договори, макар че те са само за земеделска 

работа. 
Инвестор.БГ, 04 септември 2015 

Държавният дълг се свива до E 12,15 

млрд. през юли 
През юли държавният дълг на България се понижава със 

101 млн. евро спрямо юни, показват изчисленията на 

10.09.2015 

EUR/BGN 1.95583 

USD/BGN  1.75222   

GBP/BGN 2.69993  

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.01% от 01.09.2015  

 

ПЧИ: 178 млн. EUR през юни 2015 

 

Лоши и преструктурирани кредити 

към април 2015 

 

 

Безработица: 9.4% през юли 2015 
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Investor.bg на база актуалния месечен бюлетин на Министерството на финансите (МФ). Така 

общите задължения на страната възлизат на 12,15 млрд. евро към края на юли, като делът им 

спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) намалява до 28,4%, или по съществено за пръв път от 

януари. Понижението се дължи най-вече на по-ниския вътрешен държавен дълг, който спада със 

101,6 млн. евро за месец до ниво от 4,263 млрд. евро. В същото време външният дълг нараства с 

едва 500 хил. евро. спрямо предходния месец до 7,893 млрд. евро. Нивото на външния дълг се 

понижава минимално до 18,4% от БВП през юли, докато месец по-рано делът му беше 18,5%. 
Инвестор.БГ, 04 септември 2015 

Крайното потребление в страната нараства  
Ръстът на БВП през второто тримесечие изпревари повишението, регистрирано през първите три 

месеца. Така през второто тримесечие на 2015 г. БВП в реално изражение се е увеличил с 2,2% на 

годишна база, при ръст от 2% през първото тримесечие на годината. Крайното потребление е 

нараснало с 2,1% на годишна база, докато брутното образуване на основен капитал се е увеличило 

по-слабо – с 1,4%. Нетният експорт беше отрицателен (-1.2% от БВП), въпреки че поради слабото 

евро за периода се сви в сравнение с първото тримесечие на годината, когато нетният експорт 

беше -5.8% от БВП, става ясно от месечния икономически анализ на Райфайзенбанк. 

Коефициентът на заетост е нараснал с 0,8 процентни пункта на годишна база през второто 

тримесечие на 2015 г., достигайки 48,7%. От своя страна коефициентът на безработица се е 

понижил с 1,5 пр.п. за периода до 9,9%.  
econ.bg, 03 септември 2015 

Безработицата в България с най-бърз спад в ЕС през юли  
Безработицата у нас намалява с най-бързите темпове в общността - от 11,5% през юли 2014 година 

до 9,4% през юли тази година. Сезонно изгладените данни на Евростат показват още, че нивото на 

безработица у нас е малко под средното за ЕС. В цялата общност без работа са малко над 23 млн. 

души, или 9,5% от трудоспособното население в ЕС. Безработните българи са 313 хил. души. По 

данни на европейската статистическа служба през юли има леко понижение на безработицата в 

Евросъюза – до 9,5% спрямо 9,6% през юни и много по-видимо подобрение на трудовия пазар 

спрямо юли 2014 година, когато безработицата достигаше 10,2%. В еврозоната също има спад на 

безработицата до 10,9% през юли от 11,1% през юни и 11,6% през юли 2014 година. От 

статистиката е видно, че най-ниската безработица в ЕС е в Германия – 4,7%, на обратния полюс са 

южните държави – Гърция, Испания, Италия, Португалия и Кипър. 
Инвестор.БГ, 02 септември 2015 

Рейтинг 10 Топ фирми 

Водещи български предприятия от сектор "Търговия на едро с твърди, течни и 

газообразни горива и подобни  продукти", по Печалба за 2014 г. 

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

No Предприятие Град 

Печалба  
(хил. лв.) 

