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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

"Деворекс" вече е част от полската група
Lentex
Българско предприятие от Пловдив привлече интереса
на чуждестранен инвеститор и вече е част от полската
група Lentex. Водещият производител на пластмасови
улуци и тръби в страната "Деворекс" беше купен от
Gamrat - дъщерно дружество на групата. Сделката се
подготвя от известно време, но е била финализирана в
края на февруари. За 100% от дяловете купувачът е
платил 8.625 млн. евро. Това е около два пъти размера
на продажбите на "Деворекс" за 2012 г. и според
специалисти се определя като много добра цена.
Придобиването ще помогне на полската компания да
засили позициите си в региона, а на българското
предприятие ще даде възможност за разширяване на
пазарите. През декември беше подписано и
предварително споразумение за основния дял.
Дружеството е с капитал 1 млн. лв., разпределен в 20
хил. дяла, които преди сделката се държаха поравно от
четирима собственици. В крайна сметка на 28 февруари
са били подписани договори и за двата пакета и така
полската компания е станала едноличен собственик на
дружеството.
Капитал, 03 април 2013

Офшорна компания купи 9.9% от КТБ
Малко преди началото на процедурата по увеличението
на капитала си с 93 млн. лв. Корпоративна търговска
банка (КТБ) се сдоби с нов акционер. Това е
регистрираното в карибска офшорна зона дружество
DEWA International Ltd. Няма информация кой седи зад
новия акционер и дали има връзки с основния
собственик и председател на надзорния съвет на КТБ -
Цветан Василев. DEWA купи 9.9% от акциите на
банката (малко под 10%-овия праг, над който трябва да
се иска одобрение от БНБ и задължително да се провери
произхода на капитала) от "ТЦ - Институт за
микроелектроника" на 22 март. Сделката е сключена
при цена 90.70 лв. за акция или общо 54.4 млн. лв. за
целия пакет. ТЦ-ИМЕ пък се сдоби с тези книжа около
месец по-рано от други свързани и финансирани от
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банката лица на средна цена 83.5-84 лв. за акция, което означава, че печели около 4 млн. лв. от
продажбата им и вече няма акции в институцията. Към края на 2011 г. КТБ е финансирала
свързани компании за над 1 млрд. лв. далеч над законовите лимити. Една от схемите за
превръщане на заеми от банката в собствени средства е именно чрез подобни борсови операции.
Например през последните години делът на "Бромак" (еднолично ООД на Цветан Василев) в
капитала на КТБ падна от 60% на малко над 50%. Тези близо 10% от акциите, които според
борсовите котировки на банката се оценяват на 40-60 млн. лв., бяха прехвърлени в кредитирани от
банката свързани компании като "Юлита 2002", "Си ди мениджмънт", "Корект фарм", "Ареском",
"Дивал 59", "Булит 2007", "Принт инвест 1", "Транстрейдинг" и др.
Капитал, 02 април 2013

Инвестират 3,5 млн. лв. в пивоварната "Шуменско"
Близо 3,5 млн. лева ще инвестира тази година "Карлсберг България" в пивоварната в Шумен и
маркетингови активности в подкрепа на марката "Шуменско". Така общият размер на вложенията
в завода, откато е част от "Карлсберг Груп", ще надхвърли 90 млн. лева, съобщиха от компанията.
Цифрите бяха представени от изпълнителния директор на компанията Габор Бекефи при
посещение в пивоварната в Шумен. Той бе категоричен, че "Карлсберг България" ще продължи
инвестиционната си програма въпреки предизвикателствата на макроикономическата ситуация и
динамиката на пазара, защото вярва във възможностите за ръст през следващите години. Бекефи
обяви и старта на националната промоция на "Шуменско", в която феновете ще имат възможност
да спечелят 1 милион бири. Кампанията започва от април и ще продължи до края на юни. Всеки,
който открие в този период под капачката на "Шуменско Премиум" печелившия символ, може да
получи срещу него още една бутилка от 0,5 л. Подаръците си късметлиите ще могат да вземат от
над 20 000 точки на продажба в цялата страна, маркирани с отличителния знак на промоцията.
Печелившите символи ще могат да бъдат намерени под капачките на всички ПЕТ и стъклени
бутилки на "Шуменско Премиум".
Stroimedia.bg, 02 април 2013

