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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Хлебозавод на "Нилана" се продава на
търг
Заводът в Княжево на един от най-големите доскоро
производители на хляб поема по пътя на разпродажбата.
Няколко месеца след като кредиторите заведоха искове
за несъстоятелност срещу "Нилана" и дружеството й
"Хлебни изделия - Подуяне", сега частен съдебен
изпълнител е обявил на търг и имуществото на "Хлебни
изделия - Княжево". Целият парцел от близо 14 дка
заедно с производствено-административна сграда,
магазин и склад се предлага за 4.7 млн. лв. Срокът за
подаване на оферти е 25 април, а ден по-късно ще бъде
обявен евентуалният купувач. Заводът е ипотекиран и
има наложена възбрана от "Уникредит Булбанк", която е
взискател по сегашната процедура. Според източник
претенциите на банката са свързани с отпуснат кредит
за 12 млн. лв. Предприятието не работи от края на 2011
г. Последните налични данни за него в Търговския
регистър са за 2010 г. и показват, че тогава
дълготрайните материални активи на компанията са
били на стойност 8.5 млн. лв., включително 2.1 млн. лв.
машини и оборудване. Последните не са включени в
списъка на имуществото, което се предлага за публична
продан в момента. През 2010 г. дружеството е било на
печалба (3 млн. лв.) и е имало 1.4 млн. лв. продажби. За
същата година приходите на "Нилана" са се удвоили
спрямо 2009 г. и са достигнали 17.7 млн. лв., а печалбата
й е била 1.7 млн. лв. До 2011 г. положителни резултати
отчита и "Хлебни изделия - Подуяне" (418 хил. лв.
печалба).
Капитал, 27 март 2013

"Булгаргаз" ще тегли нов заем
Държавната компания "Булгаргаз" ще тегли нов заем. С
него дружеството ще покрие разходите си за природен
газ, който ще бъде нагнетен в хранилището в Чирен
през лятото. Това каза изпълнителният директор на
"Булгаргаз" Димитър Гогов след обществено обсъждане
на цената на газа за второто тримесечие на годината,
което се проведе в енергийния регулатор. По думите му
в момента газохранилището е почти празно и се налага в



стр. 2 от 13
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

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

Брой 13 (46)/ 28 март 2013 Камара на професионалните оценители

следващите месеци в него да бъде нагнетен природен газ, който да покрие сигурността на
доставките през следващия зимен период. От "Булгаргаз" вече са внесли документи за кредита в
Български енергиен холдинг (БЕХ), част от чиято структура е газовото дружество. Гогов обаче не
посочи за каква сума става въпрос и дали тя ще бъде взета като заем от БЕХ или дружеството
отново ще обяви обществена поръчка за банково финансиране.
Капитал, 27 март 2013

БДЖ заменя обезпечения за около 6,3 млн. лева
"Холдинг БДЖ" предлага на кредиторите замяна на обезпечения по първия облигационен заем.
Това обяви транспортният министър Кристиан Кръстев. Става дума за обезпечения на около 6,3
млн. лв., неразплатени по емитираните облигации за 30 млн. евро от 2004 г. Предложението ще
отпуши процедурата за приватизация на дъщерното дружество "БДЖ-Товарни превози". Преди 50
дни кредиторът ДЕПФА от Дъблин получи решение на Софийския градски съд за обезпечение на
вземането му от 6,3 млн. лв., с което наложи запор върху активите на "Холдинг БДЖ", който е
100% собственик на "БДЖ-Товарни превози". Проведох среща с трите най-големи кредитора на
БДЖ, с които се договорихме по всички основни въпроси, заяви министър Кръстев. Договорихме
се за създаването на т.нар. експертен съвет на кредиторите към БДЖ, с който да се подпомогне
мениджмънтът на компанията, обяви Кръстев.
Стандарт, 27 март 2013

Втори опит за продажба на "Фин тех маш"
За втори път частен съдебен изпълнител предлага на търг пловдивското машиностроително
предприятие "Фин тех маш". След неуспешния първи търг през февруари сега земята и сградите се
продават за 5.5 млн. лв., или 80% от първоначалната цена. Това е последното производствено
предприятие на бившия собственик на "Кремиковци" Валентин Захариев, след като миналата
година той се прости с рудодобивното "Горубсо - Мадан" и Оловно-цинковия комплекс (ОЦК) в
Кърджали, а заводът му за тръби "Интер пайп" влезе в процедура по несъстоятелност. Като се има
предвид, че "Фин тех маш" обслужваше основно другите компании на Захариев, много вероятно е
и този път да няма интерес към предприятието. До 24 април потенциалните купувачи могат да
подават оферти за имуществото, което включва близо 92 хил. кв.м парцел и 26 производствени и
административни сгради, складове и други постройки на "Кукленско шосе" 11 в Пловдив. Отделно
от това за втори път съдебният изпълнител е обявил за продан и девет машини на обща стойност
близо 110 хил. лв. Върху имота има две ипотеки за кредити от Пощенска банка - за 5 млн. евро и 2
млн. евро, както и договорна ипотека за 13.8 млн. евро от Credit Suisse. Като гаранция за заема от
швейцарската банка беше използвано и "Интер пайп".
Капитал, 26 март 2013