2013 2014 

1 Дайнинг Енерджи ЕООД Гълъбово 3 564 8 686 

2 Хийт енерджи ЕООД Перник 6 622 5 971 

3 Тибиел ЕООД Перник 7 056 5 155 

4 Лукойл Ейвиейшън България ЕООД София 5 087 3 817 

5 Метагаз АД София 3 109 3 086 

6 Панацея ООД Севлиево 3 079 2 551 

7 Салина 7 ЕООД Хисаря 2 263 1 791 

8 Ромпетрол България ЕАД София 708 1 478 

9 Нафта трейдинг АД Бургас 2 141 1 376 

10 Бент оил АД София 2 623 1 255 
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БОРСОВИ НОВИНИ 

 

БФБ с рекордно понижение на оборота - 

77% за година  

Оборотът на Българската фондова борса в София 

продължава да се свива и да бележи рекордно ниски 

стойности. През август изтъргуваните обеми спадат със 

76,7% на годишна база до 9,29 млн. лв. Понижението на 

оборота спрямо юли е от 32,3%. Общите обороти за 

периода януари-август възлизат на 274,69 млн. лв. при 614 

млн. лв. спрямо същия период на миналата година. Това е 

понижение от близо 55,3% на годишна база. Водещият 

индекс SOFIX спадна с 3% през август, приключвайки 

месеца при 459,44 пункта. Към 7 септември понижението 

от началото на годината възлиза на 13%. Броят сделки за 8-

месечието е 42 877, или намаление с 54% за година, 

показват още изчисленията на база данните на БФБ в 

София. 

Дума, 09 септември 2015 

Финансовият надзор отказа да пусне 

облигации на Кредисимо 

Комисията за финансов надзор (КФН) отхвърли два 

проспекта за публично предлагане на ценни книжа, стана 

ясно от публикуваните в понеделник решения. Единият е 

за облигации за 10 млн. евро на компанията за бързи заеми 

Кредисимо, а другият – за акции на стойност 3.9 млн. лв. 

на Алфа България. От Кредисимо планираха да наберат 10 

млн. евро от капиталовия пазар. Компанията е публична, 

има и емисия акции на Българската фондова борса (БФБ), 

но привличането на дългов капитал е обичаен начин на 

фирмите за бързи заеми да финансират дейността си. В 

момента дружеството няма облигации на фондовия пазар. 

Алфа България също е публично дружество, но акциите му 

се търгуват рядко. То е на алтернативния сегмент на БФБ. 

Дружеството се занимава с привличане на инвестиции в 

българската икономика, но няма конкретни проекти.. От 

КФН не са публикували мотивите, с които отказват 

одобрение на двата проспекта. През месец май, а също и през юли КФН е върнала проспекта на 

Кредисимо за оправяне на несъответствия и попълване на допълнителна информация. През 

декември компанията за бързи кредити отново е получила отказ за одобрение на проспект за 

облигации. Книжата, за които и двата пъти е получен отказ, са необезпечени, конвертируеми – 

могат да се обръщат в акции при определени условия. Лихвата им е трябвало да бъде фиксирана 

на 12% годишно, платими на всеки шест месеца. 

Капитал, 08 септември 2015 

Борсата се срина с 12% 

Акциите на българската фондова борса се сринаха с 12% от началото на годината. Само през 

август понижението на основния индекс SOFIX е с 3%. Това нарежда страната ни на четвърто 

място след най-зле представилите се капиталови пазари в региона от началото на годината до края 

БФБ-София  

Седмичен оборот 31.08-05.09.2015 

(лв.) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 377 571.54 

Standard 571 568.74 

АДСИЦ 133 300.83 

Общо оборот на БФБ 1 584 339.70 

 

BGREIT: 07.08.2014 – 08.09.2015

 

BGBX40: 07.08.2014 – 08.09.2015

 

SOFIX: 07.08.2014 – 08.09.2015 
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на август. Това стана на фона на стабилно правителство и икономически растеж, който изкачи 4-

годишен връх. Първото място в класацията е за Гърция, където индексът ASE потъна с близо 25%. 

Второто място е за борсата на обхванатата от военен конфликт Украйна, която е надолу с 15% от 

началото на годината. А на трето място е турската борса със спад от 12,3%. Най-добре от началото 

на годината са се представили борсите в Унгария и Русия, където са отчетени ръстове съответно 

от 28,6% и 24,1%. Само през август сериозни движения имаше не само на фондовите пазари в 

САЩ, Азия и Западна Европа, но и на тези в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). 

