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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Австрийската ЕVN заплаши България с
арбитраж
Австрийската EVN, собственик на
електроразпределителното дружество, захранващо с
електроенергия Югоизточна България, и
"Топлофикация Пловдив", има намерение да започне
арбитражно дело срещу България. Процедурата ще бъде
задействана в съответствие с договора между България
и Австрия за взаимно насърчаване и защита на
инвестициите в сила от 1997 г., както и на основание на
договора за енергийната харта. В следващите 3-6 месеца
с българските институции ще бъдат водени преговори, в
рамките на които ЕVN се надява да се стигне до
взаимно разрешаване на спора. Това е първият етап от
процедурата и все още няма решение за каква сума ще
са претенциите, ако все пак се стигне до арбитражно
дело. Това ще стане ясно на втория етап, ако по време
на дискусиите не бъде постигнат резултат.
Капитал, 20 март 2013

Срокът за подаване на оферти за
"Глобул" е удължен
Гръцкият оператор OTE е удължил с един месец
крайния срок за подаване на оферти за притежаваната от
него телекомуникационна компания "Глобул".
Очакванията на оператора са сделката да донесе около
700 млн. евро (915 млн. долара). Към купуване на
"Глобул" вече са проявили интерес Turk Telekom,
мобилният оператор Turkcell, норвежката компания
Telenor, както и Deutsche Telekom, която има 40% дял в
ОТЕ. ОТЕ обяви плановете си за продажба на втория по
големина мобилен оператор в България - “Глобул”, още
миналата година като част от усилията си за
рефинансиране на дълга си от 1,65 млрд. евро до
началото на 2014 година.
Econ.bg, 20 март 2013
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Само ПИБ поиска МКБ Юнионбанк
 Първа инвестиционна банка (ПИБ) е подала обвързваща оферта за покупката на МКБ
Юнионбанк. Другият смятан за сигурен кандидат-купувач - унгарската OTP Bank, собственик на
Банка ДСК в България, не е подал оферта. Вероятната цена, която евентуалният купувач - ПИБ,
предлага, е около половината от собствения капитал на МКБ Юнионбанк. Към края на 2012 г.
размерът му е 207.5 млн. лв., което означава, че предложената покупна цена е от порядъка на 100
млн. лв. От продавача MKB Bank в Унгария не отговориха на въпросите на "Капитал" за
информацията за подадена само една обвързваща оферта - тази на ПИБ, както и не коментираха
какво ще предприемат като по-нататъшни действия предвид това, че кандидат-купувачът е само
един. От ПИБ също не коментираха. От OTP Bank потвърдиха, че не са подали оферта (отговорът
е получен в понеделник, 18 март), като посочиха, че не биха могли да коментират причините за
взетото решение да се откажат от евентуална покупка на българската банка.
Капитал, 19 март 2013

Кредитен съвет ще спасява БДЖ
Кредитен съвет ще търси варианти за спасяване на БДЖ, съобщи транспортният министър
Кристиан Кръстев. "През последния месец съм се срещал няколко пъти с основните кредитори на
БДЖ. Тази седмица те ще бъдат поканени на официални преговори. Трябва да излезем задно от
ситуацията", каза той пред БНТ. "Няма да чакам следващата приватизационна дата, за да видим
дали ще има реален интерес към товарните превози и дали той е състоятелен, допълни Кръстев.
Пътническите превози на държавната железница няма да се продават на всяка цена, заяви още
Кръстев. Компанията ще бъде приватизирана само ако за нея бъдат предложени достатъчно пари.
Стандарт, 18 март 2013

Прокуратурата препоръчва лицензът на ЧЕЗ да бъде отнет
Върховната административна прокуратура (ВАП) е препоръчала лицензът на ЧЕЗ да бъде отнет,
съобщи главният прокурор Сотир Цацаров. В края на февруари, след масовите протести в цялата
страна срещу високите сметки за ток, които доведоха до оставка на правителството на Бойко
Борисов, прокуратурата започна проверка в трите електроразпределителни дружества (ЕРП).
Цацаров каза, че още при началната проверка на ВАП в Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР) са установени масови нарушения на периода на отчитане на електроенергия.
Установено е също така, че ДКЕВР не е реагирала на нито един от тези случаи, въпреки масовите
оплаквания на граждани, категоричен бе главният прокурор. От прокуратурата са отправили две
предложения - да се осъществят административно-наказателни процедури по налагане на
имуществени санкции за всеки отделен случай на констатирано нарушение и лицензът на ЧЕЗ да
бъде отнет. Налага се като извод, че ДКЕВР е действала не като регулатор, а като регистратор,
каза Цацаров и допълни, че резултатите от проверката в ЕРП-тата могат да насочат прокуратурата
към самата ДКЕВР.
Дума, 18 март 2013