Пети мобилен оператор наесен
Съвпадение, съдба, дежа вю или поредното доказателство, че нищо на света не се губи, камо ли
човешката амбиция. Наречете го както пожелаете, но фактите са такива: Красимир Стойчев отново
е с проект за мобилен оператор, отново планира той да е първи по технологията си в страната и
пак се готви да го продаде на някой с повече пари от самия него. Оттук нататък приликите с още
познати лица може би свършват. Дали проектът на Стойчев ще успее - гаранция, разбира се, няма.
По думите му обаче той е задвижен, фирмата му "Макс телеком" ще има нов мажоритарен
собственик съвсем скоро, а до октомври тя най-вероятно ще започне да предлага услуги като
мобилен оператор от четвърто поколение - LTE (Long Term Evolution). Намерението на Красимир
Стойчев да излезе отново на терена на мобилните оператори е още отпреди близо година и
половина. През декември 2011 г. неговата "Макс телеком" взе от Комисията за регулиране на
съобщенията (КРС) лиценз за изграждане на мрежа за мобилни услуги и съответните честоти - две
ленти по 8 MHz в диапазона 1800 MHz за 10 години напред. Според процедурата, проведена от
регулатора тогава, ресурсът беше отпуснат с идеята за т.нар. технологична неутралност, тоест
компаниите могат да го използват по какъвто стандарт си пожелаят.
Капитал, 01 април 2013

"София мед" получи 40 млн. евро заем от ЕБВР
Металообработващото предприятие "София мед" ще получи 40 млн. евро дългосрочен заем от
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Част от средствата ще бъдат
инвестирани в повишаване на енергийната и производствената ефективност, а другите ще се
използват за дългосрочен работен капитал, съобщиха от финансовата институция. Кредитът ще
помогне на предприятието да финализира важни инвестиции и да приключи бизнес плана си по
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график. Това ще подобри позицията му на световния пазар и ще му позволи да отговори на
нарастващото търсене. От общия финансов пакет 10 млн. евро ще бъдат заделени за финансиране
на проекти, които ще направят предприятието по-ефективно. Това включва подобряване на
енергийните параметри на работа и съкращаване на производствените разходи. Целта е заводът да
постигне най-добрите международни практики. Средствата ще се използват също за ориентиране
на производството към продукция с по-висока добавена стойност като специални сплави и
валцовани продукти за индустриални приложения. Това ще стане чрез разширяване на
мощностите за производство на такива изделия. "Заемът ще помогне на "София мед" в
реализацията на значителни инвестиции в нови продукти с добавена стойност, енергийна
ефективност и подобряване на стандартите за корпоративно управление", посочи директорът на
ЕБВР за България Даниел Берг.
Капитал, 01 април 2013

Фабриката за пенопласт край Симитли на фирма “Бултера” фалира
Първият завод за пенопласт - суровината за производство на симпролит на територията на
България обяви фалит. Отворен в началото на 2009 година от Българско- руското дружеството
"Бултера" спря производството на симпролит, след като няма пазар за реализиране на
продукцията. В предприятието за строителни материали бяха инвестирани 3 млн. евро.
Инвеститор в предприятието бе фирма Симпролит БГ АД със собственици Атанас Пашалиев и
Кирил Анзов. Специализацията на дружеството бе в производство на строителни изделия от
полистиролбетон, чиято търговска марка е симпролитът. Материалът е разработен в Сърбия и се
използва под формата на блокове за оградни и преграждащи стени и подови плочи. През 2008
година "Бултера" купи бившата станция за сепарация на въглища край Симитли за над 1 млн. лв.
Базата се намира в местността Орловец и е с площ около 200 дка. Собственици на дружеството с
равни дялове са Кирил Анзов и руският гражданин Сергей Старков. Анзов е работил дълги години
в Русия. След реализацията на проекта изолационните тухли от симпролит бяха предложени на
пазара. "Бултера" е патентовала технологията за производство на тухли и керемиди от симпролит.
На пазара те се конкурираха с подобни производства като тухлите "Итонг", но не успяха да се
преборят и собствениците спряха производството. Заводът е вдигнат върху площ от 13,5 декара.
Три са производствените халета, има административна сграда, в която са осигурени два
апартамента за гости.
Струма - Благоевград, 28 март 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Бюджетният дефицит е бил 732 млн. лева
към края на февруари
Бюджетният дефицит, формиран на касова основа, е в
размер на 732 млн. лева към края на февруари, съобщиха
от Министерството на финансите (МФ). Дефицитът по
националния бюджет в размер на 485,5 млн. лева, а по
европейските средства – 246,5 млн. лева. Дефицитът по
Консолидираната фискална програма (КФП) е със 167
млн. лева по-голям в сравнение със същия период на
миналата година заради по-високите разходи през
първите два месеца на годината, като увеличението им се
дължи на по-високите здравноосигурителни и лихвени
плащания, поясняват от ведомството. Постъпленията на
консолидирано ниво в края на февруари възлизат на над
3,827 млрд. лева, или 12,5% от годишните разчети за 2013
година. От тях данъчните постъпления, включително
приходите от осигурителни вноски, са близо 3,248 млрд.
лева. Приходите от преки данъци възлизат на 402,9 млн.
лева, което е 9,8% от планираното за цялата година.
Приходите от косвени данъци възлизат на над 1,903
млрд. лева, което е 15,4% от разчетеното. В това число
приходите от ДДС възлизат на над 1,331 млрд. лева, от
акцизи - 551,2 млн. лева, от мита – 20,4 млн. лева.
Дарик радио, 02 Април 2013