Арсенал пусна 3 хил. оръжейници в принудителен отпуск
Между 2000 и 3000 души от около 5500 служители се наложило да бъдат пратени по домовете,
заради липса на поръчки, съобщи БГНЕС. "Така се надяваме да спасим положението и да не се
стига до съкращения", обясни синдикалният лидер на КНСБ в оръжейницата Атанас Бозов.
Според него останалите работници, които не са в отпуск пък работят на четиричасов работен ден
от близо една седмица. На немалка част от служители пък вече изтекла и платената отпуска, така
че вече са в неплатена. В отпуск са пуснати предимно работници от селата, за да не пътуват и
харчат излишни средства за намаления работен ден. "Няма работа. Наложи се да се вземат такива
мерки, за да задържим хората, иначе трябва да се мине към съкращения", обясни още Бозов. Той
се надява, че в скоро време оръжейницата ще си осигури поръчка, която да ангажира и осигури
работа на всички служители
Дарик радио, 25 март 2013

ВМЗ ще плаща заплати със заем от КТБ
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Корпоративна търговска банка (КТБ) ще отпусне кредит на "Вазовски машиностроителни заводи"
в Сопот (ВМЗ - Сопот). Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен
Василев, след като в петък представи екипа си от заместник-министри пред медиите. По думите
му състоянието на завода е притеснително и в момента се работи по отпускането на заем от КТБ,
за който вече имало подписано проектно споразумение. Василев обаче не уточни за каква сума
става въпрос и при какви условия, нито как държавното дружество е избрало точно тази банка. С
изявлението си министър Василев за първи път официално обяви откъде ВМЗ ще вземе пари.
Вероятно със средствата ще бъдат платени заплатите на работниците, за които са нужни по 2 млн.
лв. на месец. На 14 март близо 3000-те служители на затъналия военен завод не получиха авансите
си. А по информация от синдикатите в завода пари едва ли ще има и за следващите заплати, тъй
като няма поръчки. В края на 2010 г. КТБ също отпусна необезпечен заем на ВМЗ - Сопот, с който
бяха покрити част от плащанията на дружеството, той обаче е бил погасен.
Капитал, 25 март 2013

Кой иска да кредитира БЕХ
Само две международни банки искат да дадат 250 млн. евро кредит на "Български енергиен
холдинг" (БЕХ), докато за алтернативата - облигационна емисия с мостов заем, кандидатите са
пет. Това съобщиха два независими източника. Официално от държавния мегахолдинг няма
информация, въпреки че срокът за подаване на оферти изтече на 21 март. Двата кандидата с
интерес към заема са Citibank и Deutsche Bank, казват източниците. Двете банки са подали оферти
и за облигационната емисия (там Citibank е в консорциум с Raiffeisen). Останалите кандидати за
пласирането са J.P. Morgan, HSBC и Societe Generale. Предложение е имало и от Goldman Sachs, но
офертата е била непълна, затова не е допусната още на първото техническо отсяване. Интересът
към процедурата може да бъде определен като умерен. Първоначално от холдинга бяха заявили, че
за заема са се презентирали 30 банки. Впоследствие обаче в списъка на подалите оферти
попаднаха само топ имена, защото БЕХ беше ограничил правото за участие до световните
финансови лидери. Сега въпросът е кой от двата варианта ще избере държавният холдинг. Едната
възможност е да предпочете по-лесният с взимането на кредит, където кандидатите са малко и
цената на заема може да е по-висока.
Капитал, 25 март 2013

Българският бизнес на HP расте с още 800 нови работни места
Най-голямата компания в сектора на информационните технологии в България - местното
поделение на HP ще разкрие нови 800 работни места и със своите общо 4000 служители ще се
превърне в един от десетте топ работодатели в страната. Дружеството представи своята първа за
тази година инвестиция - нов клиентски център, който ще обслужва потребители в и от Германия.
HP започна да изнася дейности към страната през 2007 г., като всяка години увеличаваше бизнеса
и персонала си. Дейността се развива през местното дружество "Хюлет-Пакард глоубъл деливъри
България сентър", което през миналата година попадна сред стоте най-големи компании в страната
с приходи от 215 млн. лв. за 2011 г. За новата "германска" инвестиция в центъра вече са назначени
близо 250 души, като предстои попълването и на останалите 550 работни места. Центърът се
намира в сградата на "Хюлет-Пакард глоубъл деливъри България сентър" в Бизнес парк София,
като се разработва като проект от 2011 г. Той е първият по рода си подобен център, който се
изгражда на регионален принцип. Разположен е на три етажа, като всеки от тях е с дизайн, който
представя елементи от немската култура, история и бизнес. От него ще се представят множество
технологични услуги и поддръжка за тях на клиентите в Германия.
Капитал, 21 март 2013