Още една жп компания на Васил Божков влезе в несъстоятелност
Очаквано "Ремонтно-възстановително предприятие Кьоне", още една от инфраструктурните
компании, контролирани от Васил Божков, влезе в процедура по несъстоятелност. С решение от 5
март Софийският градски съд е открил производството. За начална дата на
неплатежоспособността е приета 2 септември 2010 г., а временен синдик ще е Елин Топалов. "РВП
Кьоне" е част от публичното "Железопътна инфраструктура-холдингово дружество", което
наскоро се преименува на "Инфра холдинг". Активите на компаниите от "ЖП инфраструктура-
холдингово дружество" на няколко пъти се продаваха на търг от частен съдебен изпълнител по
искане на ОББ.
Капитал, 14 март 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Чуждите инвестиции намалели 10 пъти
Преките чужди инвестиции у нас за януари 2013 г. са 31,4
млн. евро, сочат предварителни данни на БНБ. През
миналия януари те са били 326,5 млн. евро., което е
намаление около 10 пъти.  Салдото на паричните потоци
към 3 държави е отрицателно, което означава, че към тях
отиват повече пари, отколкото влизат у нас. Това са
Великобритания, където сметката е минус 2,9 млн. евро,
Панама - минус 2,7 млн. евро, и Кипър- минус 2,4 млн.
евро.  Най-много капитали идват от Гърция - 9,6 млн.
евро, Нидерландия - 7,2 млн. евро, Австрия - 4,2 млн.
евро, Франция 3,9 млн. евро и Малта - 3,7 млн. евро. За
2012 г. у нас са влезли 1,4 млрд. евро - с 348 млн. евро по-
малко от 2011 г., когато те са били 1,7 млрд. евро.
24 часа, 20 Март 2013

Разходите на работодателите за труд се
увеличават
Общите разходи на работодателите за един отработен час
от наетите от тях хора са нараснали с 5.1 на сто в
последните три месеца на 2012-а в сравнение със съшия
период на предходната година, като увеличението в
индустрията е било 2.9%, а в услугите – 9.1%, показват
данните на националната статистика. В строителството
обаче общите разходи на работодателите за един
отработен час са намалели с 2.4%.  По икономически
дейности през четвъртото тримесечие на 2012 г. най-
висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия
период на предходната година е регистриран в
икономическите сектори "Други дейности" - 26.3%,
"Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" -
18.0%, "Операции с недвижими имоти" - 14.1%, и
"Хотелиерство и ресторантьорство" - 13.8%.
Дарик радио, 20 Март 2013

Получихме €60 млн. от роднини в чужбина
Близо 59 млн. евро са изпратили българите, които живеят
постоянно в чужбина, на свои близки и роднини у нас
през януари, показват данни на Българската народна
банка (БНБ). Това е с 2,8 млн. евро по-малко спрямо
парите, получени предходния месец. В сравнение с
януари 2012 г. няма промяна в размера на изпратените
средства. Централната ни банка води статистика само за
паричните преводи, направени по банков път или чрез
компании за парични преводи. Според данните на БНБ
през 2012 г. българите, живеещи зад граница, са върнали
у нас 800 млн. евро Миналата година най-много пари от
чужбина са дошли през май. Тогава преведените средства

20.03.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.51099
GBP/BGN 2.28525

Икономически показатели
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Безработица 11.9% през януари 2013
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са били в размер на 80 млн. евро. Най-слаб е бил ноември, когато емигрантите са изпратили на
своите близки в България едва 56,6 млн. евро. Любопитното е, че на месечна база парите, които
изпращат българите зад граница, са повече от преките чуждестранни инвестиции в страната.
Монитор, 19 Март 2013

Доходността по 7-годишните ДЦК се вдига
Министерството на финансите (МФ) проведе на 8 март 2013 г. аукцион за пласмент на 7-годишни
облигации, деноминирана в евро, емитирана на 16 януари 2013 г. и с падеж 16 януари 2020 година.
Постигнатата среднопретеглена годишна доходност на аукциона е 2,82%. Доходността по
дълговите книжа се вдига. При пускането на емисията постигнатата среднопретеглена годишна
доходност на аукциона беше 2,54 процента, а постигнатият коефициент на покритие - 4,90. Това е
третото преотваряне на емисията от началото на 2013 г. и след този аукцион, общият й номинал в
обръщение достигна 60 млн. евро. На аукциона участваха всички първични дилъри на държавни
ценни книжа (ДКЦ), а търсенето превиши близо три пъти предложеното количество от 20 млн.
евро, като първичните дилъри заявиха поръчки за 59,18 млн. евро. Лихвеният процент е 3.50%
годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 20 март 2013 г., информират от
Българска народна банка (БНБ).
econ.bg, 19 Март 2013