4 млрд. лв. спестени в банките за 1 г.
С 4 млрд. лв. са се увеличили депозитите на
домакинствата за 1 г. През февруари 2013 г. те са
достигнали 36,53 млрд. лв., а година по-рано са били 32,5
млрд. Това става ясно от статистиката на БНБ.
(Подробности виж в графиката). Само през февруари тази
година ръстът е с 496 млн. лв. - повече от половината от
общото увеличение на привлечените средства от всички
източници, което е било в размер на 826 млн. лв. Част от
ръста обаче се дължи на натрупване на лихви, а не само
на привличане на нови средства. Активите на банките
също нарастват - с 900 млн. лв. до 82,9 млрд. Съществено
са се повишили инвестициите им в ценни книжа - с 18,6%
(1,3 млрд. лв.) Те са основно български ДЦК в
портфейлите, държани за търгуване и на разположение за
продажба. Банките работят на печалба, но тя е по-ниска
спрямо миналата година. За първите два месеца на 2012 г.
са били на плюс 118 млн. лв., а през същия период на
тази година положителният им финансов резултат е 111
млн. лв. Само през февруари 2013-а той се е увеличил с
48 млн. лв. От лихви по кредити банките са получили
нетен доход в размер на 195 млн. лв.
24 часа, 02 Април 2013+

03.04.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.52323
GBP/BGN 2.30940
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Увеличават се цените в преработващата и добивната промишленост
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари е с 0,5% над равнището от
предходния месец, отчитат от НСИ. Увеличение на цените е регистрирано в добивната
промишленост - с 1%, и в преработващата промишленост - с 0,8%, докато при производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с 0,1%. В
преработващата промишленост увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при
производството на лекарствени вещества и продукти - с 1,5%, при производството на компютърна
техника, електронни и оптични продукти - с 1,1%, и при производството на основни метали - с 1%.
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари нараства с 2,6% в
сравнение със същия месец на 2012 година. Цените се увеличават в преработващата
промишленост - с 1,7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия
и газ - с 5,1%, докато в добивната промишленост е регистрирано намаление - с 2,9%. Общият
индекс на цените на производител през февруари нараства с 0,8% спрямо предходния месец.
Дарик радио, 01 Април 2013