стр. 4 от 13
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

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

Брой 13 (46)/ 28 март 2013 Камара на професионалните оценители

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

Външният ни дълг намалява с над 400
млн. евро през януари
Брутният външен дълг в края на януари 2013 г. е 37,15
млрд. евро или 91% от брутния вътрешен продукт на
страната. Отчетено е намаление с 434.6 млн. евро (1.2%)
в сравнение с края на 2012 г. Това показват данните на
Българска народна банка (БНБ). Към края на декември
миналата година размерът на външният дълг по последни
данни на БНБ е 37,59 млрд. евро или 94.8% от БВП, като
за 2012 г. той се увеличи с около 2 млрд. евро спрямо
2011 г. В края на януари 2013 г. дългосрочните
задължения са 26,85 млрд. евро (72.3% от брутния дълг,
65.8% от БВП), а краткосрочните – 10,3 млрд. евро
(27.7% от брутния дълг, 25.2% от БВП). Брутният външен
дълг на сектор Държавно управление в края на януари
2013 г. е 3065.2 млн. евро. В сравнение с края на
миналата година той намалява с 309.2 млн. евро (9.2%).
Външните задължения на сектор Банки са 6316.1 млн.
евро.
econ.bg, 26 Март 2013

40% от младите без работа
България се нареди в челото на още една черна
статистика. Над 40 на сто от младите българи до 25
години нямат работа. Те разчитат единствено на помощта
на родителите си. В тази класация ние се доближаваме до
най-тежко ударените от кризата европейски държави -
Испания и Гърция. Там без препитание са съответно 55 и
59 на сто от младите хора. Данните на НСИ дават само
30% безработица на младите българи, но тя не е реална.
Към тях трябва да се добавят и тези, които нито учат,
нито търсят служба, защото са обезкуражени, обясни
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зам.-шефът на Българската стопанска камара Димитър Бранков. Според него това е и една от
причините за протестите в страната и прерастването на икономическата криза в социална. Броят
на българите, които с години не търсят работа, защото нямат надежда, че ще намерят, е над 212
хиляди души, сочат данните от статистиката.
Стандарт, 26 Март 2013

Бизнесът взима по-малко заеми
Бизнесът взима по-малко заеми, сочат данните на БНБ за февруари. Общият обем на банковото
кредитиране се сви с 208 млн. лв. през февруари спрямо предходния месец. Най-сериозен отлив на
кредитиране се усеща при бизнеса, тъй като фирмите са намалили заемите си с 153 млн. лв. до
общата сума от 25,5 млрд. лв. Наред с това рязко се увеличават депозитите. През февруари
домакинствата са натрупали нови 489 млн. лв. депозити до общата сума от 35,124 млрд. лв. Оказва
се, че през месеца, през който кабинетът "Борисов" подаде оставка, фирмите сериозно са свили
взимането на нови кредити, а хората са увеличили спестяванията си. Явно много фирми и
граждани отлагат разходите си до сформиране на правителство след изборите. Общият кредитен
портфейл на банковата система през февруари намалява с 0,5% до 42,573 млрд. лв. На годишна
база обаче общият размер на отпуснатите заеми нараства с 3,7% (1,519 млрд. лв.). През февруари
потребителското кредитиране се свива с 9 млн. лв. до 7,2 млрд. лв. Февруари е бил слаб месец и за
жилищните кредити, където сумата на отпуснатите заеми намалява с 20,8 млн. лв. до 8,887 млрд.
лв.
Стандарт, 26 Март 2013

4 милиарда във фискалния резерв
Няма основания да се спекулира със състоянието на фискалния резерв. Това обяви премиерът
Марин Райков след първото заседание на служебния кабинет. Към 18 март той е 4 млрд. лв. и
превишава значително депозита на Сребърния фонд от 2 млрд. лв. Райков увери, че до края на
годината държавата ще има фискален резерв над минималните 4.5 млрд. лв., които трябва да
поддържа. До 20 април във фискалния резерв се очаквали да постъпят над 1.2 млрд. лв. от ЕС. От
тях 400 млн. лв. са по оперативни програми и 850 млн. лв. - единни плащания за земеделски
производители. "Няма индикатори, че държавният бюджет не може да бъде изпълнен", обяви и
финансовият министър Калин Христов. Той обясни, че тепърва се очаква активно плащане на
данъците.
Стандарт, 21 Март 2013

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

No_
2011 Дълготрайни активи (хил. лв.)