Безработицата е нараснала до 12,3% през 2012 година
С 1 процентен пункт до 12,3% се е увеличила безработицата през миналата година спрямо
предходната, сочат данни на НСИ. Отчита се по-бърз ръст на безработицата при мъжете,
отколкото при жените, като на годишна база е отчетено повишение от съответно 1,2 процентни
пункта до 13,5% и 0,7 процентни пункта до 10,8%, показват още данните. Общият брой на
безработните лица се е увеличил от 376,2 хил. души през 2011 г. до 410,3 хил. души през 2012 г.,
като безработните във възрастовата група 15 - 54 години са били 409 хил. души през миналата
година. Броят на безработните младежи до 29-годишна възраст също се е увеличил – от 118,5 хил.
души през 2011 г. до 128,5 хил. души, като коефициентът на безработица при тях се е повишил до
20,8%. Продължително безработните през миналата година са били 226,6 хил. души, които са
55,2% от всички безработни лица и индикират задълбочаването на проблема със структурната
безработица в България. Отчита се обаче намаление на обезкуражените лица (хората, които не
търсят работа, защото смятат, че няма да намерят такава) през миналата година.
Инвестор.БГ, 18 Март 2013

Годишната инфлация се укротява до 3.6% през февруари
Свиване на инфлацията до 3.6% на годишна база отчете Националният статистически институт
(НСИ) за февруари. Спрямо януари пък потребителските цени са се покачили средно с 0.1%, а с
натрупване от началото на годината - с 0.5%. Инфлацията директно засяга благосъстоянието на
домакинствата, защото в условия на замразени доходи високите цени намаляват покупателната
способност на домакинствата. През тази година обаче се очаква инфлацията да спадне до 3%, след
като през миналата година стигна 4.2%. По отделни потребителски стоки и услуги, най-сериозно е
повишаването на цените в група "транспорт" – с 1.9% спрямо януари. Зад това пък стои
поскъпване на абсолютно всички видове моторни горива, в търговската мрежа.
Капитал, 14 Март 2013

Първи сме по ръст на индустрията
Страната ни оглави класацията за ръст на индустриалното производство в Евросъюза за януари.
Скокът е с 8 на сто на годишна база и по този показател делим първенството с Литва, показват
данните на Евростат. Европейската статистика показва още, че толкова добър резултат не е
отчитан от април 2011 г., когато годишният ръст достигна 9,8%. През декември 2012 г. обемът на
промишлеността в страната нарасна с 6,3%, което пък беше рекорд за цялата минала година.
Средно за ЕС индустрията се свива с 1,7% през януари, а в Еврозоната - с 1,3%. Независимо че
отново има свиване, то е най-малкото за последните пет месеца.
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Стандарт, 14 Март 2013

Износът ни извън ЕС скочи с 35%
През януари износът на България за трети страни се е увеличил с 34.8% спрямо същия месец на
2012 г. и е в размер на 1.5 млрд. лева, съобщиха вчера от националната статистика. Основни
търговски партньори на България извън Европейския съюз са Турция, Китай, Русия, Украйна,
Сърбия и САЩ. Тези страни формират почти половината от експорта ни. Най-сериозен ръст в
износа има при минералните горива – със 78,2 на сто на годишна база. Наред с износа се
увеличава и вносът на България от трети страни. За същия едногодишен период обаче той
нараства по-малко – с 21,2 на и възлиза на 1,7 млрд. лева. Най-голям внос е регистриран от Русия,
Турция, Китай и Украйна. С 80% ръст номер едно по увеличение е импортът на сурови материали.
В същото време почти с една пета пада закупуването на машини и оборудване от трети страни. В
резултат на изпреварващия износ над вноса България подобрява външнотърговското си салдо с
трети страни през този януари в сравнение с януари 2012 г. То отново е отрицателно, но от 286,5
млн. лв. миналия януари пада на 199,6 млн. лв. за януари 2013 г.
Монитор, 13 Март 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Даване под наем на собствено недвижимо
имущество", по Приходи от продажби за 2011 г.