Равносметката след масовите разпродажби през изминалия месец е следната: 15 от общо 19-те 

основни индекса на борсите в региона, чието представяне следи Investor.bg, записват спадове. 

Индексът на сините чипове на българския капиталов пазар SOFIX потъва с 3%, което му отрежда 

13-то място по представяне за месеца. Единствените четири индекса, които изпращат осмия месец 

на 2015 г. с ръстове, са тези на борсите в Словакия, Русия, Естония и Македония. Докато 

повишенията за естонския индекс OMX Tallinn и македонския MIB 10 са скромни - с 0,91% и 

0,49%, то словашкият SSI бележи най-силно покачване - с 4,87%, следван от руския MICEX с 

3,84%. Най-зле през август се представят борсите в Румъния, Словения и Гърция, където 

основните индекси падат съответно със 7,9%, 7,6% и 6,6%. По-малки от спада на българската 

борса са загубите на капиталовите пазари в Чехия, Украйна, Сърбия, Полша и дори Казахстан, 

където централната банка се отказа да поддържа курса на местната валута. 

Стандарт, 03 септември 2015 

Фондът ЕЛАРГ бе заличен от Търговския регистър 

ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя АДСИЦ бе заличен от Търговския регистър към Aгенцията по 

вписванията, съобщава ликвидаторът Веселин Данев чрез Бюлетин Investor.bg. Така на практика 

се слага край на процеса по ликвидация на дружеството. Уведомлението е с дата 4 септември, 

петък, и е изпратено до Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса, като в него 

се посочва, че дружеството е заличено от Търговския регистър още на 28 август с вписване 

№20150828154314. До отписването се стигна след проведеното на 20 август общо събрание на 

акционерите – първото след изплащането на ликвидационен дял от ЕЛАРГ преди две години. На 

него акционерите приеха крайния одитиран от Grant Thornton финансов отчет към датата на 

приключване на ликвидацията, т.е. към 15 май 2013 г., който е с празен баланс, т.е. - пълен с нули, 

след като дружеството остава без активи и без задължения. 

Investor.bg, 03 септември 2015 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

Руснак строи завод за 2 млн. лв. в 

Разложко  
Руският предприемач Александър Викторович 

Таланов от Москва ще строи завод за 

производство на топловъздушни балони в 

разложкото село Баня. Инвестицията се очаква да 

е за около 1,5-2 млн. лв., а заводът ще бъде 

изграден в м. Конешица. За целта московчанинът 

е закупил имот с площ 9,5 дка от софийската 

фирма „Еко Вю", представлявана от Иван 

Панчев, броил е за него сумата от 250 000 евро. 

Сделката е осъществена през пролетта на тази 

година, а нотариалният акт е вписан на фирмата 

на Ал. Таланов - Научно-производствено 

предприятие „Русбал" ООД. Земята се намира до 

стадиона в селото, в близост до общинския 

минерален плаж. Общинският съвет в Разлог 

вече е дал съгласие за изготвяне на ПУП 

(Подробен устройствен план) и е задействана 

процедурата за виза за проектиране на завода. 

Идейният проект е за изграждане на 

административна сграда и промишлен цех на 

стойност между 1,5 и 2 млн. лева, в който ще 

работят 30 работници. Александър Таланов е 

генерален конструктор на предприятие в Русия, 

чиято дейност е насочена изцяло в 

производството на топловъздушни балони. 
Струма, 09 септември 2015 

"Кобилдър България" получава 

съфинансиране от Норвегия 
Софтуерната компания "Кобилдър България" ще 

получи 154 хил. евро безвъзмездно финансиране 

по програма "Иновации в зелената индустрия" 

към норвежката държавна агенция "Иновация 

Норвегия". Отпуснатите средства са 40% от 

стойността на проучвателния проект Green 

Construction Products into BIM, който е на обща 

стойност от 385 хил. евро. Той ще се осъществи в 

партньорство с норвежкия стартъп Canteda. 