Хонконг и Панама са сред големите инвеститори у нас
Над 1 млрд. евро са преките чужди инвестиции в България през 2012 г., сочат новите данни на
БНБ за чуждите вложения, отчетени с натрупване към края на 2012 г. Най-много инвестиции през
миналата година идват от Люксембург - 545,5 млн. евро. Общата сума, която фирми от офшорната
страна са вкарвали в България, достига 1,65 млрд. евро. Компании от Швейцария също са били
активни инвеститори през 2012 г. с общи вложения от 319 млн. евро. Така общият размер на
инвестициите от тази страна достига 1,176 млрд. евро. Страни като Великобритания, Холандия,
Гърция и Австрия отчитат отрицателен паричен поток през миналата година. Фирмите от
Великобритания през 2012 г. са изтеглили от страната ни 147,3 млн. евро, тези от Гърция - 137,8
млн. евро, а тези от Холандия - 629,3 млн. евро. Вложенията от Австрия са намалели с 256,9 млн.
евро. На фона на това, инвестициите у нас, идващи от фирми, регистрирани в офшорни зони по
света се радват на завиден ръст. Например през 2012 г. Кипър е вкарал у нас 73,1 млн. евро (до
общо 2,173 млрд. евро за всичките години досега), Хонконг - 39,1 млн. евро (общо до 52,6 млн.
евро), Панама - 43,3 млн. евро (общо до 206,1 млн. евро), Маршалски острови - 28,4 млн. евро
(общо до 50 млн. евро). Една от 4-те най-бедни страни в света - Либерия, е инвестирала в България
11,9 млн. евро през 2012 г. и по този начин закръгля общите си вложения у нас до 12,8 млн. евро.
Най-големият инвеститор у нас си остава Холандия с общо 7,157 млрд. евро, следвана от Австрия
(5,766 млрд. евро) и Гърция (2,728 млрд. евро).
Стандарт, 01 Април 2013

Свитото потребление е влошило бизнес климата в търговията на дребно
След рязкото подобрение на бизнес климата през февруари с почти 6 пункта този месец оценката
на мениджърите за общата стопанска конюнктура се е влошила. Спадът в показателя през март е
1.8 процентни пункта, показват данните на НСИ. Влошаването се дължи най-вече на резкия спад
при търговците на дребно - с 5.3 пункта. Мениджърите в сектора отчитат като най-негативен
фактор слабото търсене, като спрямо предходния месец понижението е с цели 16.4 пункта.
Данните за търговията на дребно за първия месец на годината също показаха, че домакинствата са
несигурни и по-скоро склонни да спестяват доходите си, вместо да ги влагат в текущо
потребление. Спадът през януари на годишна база беше 5.5% - пети пореден месец свиване на
продажбите. Единствено магазините за хранителни продукти отбелязаха ръст на оборотите с
11.2% през януари. Сега тази тенденция се потвърждава и от оценката на самите търговци.
Капитал, 29 Март 2013

България с най-ниски разходи за труд в ЕС
България е страната с най-ниски разходи за труд сред държавите членки на ЕС, сочат данни на
германската статистическа служба. Почасовите разходи за труд в страната ни възлизат на 3,70
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евро, сочат данните на Евростат. Разходите за труд в Германия са останали през 2012 г. почти с
една трета по-високи от средните за ЕС и нарастват по-бързо в последните години. С почасови
разходи за труд от средно 31 евро през 2012 г. Германия заема осмо място сред 27 държави членки
на ЕС и те са с 32% по-високи от средното за съюза. Във Франция, която се намира на четвърто
място след Швеция, Белгия и Дания, разходите за труд са нараснали само с 1,9% между 2011 и
2012 г. Почасовите разходи за труд обаче са с 11% по-високи във Франция (34,90 евро), отколкото
в Германия. В промишленото производство, което най-вече е изправено пред международна
конкуренция, почасовите разходи за труд са били средно 35,20 евро през 2012 г., което поставя
Германия на пето място в ЕС. Това е с 47% повече спрямо средното за съюза, но с 3% по-малко,
отколкото във Франция.
Дарик радио, 27 Март 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Посредническа дейност по операции с
недвижимо имущество", по Приходи от продажби за 2011 г.

No_
2011

Приходи от продажби

(хил. лв.)Предприятие Град

2011 2010
1 Галакси пропърти груп ООД Пловдив 23 298 17 414
2 Феърплей Пропъртис Мениджмънт ЕООД София 19 540 19 557
3 Еуротерра България АД София 2 520 1 896
4 Арена-ди-Сердика ЕАД София 1 446 1 439
5 Райфайзен имоти ЕООД София 609 621
6 Лазаров Недев АД София 445 206
7 Джерман София АД Дупница 345 18
8 Винъс АД София 177 1
9 Радис Груп АД Пловдив 141 56