No_
2011

Приходи от продажби

(хил. лв.)Предприятие Град

2011 2010
1 Адванс Пропъртис ООД София 50 699 160 325
2 Глориент Инвестмънт БГ ООД София 21 798 18 904
3 Слатина Булгарплод ЕАД София 9 023 10 210
4 Велграф Асет Мениджмънт АД София 8 586 6 040
5 Фарма инвест консулт АД Плевен 6 332 5 305
6 Интерпред - Световен търговски център АД София 5 612 5 802
7 Дарик имоти България АД София 3 924 4 694
8 Драфт ЕООД София 3 437 3 889
9 България Платиниум груп ЕАД София 2 753 2 727

10 Варна плод АД Варна 2 515 2 693
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

ЧЕЗ заема 74% в индекса BG40
ЧЕЗ заема 74% в индекса BG40 на фондовата ни борса.
"ЧЕЗ Разпределение България" АД заема рекордните близо
74% като тежест в индекса BG40. В резултат вчера при
падане на акциите на дружеството с 4,34%, BG40 се
понижава с 3,36%.
Стандарт, 2013-03-20

Румънска "Гражданска отговорност" крепи
приходите на "Еврохолд
Приходите от румънския пазар успяват да доведат до ръст
в застрахователното поделение на "Еврохолд България".
Продажбите на автомобили, друго основно направление на
бизнеса му, спадат при почти всички марки. Това показват
данните на холдинга за първите два месеца на годината,
сравнени със същия период на миналата година.
Застрахователният подхолдинг "Евроинс иншурънс груп"
има близо 27.2 млн. евро премии за януари и февруари, с
8.2% ръст на годишна база. От трите държави, в които
оперира, увеличение има единствено в Румъния. Най-силен
е спадът при здравния фонд "Евроинс здравно осигуряване"
- с повече от 22%, като в края на февруари те са едва 320
хил. евро. Слабо е представянето и в Македония – там лек
ръст от 1.4% има единствено при задължителната полица
"Гражданска отговорност", която заема и най-голям дял в
портфейла на местния застраховател. И в България, и в
Румъния задължителната полица носи най-голяма част от
приходите на компаниите. Като цяло това е положението и
на общите застрахователни пазари – у нас в края на
ноември приходите от "Гражданска отговорност" са близо
38% от общите постъпления на пазара.
Капитал, 2013-03-18

Приватизацията на БФБ е прекратена
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
е прекратила приватизационната процедура за Българската
фондова борса (БФБ ) и Централния депозитар, съобщиха
от борсата. Причината е в заявеното в края на февруари нежелание на Министерството на
финансите да продължи процедурата след като кабинетът "Борисов" подаде оставка. Ведомството
е собственик на 50.0542% от капитала на БФБ. Агенцията за приватизация вече е прекратила
договора си с компанията Patria Corporate Finance, която трябваше да извърши маркетинг на
борсата и на Централния депозитар. Консултантът, който е чешкият клон на KBC Group, няма да
прави и анализ на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки
на двете дружества, за което беше наета. Миналия месец неофициално стана известно, че оценката
вече е готова. За приватизацията на двете институции бившият вицепремиер Симеон Дянков
говореше от началото на мандата си. Предвиждаше се да се намери стратегически инвеститор за
контролен пакет от двете дружества, което да помогне за развитието на капиталовия пазар в
България. Прогнозите бяха приватизацията да приключи до края на този или следващия месец.
Към кандидат-купувачите имаше изисквания да са големи оператори, които не са държавна
собственост. Интерес към такава сделка са имали виенската и истанбулската борса, както и
Deutsche Boerse, NASDAQ, гръцката Hellenic Exchanges и Лондонската фондова борса. През 2012

БФБ-София
Седмичен оборот (11-15 март 2013)
(лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 1 343 699.57
Standard 1 924 920.07
АДСИЦ 259 054.11
Общо 14 095 862.38

BGREIT: 19.02.2013 – 19.03.2013
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г. резултатите на БФБ показват, че нетната й печалба се е увеличила три пъти за година до 617
хил. лв. Добрите резултати се дължат основно на приватизацията на остатъчните дялове от CEZ и
Energo pro.
Дневник, 2013-03-15

„Телсо” държи 10.01% от „Момина крепост”
Софийската компания „Телсо” вече владее 10.01% от великотърновската „Момина крепост”.
Дружеството е успяло да изкупи неколкостотин акции само преди броени дни, за да формира
миноритарния пакет. Основен акционер в предприятието продължава да бъде „Софарма” на Огнян
Донев, който наскоро изкупи основната част от градската поликлиника. Донев контролира малко
над 50 на сто от дружеството, а останалото притежава холдингът „Доверие”, а вече и „Телсо” АД.
По последни финансови данни „Момина крепост” има спад в продажбите от 5 на сто.
Борба - Велико Търново, 2013-03-14
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ИНВЕСТИЦИИ