Крайната цел на проекта е разработка на 

строителен софтуер до април 2016 г., който 

представлява програма за управление на процеса 

по изграждане на сгради. Проектът, за който 

"Кобилдър" печели съфинансиране от норвежкия 

фонд, е ориентиран към екологично строителство 

и развиването на BIM технологиите (строително-

информационно моделиране или софтуер, даващ 

на участниците в строителния процес достъп до 

всички данни по проекта). По проекта Green 

Жилищата в България са 

поскъпнали с 2.2% за година 
Европа вече не е най-слабо 

представящият се регион в света по ръст 

на цените на жилищата, сочи анализ на 

консултантската компания Knight Frank. 

Средно цените на континента са се 

повишили с 2.8% на годишна база, като 

Турция, Естония, Ирландия и 

Люксембург постигат двуцифрен ръст. 

Лидер в класацията на консултанта по 

най-силен ръст на цените на жилищата 

през второто тримесечие на годината е 

Хонконг. България заема 35-о място в 

проучването, в което влизат общо 56 

държави. 
Капитал, 09 септември 2015 

Вистеон България става един 

от най-големите наематели в 

Capital Fort 
От началото на 2016г. Вистеон България 

мести офиса си в новозавършената сграда 

Capital Fort. Технологичният център ще 

заеме площ от 7300 кв. метра в сградата. 

Сделката бе подписана с 

посредничеството на консултантската 

компания за бизнес имоти Forton. Capital 

Fort се намира на бул. Цариградско шосе. 

Вистеон е един от най-големите 

работодатели в ИТ сектора. За последната 

година компанията увеличи екипите си с 

над 150 души.  
Money.bg, 08 септември 2015  

Реститути искат сградата на 

Химическия факултет 
Реститути си искат обратно сградата на 

Химическия факултет в ректората на ПУ 

„Паисий Хилендарски”. В продължение 

на 25 години университетът плащаше 

солено на собствениците, но тази пролет 

висшето учебно заведение е получило 

едногодишен срок да освободи имота, 

научи „Монитор”. Вдигнат с 2000 лева е и 

наемът, с което разходите на Пловдивския 

университет за година скачат на 140 000 

лева с режийните. 
Монитор, 04 септември 2015  
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Construction Products into BIM до края на април догодина ще бъде разработена система, чрез която 

да може да се проследява пътят на "зелените" продукти от производителя до крайния клиент. 

Първите резултати от проведените проучвания и отчет за дейностите ще бъдат обявени още тази 

есен, твърдят от компанията. "Кобилдър България" е дъщерно дружество на норвежката компания 

CoBuilder As, която има почти 20-годишен опит в разработката на софтуерни решения за 

строителния сектор. 
Капитал, 09 септември 2015 

Италианци вдигат фабрика за сладолед  

Италиански сладолед ще се прави в България. Представители на сицилианския бизнес проявяват 

огромен интерес към местене на производства в България. Това стана ясно по време на 

официалната среща на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на 

малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева с кмета на Палермо проф. 

Леолука Орландо. Фирми от Сицилия са готови да преместят производствата си в България, тъй 

като я смятат за привлекателна заради ниските данъци, квалифицираната работна ръка и 

политическата стабилност. Мариета Захариева представи потенциала на страната на бизнес форум, 

организиран от "Конфиндустрия Палермо". Огромна сицилианска фирма, която има 60 000 

служители в цял свят, е готова да отвори колцентър в България. Друга компания иска да направи 

съвместно предприятие за оборудване на влакове. Трета фирма търси възможности за изграждане 

на фабрика за италиански сладолед в България. Председателят на Асоциацията на 

производителите занаятчии в Калтанисета Тарчизио Сберна проявява интерес към изграждането 

на занаятчийски продукти у нас. 

Стандарт, 08 септември 2015 

Консултант ще подготви стратегия за концесиониране на 

интермодалния терминал в Пловдив 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията търси изпълнител за 

изготвяне на концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен 

анализ) за предоставяне на концесии "Интермодален терминал в Южен централен район на 

планиране в България - Пловдив". Оферти се получават до 17 часа на 7 септември 2015 г.. Ще 

бъдат отворени на 8 септември от 10:30 часа. Втората част от работата на консултанта е да 

подготви проекти на обосновка на концесията, концесионен договор, документация за участие в 

открита процедура и решение за откриване на процедура. Интермодалният терминал край 

Пловдив, първият в страната граден с публични средства, ще бъде готов в началото на 2016 г. 