10 Бета Пропъртис ЕООД София 50 29
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ ще
разпредели 1.79 млн. лв. като дивидент между
акционерите си. Това решение предстои да бъде гласувано
на предстоящото общо събрание на акционерите на
дружеството, което е насрочено за 15 май 2013 г. Така за
всяка своя акция акционерите ще получат по 0.032 лв.
дивидент, което след облагането на данък за физическите
лица ще се равнява на 0.0304 лв. за брой. Последната дата
за сключването на сделки с акциите на компанията, в
резултат на която приобретателят ще може да упражни
правото си на глас в общото събрание на акционерите е 26
април 2013 г.
profit.bg, 2013-04-03

Адванс Терафонд АДСИЦ свиква общо
събрание на акционерите за 16 май 2013 г.,
на което ще се гласува предложение за разпределението на
41.985 млн. лв. под формата на дивидент, става ясно от
публикуваните материали чрез X3News. Сумата
представлява 99.94% от печалбата за финансовата 2012 г. и,
разпределена на броя акции, определя брутен дивидент от
0.493 лв. за брой, или 0.46835 лв. нетен дивидент за
физически лица, след приспадането на данък дивидент.
Добрият финансов резултат за изминалата година и
очаквания висок дивидент повиши котировките на
дружеството до 2.65 лв. за брой. Към края на февруари
2013г. Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 245 119 дка
земеделска земя и 139 дка градска земя. През месец
февруари са купени земи за 1 746 дка при средна цена 676
лв/дкa и са продадени 751 дка при цена 1200 лв/дка
profit.bg, 2013-04-03

През март 2013 г. Индустриaлен холдинг
България АД е изкупило обратно 22,000 броя
акции при средна цена за 1 акция 0.752 лева. Общият брой
на притежаваните собствени акции към 31.03.2013 г. е
142,088 броя акции при средна цена за 1 акция 0.738 лева.
Фирмена информация, 2013-04-02

Печалбата на Българска фондова борса – София АД за 2012 г. е в размер
на 603 хил. лв.
Дружеството Българска фондова борса – София АД е реализирало печалба в края на 2012г., в
размер на 603 хил. лв. Общите приходи на дружеството са 3 327 хил. лв., което е с 10.97 % повече
спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 0.45 % спрямо предходния период до
2 657 хил.лв. Нетните приходи от продажби за 2012г. са в размер на 2 972 хил.лв. и представляват
89.33 % от общите приходи. Спрямо съответния период за 2011 година те се увеличават с 12.19 %.
Към 31 декември 2012г. дружеството показва печалба на акция в размер на 0.09лв. . Данните са от
годишния одитиран Баланс/Отчет на дружеството за 2012г. Собственият капитал на дружеството в
края на годината е 10748 хил. лв. , като спрямо същия период на 2011г. се е увеличил с 4.53 %.
Money.bg, 2013-03-28

БФБ-София
Седмичен оборот (25-29 март 2013)
(лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 823 978.90
Standard 1 764 204.1
АДСИЦ 391 978.49
Общо 9 261 904.38

BGREIT: 01.03.2013 – 02.04.2013
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ИНВЕСТИЦИИ

Медика" разширява дейността си с нов цех
Фармацевтичната компания "Медика" разширява дейността
- само преди две седмици пусна нов цех за течни
медикаменти. Ръководството планира нови инвестиции за
около 1.8 млн. лв. и през тази година, като те ще отидат
основно за регистрации на лекарства и в по-малка степен за
реконструкция и модернизация на производството и
складовата база. Изпълнителният директор на компанията
Пенка Тишкова обясни, че компанията вече разполага с
достатъчен производствен капацитет и ще се съсредоточи в
разработването, маркетирането и налагането на нови
продукти на основните си пазари и на нови. Новият цех,
който се намира на досегашната площадка на дружеството
в гр. Сандански, след малко забавяне при пускането му
вече работи и изпълнява поръчки. Инвестицията в
новоизградения участък за течни лекарствени форми е
излязла на компанията й между 1.5 и 1.7 млн. лв.
Капитал, 03 април 2013