Предприятие Град
2011 2010

1 Адванс Пропъртис ООД София 617 142 609 666
2 Велграф Асет Мениджмънт АД София 125 825 105 745
3 Глориент Инвестмънт БГ ООД София 124 771 128 686
4 БЛД Офис Парк АД София 52 374 51 102
5 България Платиниум груп ЕАД София 38 044 41 192
6 Дарик имоти България АД София 28 844 23 201
7 Слатина Булгарплод ЕАД София 18 196 18 879
8 Интерпред - Световен търговски център АД София 10 061 10 805
9 Драфт ЕООД София 9 345 9 397

10 Транстерминал ООД София 7 458 7 641
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Съветник на Симеон Дянков напуска
Банката за развитие
Министерство на финансите смени председателя на
надзорния съвет на Българската банка за развитие (ББР) и
намали състава на управителния съвет от петима на трима
членове. Това е станало в понеделник на проведено
извънредното общо събрание на акционерите на банката, в
която държавата държи 99.99%. В прессъобщения
институцията и министерството принципал съобщават, че
председателят на надзора Доротея Пандова е освободена по
нейна молба, а на мястото й е назначен Стефан Белчев,
ръководещ дирекция "Вътрешен одит" в Министерството
на финансите. Със сигурност поста на председател на
управителния съвет запазва главният изпълнителен
директор Асен Ягодин, но не се казва кои членове са били
освободени и дали за другите две места е имало промени.
От Министерството на финансите, както и от самата банка
отказаха да посочат имената на освободените членове на
управата, както и дали има промени в останалите двама
членове, след като е ясно, че председателят не е сменен.
Капитал, 2013-03-26

Близо 10% от акциите на КТБ бяха
изтъргувани на фондовата борса
Голяма сделка с акции на Корпоративна търговска банка
раздвижи борсовата търговия в последния ден от
седмицата. Близо 10% от книжата на банката бяха
прехвърлени в днешната сесия, като 9.9% от капитала на
финансовата институция минаха в една сделка в 15.10 часа.
Все още не е ясно кой е бил продавач и кой е купил
акциите. По закон до няколко дни компанията трябва да
обяви кои са страните по сделката, ако те са търгували с
повече от 5% от книжата. Според последния доклад за
дейността на КТБ, толкова голям дял имат само двамата
основни акционери – "Бромак" на Цветан Василев (50.29%)
и Bulgarian Acquisition Company II, контролирано от
Държавния фонд на Оман (32.99%). Останалите книжа са
свободно търгувани на Българската фондова борса, а под 1% е собственост на няколко души от
управлението на банката. Единичната цена на акция при най-голямата сделка днес беше 90.70 лв.,
като в края на деня пазарната стойност на КТБ отбелязваше ръст от над 2%. В момента
инвеститорите оценяват банката на общо 540 млн. лв.
Капитал, 2013-03-25

Повишено търсене за АДСИЦ компаниите
Българските акции се търгуваха противоречиво вчера и с ниски обеми. Те останаха слабо
повлияни от волатилността, отчитана на европейските пазари, причинена от посягането към
депозитите Кипър. Индексите на БФБ - София се движеха разнопосочно при слаб превес на
печелившите позиции. Към 16.11 часа основният индекс SOFIX се котираше на ниво 376.61
+0.38%; BGTR30 281.95 -0.31%; BGREIT 84.83 +0.80%. Под разпродажби отново попадна ЧЕЗ
Разпределение България (3CZ) 1234 лв. -4.34%. В предходния ден отново се заговори за лиценза

БФБ-София
Седмичен оборот (18-22 март 2013)
(лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 2 178 689.85
Standard 55 083 318.15
АДСИЦ 549 068.78
Общо 64 422 345.05

BGREIT: 26.02.2013 – 26.03.2013
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на дружеството, за който прокуратурата препоръча на ДКЕВР да бъде отнет. Допълнително
натежа и искането на ЕВН България, отправено към ДКЕВР, за незабавно преразглеждане на
цените на електрическата енергия. Според дружеството, повишеното производство на зелена
енергия заплашва стабилността на системата. Само за периода юли 2012 - март 2013 г. загубите на
ЕВН България от предварителното финансиране изкупуването и заплащането на енергията,
произведена от ВЕИ, възлизат на над 100 млн. лв.
Марица, 2013-03-21

Необичайна активност с акциите на Варна плод
Необичайна активност се наблюдава с книжата на Варна плод в последните две седмици. Акциите
на компанията приключиха 2012 г. на цена от 114 лв. за брой, след като в последната търговска
сесия бяха прехвърлени 54 броя. През януари, книжата на дружеството бяха търгувани в едва 4 от
борсовите сесии, докато сделки през февруари липсват. Повишената активност се наблюдава от 8
март насам, когато обект на търговия са 96 лота (8 март), 110 броя (13 март), 49 броя (15 март) и 55
акции през вчерашния ден. Само в началните 1.30 часа на днешната сесия бяха изтъргувани 75
акции на цени между 205 и рекордните 229 лв. за лот. Дневното повишение е от 14.50%, а
офертите купува/продава към момента са на нива от 130/245 лв. за акция. Компанията приключи
2012 г. с печалба от 1.77 млн. лв., или над 33 лв. на акция. Основни собственици в дружеството са
Слънце Стара Загора Трейд ЕООД и Елпром АД, контролиращи 49.99 и 40.46 на сто от капитала.
Основната дейност на Варна плод АД се състои в организация и извършване на тържищна дейност
с пресни и преработени плодове и зеленчуци, хранителни стоки, цветя; отдаване под наем на
складови, търговски, хладилни и административни площи.
profit.bg, 2013-03-21
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ИНВЕСТИЦИИ