Първата копка беше направена тази година. Национална компания "Железопътна 

инфраструктура"сключи през тази година поредица от договори за подготовка на железопътни 

проекти. Един от тях е за жп възел "Пловдив". Инвестиционната стойност на обекта според 

проектантите от "Трансгео" възлиза на около 321 млн. лева без ДДС. 
Строителство градът, 08 септември 2015 

Само малки компании с интерес към "Терес" и "Силистар" 
Шест компании са закупили документи за участие в процедурата за получаване на разрешително 

за търсене и проучване в "Блок 1-14 Силистар" и "Блок 1-22 Терес", които се намират в Черно 

море. Те трябва да подадат заявление за интерес до 7 септември, а до 23-ти същия месец трябва да 

се внесат и окончателните оферти. Между компаниите, проявили интерес, няма големи имена, тъй 

като шансовете да бъде открит газ в двата блока на са особено перспективни. двата блока са 

проучвани многократно, като натрупаните данни не дават големи надежди да бъдат открити 

сериозни залежи. На обявения през 2013 г. конкурс за "Терес" обаче нито един кандидат не подаде 

оферта. Причината за това са завишените условия, които са включвали предоставянето на бонус от 

1 млн. евро и задължителен сондаж. За разлика от "Силистар" и "Терес" блок "Хан Аспарух" е с 

много по-добра перспектива за откриването на залежи от газ. Там вече са направени подробни 

сеизмологични 2D и 3D проучвания и до средата на следващата година предстои да бъде извършен 

първият проучвателен сондаж.  
Капитал, 07 септември 2015 
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АНАЛИЗИ 

Българският млечен сектор губи 51 млн. евро за година 

Досега ЕК не е одобрила нито един инструмент в подкрепа на сектора, предложен от 

българските власти, коментира земеделският министър 

Загубите на българския млечен сектор за година са 51 млн. евро, съобщи земеделският министър 

Десислава Танева по време на посещението ѝ в Тутракан. Кризата в сектора е причинена от срива 

на цените. 

От една страна върху цените на млечните продукти влияние оказва отпадането на млечните квоти 

през тази пролет, а от друга - забраната за внос на млени продукти в Русия. 

Земеделският министър припомни, че още в края на миналата година България е поставила темата 

за кризата в млечния сектор по време на заседание на министрите на земеделието в държавите от 

Европейския съюз (ЕС), пишат от пресцентъра на земеделското министерство. 

От ЕК обаче не са одобрили нито един от предложените от българското правителство 

инструменти, а предприетите от Комисията мерки не оказват никакво влияние на сектора в 

България, защото нямаме производство на сухо мляко. Именно това производство в ЕС получава 

компенсации заради санкциите на руския пазар. 

„Това, което ние можехме да направим в национален план като държава, го направихме. 

Предоставихме държавна помощ „de minimis” по 100 лв. на млечна крава за извънредна подкрепа 

заради кризата и направихме поредните промени в Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи относно начина на разпределение на фонда за постоянно затревени площи”, 

добави още министърът. 

Тя очаква на следващи съвети на министрите на земеделието от ЕС да бъде признато наличието на 

криза в млечния сектор у нас и да бъдат наложени ефективни за спецификата на сектора у нас 

мерки. 

Investor.bg, 03 септември 2015 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 ПЪТУВАЩ СЕМИНАР: СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 2015 

КОГА: 05-13.09.2015 

КЪДЕ: София, хотел 

 З AGILE PROJECT MANAGEMENT™ 

КОГА: 12-14.10.2015 

КЪДЕ: ИНТЕРПРЕД СТЦ, София 

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ В ТРАНСГРАНИЧНИ СИТУАЦИИ 

КОГА: 14-17.10.2015 

КЪДЕ: София - Солун - Атина - Микена - София 

 АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗДДФЛ 

КОГА: 03-06.11.2015 

КЪДЕ: Рим, Италия 

 НОВИ МОМЕНТИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2015 

КОГА: 16-19.12.2015 

КЪДЕ: София - Будапеща - Сентендре - Сегед - София 
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