“БМФ Порт Бургас” вдига нов терминал за
зърно
Супермодерен терминал за претоварване на зърно ще бъде
изграден от концесионера на пристанище Бургас, съобщи
Борис Балев, прокурист на "БМФ Порт Бургас".
Дружеството стопанисва терминал "Бургас Изток-2" от
година и до дни ще поеме управлението и на "Бургас-
Запад". Нито едно родно пристанище не предлага
терминал, в който претоварването на зърното да не зависи
от атмосферните условия, напомни Балев. "БМФ Порт
Бургас" ще модернизира съществуващия зърнен терминал
на "Бургас-Запад" и ще изгради нов на "Изток-2", обясни
Балев. Общият капацитет на двата ще е над 1 млн. тона -
достатъчен да поеме зърнопроизводството на Тракия, заяви
Балев. Само за година концесионерът инвестира над 5 млн.
лв. в закупуването на нова техника за "Бургас Изток-2". За
същия период той вдигна обема на обработените товари с
200 хил. тона, а на заплатите - с 15%, напомни прокуристът
на "БМФ Порт Бургас" Борис Балев.
Стандарт, 02 април 2013

50 млн. евро във вода
Шест години, четири етапа и 50 млн. евро. Така накратко
изглежда инвестицията в проекта за парк "Океанариум",
който ще бъде реализиран на терен от 117 дка в северната
част на Бургас. В края на март общинският съвет в града
отвори единствената оферта за реализация на
развлекателния комплекс – тази на "Обединение
"Мостовик" - Бургас, което включва руската компания
НПО "Мостовик" и нейния представител в България Павел
Сатонкин. Ако то бъде одобрено, Проектът за парк
"Океанариум" ще бъде реализиран в рамките на шест

Продават фабрика за гъби
за близо 1 млн. лв.
Продават фабрика за сушени
плодове и гъби в Елена за близо
1 млн. лв. търгът е заради
дългове на предприятието към
банки. Собствениците
„Консерва С и Л България”
ООД пък чакат 1 млн. евро от
осъден техен клиент в
Германия. Поредната публична
продан от частен съдебен
изпълнител е насрочена за
времето от 1 април до 5 май.
Борба, 02 април 2013

"Албена" АД планира да
разшири двете си летища
"Албена" АД предвижда
увеличаване на капацитета на
двете си летища в Приморско и
Лесново, които притежава чрез
дъщерното си дружество
"Интерскай" АД. Дружеството е
със седалище и адрес на
управление с. Лесново.
Планираните инвестиции за
всяко едно от летищата са в
порядъка на 2.5-3 млн. лв.
Строителство Градът, 01 април
2013

Логистични фирми опасват
София с интермодални
терминали
Докато държавата повече от 7
години се опитва да построи
един единствен интермодален
терминал край София, частни
компании вече са опасали
столицата с подобни
съоръжения, съобщиха от
ръководството на Клъстер
„Зелен товарен транспорт“.
(КЗТТ). До момента са
построени 2 терминала – на гара
Яна – собственост на „Екометал
Инженеринг“ и на гара Волуяк –
на спедиторската компания
„Трансекспрес“.
вестник Строител, 25 март 2013
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години на четири етапа, като първите три предвиждат изграждане на съоръжения за обществено
ползване – аквапарк, делфинариум и океанариум. Четвъртият ще е хотелска част, обясни адвокат
Даниел Братанов от компанията инвеститор. Общата стойност на проекта ще е 50 млн. евро –
собствени и привлечени средства. За момента няма информация за цената и застроената площ на
различните части от него.
Капитал, 02 април 2013

Никой не инвестира в недвижими имоти
Сделки с недвижими имоти почти не се сключват, по-лошо не може да стане, каза Иван Велков от
Националното сдружение "Недвижими имоти". Според него в момента пазарът е сведен максимум
до покупка на ново жилище, и то не с инвестиционна цел, а за собствени нужди. Интересът от
чужбина към наши недвижимости изчезна още през 2009 г. Съживяването на пазара зависи от
задвижването на цялата икономика и подобряването на условията за бизнес, смята Велков. Според
брокерите на недвижими имоти интерес на купувачи има единствено към апартаменти и къщи,
които са ремонтирани и готови за живеене. Хората търсят имоти на цени до около 40 000 евро,
като основният интерес е към големите градове. Никой не иска да прави инвестиции за
подобрения в новите жилища. Това пък, от своя страна, води до поевтиняване на услугите на
майсторите строители, казват специалистите. Пазарът на селски имоти почти е замрял, коментират
от големите агенции за недвижими имоти. Ако допреди година къща с двор на село близо до
градовете е вървяла по 40 000 евро, сега цената й е около 20 000 евро и отново купувачи трудно се
намират, обясняват брокерите.
profit.bg, 02 април 2013