София изпревари Пловдив по модерни
молове
София изпревари Пловдив по търговски площи в молове на
1000 жители, сочи проучване на пазара на Forton
International. В столицата те нараснаха от 157 на 214 кв. м.
Все пак София остава в долната половина на класацията, а
на първите три места са съответно Стара Загора, Варна и
Русе. За страната този показател е 96,1 квадрата, което е
доста по-малко от средното ниво за Европа от 250 кв. м.
Към края на март търговската площ в молове в България
ще достигне 704 хиляди квадратни метра. Интересът на
търговците към моловете се запазва. Отворилите центрове
в последните 12 месеца бяха с близка до пълна заетост,
като по-големите от тях се оформят като регионални
центрове, които привличат клиенти не само от съседните
квартали, а от целия град, както и от други населени места.
По-малките проекти вероятно ще изгубят част от
посетителите си и ще трябва да се адаптират към по-
ефективно обслужване на населението в непосредствена
близост – било чрез предлагане на повече услуги или чрез
промяна на предназначението на част от площите,
прогнозират от Forton.
Монитор, 27 март 2013

Година преди да бъде построен, Sofia Ring
Mall е отдаден на 60%
Една година преди да бъде построен и открит, близо 60%
от площите на Sofia Ring Mall са вече отдадени на бъдещи
наематели. Това съобщи Сотирис Янакудакис, търговски и
лизинг директор на Sofia South Ring Mall ЕАД. Той посочи,
че вериги като Mr. Bricolage вече са запазили място в
търговския център в подножието на Витоша на
околовръстния път. Други международни компании за пръв
път ще навлязат в България отваряйки магазин в новия мол,
тъй като до сега не са намирали достатъчно голям за
мащабите им търговски обект. Още 20 хил. кв. метра
търговски площи са отворени за сключване на договори с
потенциални наематели, допълни Янакудакис и обяви, че
строителството на мола е в напреднала фаза и обектът ме
може да бъде открит през март 2014 година. Sofia Ring Mall
е част от мащабен проект на гръцкия инвеститор Fourlis
Group, който се подготвя да вложи общо € 300 млн. на
терена. Повече от половината средства са собствен ресурс,
а за останалите ще се разчита на банково финансиране.
Очакванията са инвестицията в частта банково финасиране
да се възвърне до 7 - 8 години от стартирането на
отделните етапи на проекта. Той стартира с изграждането
на хипермаркета IKEA на околовръстния път, който вече е
открит и работи.
Дарик радио, 27 март 2013

Обновяват гара Пазарджик
с 4 млн. от ЕС
Преустройство и саниране на
жп гара Пазарджик ще бъде
направено с пари от ЕС. Утре в
компанията ще бъдат отворени
ценовите оферти на
кандидатите за изпълнители на
проекта. Общият бюджет за
обновяване на гарата е 4,061
млн. лв., около 80% от които се
осигуряват от ОП "Транспорт" и
Европейския фонд за
регионално развитие.
Стандарт, 27 март 2013

Рока България с нова
фабрика в Каспичан
Новите продукти на марката
Roca идват на българския пазар
само дни след като бяха
представени на изложението
ISH във Франкфурт, Германия.
Родната марка Fayans има нови
водоспестяващи предложения в
икономичния ценови клас. На
събитието изпълнителният
директор на компанията Серхио
Кастро обяви раширяването на
производството с нова фабрика
за акрилни продукти за баня в
Каспичан.
1kam1.com, 26 март 2013

Инвестират над 650 млн.
лв. в туристически обекти
„Опознай родината, за да я
обикнеш“, е казал Алеко
Константинов. И като всяка
мъдрост и тази се е доказала във
времето. Сега обаче добива нов
смисъл – обиколи родината, за
да я обикнеш и рекламираш
пред чужденците. Въпреки или
заради големия брой културни и
туристически обекти в страната
достъпността до тях е
затруднена.
вестник Строител, 25 март 2013
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Наемите на складовете около 3,8 евро/кв. м
Наемите на складовете от началото на годината остават без съществена промяна и за първокласни
локации в София и Варна месечната аренда за съвременни промишлени и логистични площи е в
порядъка на 3,8 евро/ кв. м, сочи проучване на Colliers International. Съществуващите наемни нива
се очаква да се запазят и през 2013 г. През втората половина на 2012 г. нивото на свободни площи
отчита ръст от 17%. Той се дължи основно на отдаване под наем на логистични площи, които
преди това са били използвани от техните собственици, като в тези случаи сградата променя
статута си от площи за лично ползване в спекулативни площи. Към тези площи не се отчита
интерес от страна на потенциални наематели. Причината е, че те не отговарят на изискванията на
компаниите, чието търсене е насочено към модерни сгради. Един от основните недостатъци на
старите индустриални бази са по-високите оперативни разходи и разминаването с изискванията за
качество на клиентите, искащи за предоставяне на съвременна логистична услуга.
Капитал, 25 март 2013