40 инвеститори с 3 млрд. евро в София
Над 40 представители на инвестиционни фондове и бизнес
ангели, управляващи над 3 млрд. евро, ще пристигнат в
София за два дни и ще търсят най-обещаващите български
стартиращи фирми. Това ще стане по време на Balkan
Venture Forum на 21 и 22 май. Това е най-големият
регионален форум за рискови инвестиции и стартиране на
бизнес, който позволява на стартиращи компании да се
свържат с международни дялови инвеститори. Организатор
на форума е Balkan Unlimited Bulgaria - дъщерно дружество
Balkan Unlimited. Основен партньор в организацията е
Българският предприемачески и иновационен клъстер
(BEIC). По време на форума ще има лекционна програма с
тематични панели като мобилни приложения, разработка
на видеоигри, биотехнологии и др., и състезание за
стартиращи фирми, които ще могат да се представят пред
десетки големи рискови инвеститори. Предприемачи,
стартиращи компании и изобретатели вече може да заявят
желание да участват в състезанието.
Стандарт, 20 март 2013

Никой не иска да строи във Варна
Мераклиите да строят във Варна окапаха. С 10,3% е
намалял броят на издадените разрешителни за вдигане на
нови сгради в морската столица през 2012-а спрямо година
по-рано, показват данни на националната статистика.
Спадът е повече от показателен за намаления
инвеститорски интерес в града, обясниха експертите.
Миналата година предприемачите са се ориентирали
основно в малки и средни проекти. Общо 444 сгради са
въведени в експлоатация във Варна през 2012 г., което е
15,7% намаление в сравнение с 2011-а. Тенденциите за
спад в жилищния сектор са очевидни, коментираха
анализатори. Засега се поддържа темпо от около 10% спад
на година. Като причина за това се посочва големият брой
маломерни жилища, започнати през периода на
строителния бум и пуснати на пазара по време на криза.
Тези апартаменти се отличават със спорна функционалност
и висока цена, на която са строени. В момента те са трудно
продаваеми. Освен завишените потребности за качество и
функционалност на жилищата фактор на пазара са и
апартаментите, пуснати на търг, сочат още анализи. От
цялата страна след София Варна е градът с най-много
обявени за продажба на търг жилища.
Новинар, 19 март 2013

Имоти за 4,6 милиарда обявени на търг
Компании преотдават складове заради спад на бизнеса
С 15% са нараснали предлаганите складови и логистични
площи през втората половина на 2012 г., показва проучване
на Colliers International. Според него само в София пазарът

София се подготвя за
голяма инфраструктурна
промяна
Столична община обяви
обществена поръчка за
изпълнител за следващия етап
от трансформацията на два
основни булеварда. Първият е
"Цариградско шосе" и обхваща
трасето от надлеза над бул. "Г.
М. Димитров" до надлеза над
бул. "Александър Малинов".
Вторият е "Сливница" - от бул.
"Константин Величков" до бул.
"Петър Дертлиев".
Капитал, 19 март 2013

Никой не поиска да купи
имоти на боса на ЦСКА
Арбанашките гори на
собственика на футболния клуб
ЦСКА Иво Иванов, които
продават данъчните във Варна,
не намериха купувач. Никой не
подаде оферта и не внесе
депозит да се яви на 15
февруари на търга с тайно
наддаване за продажбата на 34-
те декара гора. Гората е
поделена на два съседни равни
парцела, за всеки от които беше
обявена начална цена от 134
хил. лв.
Борба - Велико Търново, 15 март
2013