Sofia Ring Development ще се строи на три етапа
Нов модерен комплекс предстои да бъде изграден в южните покрайнини на София. Проектът ще е
на обща стойност от над 300 млн. евро, а инвестицията е на гръцките компании Fourlis Group,
която реализира франчайзинга на ИКЕА в България, и Danaos Group, специализирана в сферата на
корабната индустрия. Sofia Ring Development ще се разпростира на площ от 400 000 кв.м в близост
до южната дъга на околовръстния път между кварталите Симеоново и Бистрица. Новият комплекс
ще бъде изграден на няколко етапа. Първи, през март 2014 г., ще отвори врати Sofia Ring Mall.
Заедно с магазин ИКЕА молът ще разполага с обща отдаваема площ от 100 хил. кв. метра. Според
Сотирис Янакудакис, търговски и лизинг директор на SofiaSouthRingMall, заради ключовата си
локация и възможност за лесен достъп проектът има потенциал да се превърне в регионален
търговски център за цяла Западна България: "Нашата цел не е просто да отворим поредния за
града търговски център. Ние ще сме различни по ред причини, а по отношение на времето имаме
предимството да бъдем последни, защото ще знаем от какво има нужда градът."
Строителство Градът, 01 април 2013

Антична "Сердика" влиза в нова фаза
Проектът за изграждането и експозицията на античния комплекс "Сердика" е с една крачка по-
близо към реализацията му, след като в последния работен ден на март Министерството на
културата обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за втори и трети етап от проекта,
който ще доведе трансформацията на археологическата забележителност докрай. Индикативната
стойност на поръчката е над 10.2 млн. лв. без ДДС, като сумата е част от спечелените през 2011 г.
близо 16 млн. лв. по ОП "Регионално развитие" от Министерството на културата. Според
публичната покана документите на кандидатите ще се приемат до 17 часа на 22 април, а офертите
ще бъдат отворени ден по-късно. Едно от поставените условия на културното министерство е
независимо от датата, от която ще започне да тече срокът на изпълнение, обектът да бъде
завършен до 20 декември тази година. Първата част на проекта - за реконструкцията на пешеходна
зона на Ларгото, бе спечелена от "Главболгарстрой" с предложена цена от 1.8 млн. лв. и
реализирана за 6 месеца.
Капитал, 01 април 2013
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Продават промишлената зона на Свиленград с конкурс
Да се извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на терена на бъдещата Индустриална
зона – Свиленград, решиха на последното си заседание общинските съветници. С това те отмениха
решението си от май 2011 г. за създаване на смесено търговско дружество с участието на
общината за изграждане на Индустриална зона и решението си от април 2012 г. за избор на
съучредител – австрийското дружество „Вертбау”, съобщиха Факти.бг и в. "Строител". Чуждият
инвеститор бе готов да вложи 2 840 000 лева, но промяна в Закона за публично-частното
партньорство от началото на 2013 г. въведе нови изисквания, които стопират регистрирането на
търговското дружество. Общината се обърна за решение на проблема към Министерски съвет и
Министерство на финансите, но не получи тяхното становище. Това наложи промени в
дългосрочната политика на общината за създаване на зоната и съгласно новата нормативна уредба
се пристъпи към продажба на земята с конкурс. Недвижимият имот е с площ 92.581 дка.
Началната конкурсна цена е 565 000 лева без ДДС, което е пазарната стойност на обекта,
определена от лицензиран оценител.
Stroimedia.bg, 01 април 2013