Ремонти в "София тех парк" ще глътнат 25 млн. Евро
Обновяването на сградите, в които ще се настани бъдещият "София тех парк", ще струва 25 млн.
евро. Това е половината от парите, предвидени за неговото изграждане. Сумата ще дойде от
програмата за бизнеса "Конкурентоспособност", съобщиха за "Сега" от министерството на
икономиката. Някои от сградите ще бъдат ремонтирани, а други - направо съборени. Екип от
специалисти обследва както терена, така и сградите, за да бъде решено кои от тях са годни за
ползване и кои - не. Работата по проектите как точно ще бъдат преустроени сградите, така че да са
удобни за фирмите и лабораториите, които ще се нанесат в тях, вече е на финална фаза. Отделно
от това тече подготовка на тръжните процедури за изграждането на новите постройки. Тяхното
строителство трябва да тръгне през следващата година.  Въпреки че идеята за "София тех"
предвиждаше първите форуми, лекции и семинари да започнат още в началото на т.г., стартът на
парка ще изчака, тъй като сградите още не са готови.
Сега, 25 март 2013

Мол "Странд" отваря в Бургас в края на месец май
Първият лайфстайл център от открит тип в страната „Странд” ще отвори в Бургас на 31 май,
съобщиха от фирмата инвеститор ZBS. Заедно с него се отварят и 1 000 работни места. Модерният
търговски комплекс се издига зад магазин „Метро” и е уникален за България, защото бяга от
традиционната визия за мол и затворени търговски площи. Инвеститорите са привлекли 15 нови
модни марки, които досега не са стъпвали в Бургас. Освен мода дошлите ще могат да се насладят
на кухня от цял свят в седемте ресторанта на комплекса. Изненадата за посетителите ще е и
собствено радио на „Странд”. Новите модни марки са от различни ценови класове, като
преобладават магазините от Великобритания, има и от Италия, Германия, Португалия, Дания и
дори от Хонг Конг. От "Странд" залагат и на хали за пресни продукти, като дават превес на
местните производители. Така вместо хипермаркет купувачите ще могат да избират сред пресни
зеленчуци, меса и млечни продукти.
Stroimedia.bg, 22 март 2013

България кани азиатски инвеститори
Над 200 водещи компании от Азия посетиха серия бизнес събития, имащи за цел да популяризират
възможностите за бизнес в България. Събитията представляваха три кръгли маси и една
конференция, проведени в Сеул (6 и 7 март), Токио (12 март) и Хонконг (14 март). Организатор на
форумите е Българската агенция за инвестиции съвместно с популярната бизнес медия
"Файненшъл Таймс". Финансирането е осигурено по ОП "Конкурентоспособност". Фокус на
дискусиите бяха приоритетните икономически сектори: аутсорсинг на бизнес процеси,
транспортно оборудване и машиностроене, информационни технологии и комуникации, логистика
и транспорт, електроника и електротехника, здравеопазване и медицински туризъм. Заедно с
българския екип предимствата на страната ни бяха презентирани както от родни предприемачи,
така и от чужденци, развиващи дейност у нас.
Стандарт, 22 март 2013
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Accor проучва възможности за още обекти в България
С 10% се е увеличил броят на туристите, посетили София през 2012 г. Това отчете зам.-кметът по
финанси Дончо Барбалов при официалното откриване на първия хотел с марката Novotel в
столицата. Хотелът реално започна работа на 1 декември 2012 г. и е първият, който се менажира
от френската компания Accor в България. Веригата оперира над 3500 хотела в 92 страни по света.
Сградата, която се намира на столичния бул. "Цариградско шосе", е собственост на дружеството
със специална инвестиционна цел Ем Ейч Кю, която е част от групата на строителната компания
"Маркан". Още от началото на проекта дружеството си партнира с френската верига, която държи
правата върху марката Novotel. Сключеният договор за управление на хотела е за срок от
"20+10+10" години, съобщи Валентин Каназирев, който е управляващ партньор в "Маркан".
Самата сграда е със смесено предназначение, като освен хотелска включва и офис част, която се
управлява от AIG/Lincoln Asset&Property Management Company. Общата й площ е 23 хил. кв.м, а
инвестицията в проекта е в размер на 22 млн. евро и е изцяло на "Маркан", посочи Каназирев.
Капитал, 21 март 2013