Започна строежът на
„Канев Център Русенски
университет
Комплекс ще бъде изграден със
средства, дарени от Игнат
Канев. Те са в размер на 2
млн.лв. Екстериорът на Центъра
е хармонизиран изцяло с
Учебен корпус 2 и ще бъде
свързан с Ректората с идентична
топла връзка. Така ще се
постигне завършен
архитектурен ансамбъл с лице
към ул. „Студентска".
citybuild.bg, 14 март 2013
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е достигнал 665.6 хил. кв.м, като в това число влизат не само обектите под наем, но и тези
изградени по поръчка за нуждите на конкретни компании. Основната част от увеличеното
предлагане обаче се дължи не на завършените нови проекти, а на преотдаване на вече
съществуващи площи заради намалелия бизнес на собствениците им. Според Colliers тенденцията
е от последните две години и се очаква да се запази и през 2013 г. Сред малкото нови Заради
освобождаването на складове, ползвани до момента от собственици, незаетите площи на
логистичния пазар са се увеличили със 17%, отчитат от консултантската компания. Потенциални
наематели обаче липсват, тъй като в повечето случаи става въпрос за стари бази, които имат
високи оперативни разходи и не предлагат търсеното качество и ниво на оборудване. Сред
малкото новозавършени обекти за периода е втората част от логистичния парк ЗММ в столичния
квартал Илиянци с площ от 8500 кв.м. Други нови проекти, но не от последната година, са
Търговски център "Европа" и Sofia Airport Center край столичното летище. Според Colliers те имат
висока заетост, като привличат международни наематели с дългосрочни договори. В резултат при
тях вече се обмислят следващи етапи, включително и чрез изграждане на складове по поръчка за
конкретни клиенти, посочиха консултантите.
Капитал, 19 март 2013

Испанска фирма ще изгради завод край Русе
Испанска металообработваща фирма е заявила желание да построи модерен завод за 1 200 000
евро в Индустриалния парк. Става дума за фирма „Билбобул“ ООД, която се занимава с
производство и обработка на детайли от въглеродна стомана за различни отрасли от икономиката.
В номенклатурата й са спирателни кранове, вентили и фланци, корпуси за помпи и резервни части
за вагони и кораби. „Билбобул“ ООД е внесла в общинската администрация писмо за
инвеститорския си интерес, както и за желанието си да закупи общински имот с площ 21 646 кв.м.
в Индустриалния парк. Това е най-големият терен, с който Общината разполага към момента в
парка. Намерението на испанците е на него да изградят 4 нови цеха, складови площи,
административна сграда и лаборатория. Тяхното изграждане ще се осъществи на етапи, но е
сигурно, че първоначалната инвестиция ще е в размер на 1 200 000 евро, твърди се в писмото.
Stroimedia.bg, 18 март 2013

Имотите у нас са поевтинели с 5.4% през 2012 г.
Световните цени на имотите са се стабилизирали през миналата година, твърди доклад на Global
Property Guide. В 24 от наблюдаваните 41 държави жилища, офиси, търговски площи поскъпват.
България обаче е сред страните, в които негативната тенденция продължава. У нас цените през
2012 г. са се понижили номинално с 1.4%, а като се отчете и инфлацията, реално спадът е с 5.4%,
показва анализът на Global Property Guide. Понижението през изминалата година все пак е по-
малко от 2011 г., когато имотите са поевтинели с 8.7%. Северната ни съседка Румъния е сред
пазарите във възход - с повишение от 3.6% през изминалата година. Световни шампиони по ръст
са Хонконг, Дубай и Турция - имотите са поскъпнали съответно с 20.4, 19.9 и 10.6 на сто. На
другия полюс са Гърция, Испания и Холандия, където цените са се сринали съответно с 14.2, 12.7
и 9.5 процента.
Сега, 18 март 2013

Китайски производител на тръби проучва възможностите за завод в
Пловдивския регион
Специалисти от водещата китайска компания China Volant Industrу представиха в Пловдив нов
уникален вид тръби. "Ако намерим европейски пазари за нашите продукти, ще ги произвеждаме в
България", обяви Шу Чен, зам. генерален мениджър на компанията по време на презентацията,
организирана в регионалния офис на Камарата на строителите. Инвестиционното намерение ще се
реализира съвместно с български партньор – "Сиенит холдинг", който има богат опит в
изграждане на индустриалните зони "Раковски", "Марица" и "Куклен". "Обединили сме усилия
проектът за завода да се случи в Пловдивския регион. Надявам се българското правителство да
предложи добри инвестиционни условия и да направим така, че европейският пазар да минава
през България", допълни г-жа Чен. China Volant Industry Co е дъщерно дружество на компанията
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майка CASIC, която има няколко научни института и 580 предприятия, в които работят над 120
хиляди души. Тя произвежда от машини, електроника, комуникации, компютри, сателитни
приложения, транспортни съоръжения, строителни материали до космически технологии.
Произвежданите от China Volant Industry Co тръби са без аналог на европейския пазар: HDPE с
вграден стоманен корпус, които намират приложение във водния сектор, газоснабдяването,
минната и химическата промишленост, и спираловидно гофрирана РЕ тръба за канализационни
системи.
Строителство Градът, 18 март 2013