Италианци ще произвеждат хидравлични цилиндри до Пловдив
CBM Group ще строи свой завод за производство на хидравлични цилиндри на територията на
община Марица. Преговорите с местната администрация са пред финализиране, потвърди зам.
кметът Стефан Цанков. Фирмата е един от най-големите италиански производители на
хидравлични цилиндри в Европа. Създадена е като семейно предприятие в Модена, във време
(1967 г.), когато земеделието е много по-различно от това, което е днес. Промените, които
настъпват с годините трансформират работата на италианския производител в два основни
сектора, развивавщи се до днес - трактори и техните компоненти. Днес CBM Group има свои
заводи в Полша и в Индия, които функционират като производители на хидравлични цилиндри в
областта на селско- стопанските машини. Всяка година Полша произвежда по техен бранд
трактори. В България до момента италианците са работили единствено с местни доставчици.
Заводът на територията на община Марица ще се фокусира върху производството и експорта.
Застроената площ на предприятието е около 4 000 кв. върху терен от 6 дка.
Марица, 21 март 2013

“Шенкер” откри нов терминал край Пловдив
Българското представителство на немската фирма “Шенкер” ЕООД откри вчера нов логистичен
терминал в индустриалната зона край село Радиново. Той е разположен на площ от 2 000 кв. м за
временно складиране, складиране на митническа стока, митническо представяне и логистични
услуги. Сградата е проектирана да бъде енергийно ефективна и функционална. Разполага със шест
модерни рампи за автомобили, електронен контрол на достъпа, денонощно видео наблюдение,
сигнално-охранителна и противопожарна аварийна система. Стойността на проекта на първия етап
е 1 200 000 евро. “Фирмата има седем представителства в страната със 179 служители. Първата ни
инвестиция беше в София. През 2011 г. открихме и нашия терминал за морски превози във Варна.
Сега откриваме този край Пловдив, който да подкрепи индустрията в регионите на Пловдив и
Стара Загора. Надявам се този терминал да е важен и силен партньор за българските компании,
които произвеждат тук”, каза преди откриването Хелмут Хвайгхофер, бивш управител на
“Шенкер” и член на борда на директорите в централния офис във Виена.
Марица, 21 март 2013
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АНАЛИЗИ

Градът на белгийските инвеститори
Два от най-големите белгийски инвеститори в България са избрали един и същ малък град за
своите проекти. С общо над 1300 работни места, които осигуряват, "Солвей Соди" и
"Агрополихим" са огромни работодатели за размерите на Девня, където живеят малко повече от
8000 души. И двете инвестиции са направени чрез приватизацията на бивши соцгиганти в
химическата индустрия. От края на 90-те години на миналия век, когато заводите станаха
собственост на частни компании, досега са вложени значителни средства в модернизация и
разширяване на производството.

Растеж след приватизацията
Заводът за калцинирана сода "Соди" беше продаден на белгийския концерн Solvay през 1997 г. С
по-малък дял като купувач се включи и турската Sisecam, след като сделката беше блокирана от
антитръстови власти в Италия заради притеснения, че Solvay и "Соди" държат общо 97% от пазара
там. Под новото си име "Солвей Соди" днес е най-големият завод в Европа за синтетично
производство на калцинирана сода и най-големият европейски завод на Solvay. Компанията е
собственик също на ТЕЦ "Девен", а част от суровините си осигурява от дъщерните "Провадсол"
(бившето "Геосол"), което разработва солна мина край Провадия, и "Девня Варовик" (смесено
предприятие с "Девня Цимент"). През 2011 г. Solvay Group разшири присъствието си в България
освен чрез "Солвей Соди" и неговите филиали също чрез придобиването на "България Флуорит",
което е концесионер на находище за калциев флуорит в село Чипровци, област Монтана.

За 15 години в България "Солвей Соди" е инвестирало близо 1 млрд. лв. "Средствата са вложени за
привеждане на инсталациите в съответствие с европейското законодателство в областта на
околната среда, за модернизиране на производственото оборудване и увеличаване на капацитета",
каза изпълнителният директор Спирос Номикос. Най-голямата инвестиция през последните
години (300 млн. лв.) е свързана с увеличаване на капацитета на содовото производство до 1.5
млн. тона годишно и включва изграждане на нова производствена линия за тежка сода в "Солвей
Соди" и на нова инсталация за когенерация (комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия) в ТЕЦ "Девен". Инвестиционната програма на компанията за 2013 - 2015 е
на стойност между 25 и 60 млн. лв. годишно. "През тази година планираме 45 млн. лв. за
екологични и енергоспестяващи проекти, включително изграждане на ново дестилационно
оборудване в содовия завод", уточни Номикос.

Колко тежи бюрокрацията
Производителят на торове "Агрополихим" беше приватизиран през 1999 г. от консорциума Acid
and Fertilizers между регистрираната в САЩ Hardland Investment и "Юнион миниер Пирдоп мед",
което тогава беше собственост на белгийската Union Miniere (сега Umicore). По това време заводът
беше практически във фалит.

"Първата ни работа беше да го стабилизираме и след това започнахме мащабна инвестиционна
програма, за да повишим производителността и качеството и да отговорим на европейските
екологични изисквания", каза изпълнителният директор Филип Ромбаут. Досега са вложени над
100 млн. евро в изграждането на нова изпарителна кула за фосфорна киселина,
водопречиствателна станция, завод за амонячен кондензат, нови производства на амониев нитрат
и комплексни торове, резервоари за сярна и фосфорна киселина, депо за фосфогипс и др.

Голяма част от проектите на компанията обаче минаха през сериозни спънки и забавяния заради
тежката бюрокрация в страната. "Досега можеше да сме инвестирали двойно повече, ако
администрацията се отнасяше положително и работеше по-бързо", посочи Ромбаут. Компанията
чака осем години за разрешенията за депото за фосфогипс и три години, за да може да започне
инсталирането на закупеното оборудване за новото производство на комплексни торове. Само
преди броени месеци успя най-накрая да получи последните документи от земеделското
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министерство за терена, на който от осем години планира да изгради депо за отпадъци. Същото
време отнеха и разрешенията за терминала за втечнен амоняк, който вече се очаква да бъде
завършен през лятото на 2014 г. Това е един от най-големите и важни проекти на "Агрополихим".
Терминалът е на стойност 20 млн. евро и ще позволи на компанията да внася амоняк от чужбина и
да е по-малко зависима от цените на газа в страната.

Предпазливо
Предстоящите предсрочни избори като цяло правят инвеститорите по-предпазливи, макар че от
"Агрополихим" казаха, че те няма да отложат проектите им. Все пак ситуацията е по-различна от
миналата година, признават от "Солвей Соди". "През 2012 г. общият бизнес климат изглеждаше
добър и имаше известна стабилност заради предприетите от различни правителства мерки", каза
Номикос. Като положителни фактори той посочи обвързването на лева с еврото, ниската ставка на
корпоративния данък от едва 10% и специалното внимание към приоритетните инвестиционни
проекти. "Напоследък обаче ситуацията се промени, а това поражда период на несигурност",
посочи той. Според него голямото предизвикателство е след 12 май да има ясно управляващо
мнозинство, независимо какво. "Важното е то да е в състояние да се заеме отново с държавните
дела възможно най-бързо", каза Номикос.

Предизвикателство остава и външната икономическа среда, особено в Южна Европа. Не много
добри обаче са макроикономическите показатели и в останалата част от света, включително в
нововъзникващите пазари, смята Номикос. "Търсенето на калцинирана сода не е толкова силно
както миналата година и дори отслабва в някои региони, при все че глобалното търсене
продължава да расте", каза той. "Солвей Соди" изнася над 90% от продукцията си.

От "Агрополихим" са по-скоро оптимисти за пазара на азотни торове, който е предимно
вътрешният пазар. При фосфорните торове обаче, които са основно за износ, пазарът се е свил
драстично.

Трудният преход
През последните 15 години средата в България се е променила значително, но невинаги към по-
добро, смята Ромбаут, който живее в страната от 1997 г. "Когато дойдох тук, България беше
изправена до стената и новото правителство на Иван Костов трябваше да предприеме нещо", каза
той. Според него не всичко е било направено по идеалния начин, но е имало усещане за спешност
и нещата са започнали да се случват. После обаче тази инерция е била загубена. "Много малко
политици и бюрократи изпитваха морално задължение да изпълнят гражданския си дълг към
хората, затова нещата се случваха толкова бавно", каза Ромбаут. По думите му държавата е
трябвало да създаде по-добра среда за бизнеса, което е щяло да повиши и доходите на хората.
"Именно ниските заплати са причината днес хората отново да протестират и трябва да се запитаме
защо това е така",  посочи Ромбаут. И добави: "Администрацията трябва да разбере, че работи в
сферата на услугите и че от нея зависят благоденствието на хората и скоростта, с която се развива
страната." Според него България е като кораб с два двигателя – публичните разходи и частните
инвестиции. Ако единият от двигателите не работи, корабът ще започне да се върти в кръг, докато
му свърши горивото. "Движим се, но не стигаме никъде. Ситуацията не е толкова зле, но може да
бъде много по-добре", категоричен е Ромбаут.
Капитал, 27 март 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 МЕНИДЖЪРИ И ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕВИЕ
КОГА: 10-12.04.2013

КЪДЕ: бул. Христо Ботев 1, София

 КУРС ПО ГЛОБАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И ЛИДЕРСТВО
КОГА: 26.01-15.04.2013

КЪДЕ: Институт за следдипломна квалификация, София, бул. "Климент Охридски" 1-2

 КОНФЕРЕНЦИЯ: СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
КОГА: 30.05.2013

КЪДЕ: хотел Хилтън, зала Мусала, София

 КОНФЕРЕНЦИЯ ESPO 2013
КОГА: 30-31.05.2013

КЪДЕ: к.к. Златни Пясъци, Варна