Извадиха на тезгяха къща „Бранковани” в Арбанаси
Поне половин милион лева от емблематичната къща „Бранковани” се очаква да влезе в хазната на
Велико Търново и Арбанаси. Имотът, който вече е обявен за продажба, се смята за тазгодишната
приватизационна перла. Неуредици с енергийния доставчик „Енерго-Про” досега пречеха на
сделката, но те вече са изгладени. Изтъргуването на тристагодишния имот е и спасителният пояс
за Общинската агенция за приватизация, която е пред закриване поради липса на сделки, разбра
„Борба”. Кметството на Арбанаси също ще бъде доволно от продажбата, тъй като 30 на сто от
постъпленията по сделката се запределят именно за него. Останалото обаче отива за областния
град, като според общинари почти всички средства ще се насочат за ремонти на уличната мрежа.
Оценката на къща „Бранковани” е малко над половин милион лева. Комплексът в момента се
стопанисва от бизнесмена Петър Христов. Една от най-старите запазени постройки в региона е
принадлежала е на арбанашко семейство, което се изселило в края на XVIII век в Букурещ. Носи
името на румънския княз Константин Бранковани. Лятно време къщата е служела за жилище на
търновските владици.
Борба - Велико Търново, 15 март 2013
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АНАЛИЗИ

Трудният път на стъклото
Бизнесът със стъклени опаковки отчете поредната трудна година през 2012 г. С оглед финансовите
и икономическите проблеми на много страни в ЕС и още повече при политическата ситуация в
България тази година няма да бъде по-лека от миналата. Несигурността, понижената
платежоспособност, рецесията в национален, европейски и световен мащаб неизбежно оказват
влияние на потреблението на храни и напитки, а оттам и на нуждата от стъклен амбалаж. В
допълнение на това индустрията е силно зависима и от цените на енергоносителите – природен газ
и електроенергия, които през миналата година нараснаха съответно с 20% и с 13%. Това наложи
стъклопроизводството да актуализира цените на продукцията си, за да може да продължи да
произвежда, след като бяха задържани и дори намалени през последните пет години.

Повече храни в стъклени опаковки

Всички тези фактори оказаха най-силен негативен ефект върху търсенето и съответно
производството на стъклен амбалаж за напитки, където се наблюдава значителен спад. За разлика
от тях при опаковките на храни има растеж, което означава сравнително добро представяне на
консервната промишленост и търсене на храна в екологично чиста опаковка.

Какво пречи на сектора

Основните проблеми пред сектора са свързани с рецесията и песимистичните очаквания на пазара,
което се отразява негативно на търсенето и съответно на възможността за средносрочно и
дългосрочно планиране на производството и инвестициите и на цялостната дейност на
индустрията. Междуфирмената задлъжнялост и тук е сериозен проблем, като затрудненията при
разплащането на клиентите пораждат цяла поредица от трудности при функционирането на
веригата доставчик - производител - клиент и достигат до потребителите и пазара.

Въпрос на оцеляване

Производството на стъклен амбалаж е финансовоемка индустрия с дълъг период на
възвращаемост на инвестициите. То изисква специализирана работна ръка, която не може да бъде
обучена по друг начин освен на място, т.е. необходими са и инвестиции в обучението на кадри,
тъй като няма откъде да се вземат "наготово". В допълнение самият производствен процес е
непрекъсваем, а реализацията на голяма част от продукцията сезонна. През 90-те години повечето
компании в сектора станаха собственост на работническо-мениджърски дружества или бяха
раздържавени по линия на масовата приватизация. Заради остарялата техника в предприятията
обаче големите международни инвеститори почти не се интересуваха от тях, а новите им
собственици не вложиха свежи пари за обновяване на оборудването.

Всичко това обяснява защо оцеляването в сектора е толкова трудно и от 7-8 производители на
стъклени опаковки допреди 15 години, в момента в България има само две компании –
плевенската "Рубин" и "Дружба стъкларски заводи", собственост на гръцката "Юла гласуъркс".
"Юла" придобива софийското предприятие "Стинд" при приватизацията през 1997 г. и
пловдивското "Дружба" през 1998 г. В началото на 2003 г. гръцкият собственик консолидира
българския си бизнес и двете компании се вливат под името "Дружба стъкларски заводи". Към
момента в двата завода на компанията работят над 700 души. Акциите на компанията се търгуват
на Българска фондова борса.

Плевенското дружество "Рубин" АД е в процедура по несъстоятелност от лятото миналата година,
но заводът продължава да произвежда стъклен амбалаж чрез дружеството "Рубин инвест", показва
допитване до фирми от консервната промишленост, които използват продукция от "Рубин". От
завода не дадоха информация за бизнеса си през миналата година и очакванията им за тази.
Компанията е сред регистрираните за участие в изложението "Винария 2013", което ще се проведе
в Пловдивския панаир в началото на април. С щанд на него ще участва и друга компания от



стр. 12 от 13
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

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

Брой 12 (45)/ 21 март 2013 Камара на професионалните оценители

сектора – "Джи пак", която е вносител на стъклени опаковки от Молдова, Италия и Германия.
Една част от внесената продукция продаваме на местния пазар, а друга изнасяме в Гърция и
Македония, обясниха от компанията. Италианските стъклени опаковки са по-скъпи от местното
производство, но причината за това е, че са с по-нестандартни форми и цветове. През миналата
година "Джи пак" е профилирала дейността си основно към фирмите от винената индустрия, но от
тази година от компанията очакват да засилят присъствието си и в консервната промишленост.

Скъпият внос

България изнася 6-7 пъти повече амбалаж, отколкото внася (виж таблицата), като цените на
внесения амбалаж са средно с около 25% по-високи от тези на изнесения. Причините за това са, че
вносът задоволява търсенето на по-нестандартни форми на опаковката при по-малки серии
напитки или храни, които имат за цел да привлекат клиента с отличаваща се от традиционните
опаковки форма. Фирмите в консервната промишленост също споделят, че използват вносен
амбалаж от Гърция и Румъния.

Ръст на производство и продажби

През 2012 г. "Дружба стъкларски заводи" са произвели над 1 млрд. броя стъклени опаковки, което
е с 4% повече от 2011 г. Основният дял от тях са бутилките за бира – 40%, следвани от бурканите
и бутилките за вино, сокове и др. Процентът на стъклени опаковки за минерална вода е все още
незначителен. Около 70% от продукцията на компанията се изнася основно за Италия, Гърция,
Румъния, Великобритания и Сърбия. Продажбите на завода също са нараснали с 5% през 2012 г.
след отчетения силен ръст от 26% през 2011 г. и достигат близо 230 млн. лв. По-добрите резултати
се дължат на увеличения производствен капацитет след инвестираните през 2011 г. 20 млн. лв. във
връщане в експлоатация на спрения през 2009 г. цех в Пловдив.

Ефектът "еко"
Макар и плахо, стремежът към потребление на по-екологични опаковки и продукти се отразява и
на българския пазар. Екоефектът засега се вижда на пазара на минерална вода – четири компании
се "престрашиха" и започнаха да бутилират минерална вода в стъклени бутилки. Появиха се и
плодови и зеленчукови сокове в стъклени опаковки. Наблюдава се и нарастване на търсенето на
зехтин и други видове хранителни масла в стъклени бутилки. От една страна, това се дължи на
голямото предлагане и спада на цените, произтичащи от рецесията. А от друга, бутилирането в
България на зехтин основно от Италия и Гърция дава възможност да се предлага на по-приемливи
от гледна точка на българските потребители цени.

Рециклиране на бутилката
Стъклото е 100% рециклируем материал, който може да се връща в производството и да излиза
като нов продукт практически неограничен брой пъти. Затова е икономически и екологично по-
изгодно употребената стъклена бутилка да стигне отново до производителя, като по този начин се
пести енергия, намаляват отделяните газове, не се заема площ на сметищата и съответно
намаляват разходите, и като цяло това допринася за опазването на околната среда. Оказва се
обаче, че колкото е трудно да се произведе една бутилка, толкова е трудно тя да се върне обратно
в завода под формата на т.нар. трошки, от които се правят нови опаковки. От гледна точка на
производителя през 2012 г. доставеното отпадъчно стъкло не е достатъчно. Полученият за
преработка стъклен материал от "Дружба стъкларски заводи" е приблизително 48 хил. тона, от
които около 20 хил. тона са от вътрешния пазар, или с приблизително 5% повече от 2011 г.

Настоящата 2013 г. стартира с добра новина за бизнеса – намаление на цената на газа от 1 януари с
10% и на тази на електроенергията средно със 7% от 5 март. Това обаче едва ли ще е достатъчно
да компенсира негативните ефекти от политическата несигурност в страната от последните
седмици, предстоящите предсрочни избори и общия икономически спад в Европа, където са
основните пазари за произвежданите в България стъклени опаковки.
Капитал, 20 март 2013
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КОГА: 10-12.04.2013
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КОГА: 26.01-15.04.2013
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