Мерцедес vs. Дунав парк
От стените на крепостта до основите на Дунав мост 2 - това чудно местенце са си харесали
емисарите на "Мерцедес" и "Порше" във Видин. В момента апетитният парцел не се използва за
нищо. Пространството е отразено в последния устройствен план на Видин, обясниха от общината.
Според проект, представен пред комисаря Йоханес Хаан на една от конференциите за Дунавската
стратегия на ЕС от бившия кмет на Видин Румен Видов, то е отредено за изграждане на
развлекателния "Дунав парк Видин-Калафат". Върху 573-те дка трябва да изникнат хотели,
ресторанти, спортни игрища. Благодарение на "Дунав парк" трябва да разцъфти водният туризъм -
да се реставрира гребната база, да се изгради яхтено пристанище, а развлекателният комплекс да
стане магнит за круизните кораби по Дунав. Проектът предвижда да се вдигне "огледален" парк и
на румънския бряг при Калафат. От другата страна на Дунав апетитните парцели край реката са
заети само от складове и избуяла растителност. За ЕС проектът влиза в графа "добър пример за
съвместно планиране на територии между две съседни страни, което води до промяна в
архитектурния облик на двата града и до насърчаване на икономическите им дейности".
Стандарт, 01 април 2013

900 хил. лв. за нов облик на центъра на София
900 хил. лв. са отделени за изготвяне на инвестиционни проекти за обновяване на централната
градска част на София. Конкурсът ще започне до средата на април т.г., стана ясно на откриващата
конференция по проекта „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столичната
община по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020 г.“. Стойността му е близо 2,5
млн. лв. Идеята е да се създаде списък с „готови за финансиране“ проекти, които да бъдат
включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София. „Целта е да
подадем още на 2 януари 2014 г. първите обекти по новата ОП „Региони в растеж“, с които ще
кандидатстваме през следващия програмен период. Не трябва да губим време, а веднага да
започнем да работим по тях“, заяви Петър Диков, главен архитект на София и ръководител на
проекта. Той очаква столицата да получи допълнително финансиране по него, тъй като другите
градове – бенефициенти по схемата, не са готови. Ще бъде обхваната и територията на четирите
районни общини: Илинден, Надежда, Връбница и Красна поляна. В тях е включено изграждане и
възстановяване на зони за обществен отдих, паркове, зелени и водни площи, детски площадки.
вестник Строител, 30 март 2013

Порт Варна спира проект за атракционна зона
Зоната около Морска гара Варна, част от пристанище Варна-Изток, няма да става атракционна
зона. Това съобщи изпълнителният директор на порта капитан Данаил Папазов. Реализирането на
проекта за изграждане на спортни и увеселителни обекти от 1-во до 3-о кейово място засега се
отлага до създаване и приемане на проект за преместване на целия порт Варна-Изток в канала,
обясни капитан Папазов. Решението вече е било съгласувано със служебния министър на



стр. 11 от 14
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

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

Брой 14 (47)/ 4 април 2013 Камара на професионалните оценители

транспорта Кристиян Кръстев, обясни капитан Папазов. Изграждането на атракционна зона беше
част от мегапроекта за преместване на порт Изток и отваряне на града към морето, за което в.
"Стандарт" проведе обществена дискусия във Варна преди няколко години, припомни капитан
Папазов.
Стандарт, 29 март 2013

Българо-немска фирма вдига завод за смет в Карлово
Карлово може да изгради завод за преработка на твърди битови отпадъци в следващите години.
Обектът ще бъде базиран близо до сегашното сметище край града, което събира битови отпадъци
на няколко общини. Общината има направено предложение за инвестиция в размер на 40 милиона
евро. То е за изграждане на за завод за термолизно изгаряне на боклука в комплект с оранжерия за
цветя и зеленчуци на площ около 80 декара. Проектът е на българска фирма с германско участие,
съобщи председателят на Карловския общински съвет инж. Стойо Карагенски. Карловското
сметище има пет клетки за депониране на отпадъците, които не след много време ще се запълнят и
ще трябва да се търсят нови терени за разширението му. Предложението на българо-германската
фирма предвижда бъдещият завод да преработва и събрания, и депониран вече боклук, а също да
приема и нови количества. До няколко дни общината ще има среща с представители на
инвеститора. Много е възможно след това предложението да влезе за обсъждане в Общинския
съвет, заяви инж. Стойо Карагенски. До месец карловският парламент може да разгледа и второ
предложение, отправено от холандска фирма за изграждане на предприятие за обработване на
разделно събраните битовите отпадъци в близост до сегашното сметище.
Stroimedia.bg, 28 март 2013
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АНАЛИЗИ

Конкуренцията в енергетиката
Неочаквано за мнозина антитръстовите проблеми заеха челно място в обществения дебат през
последните седмици. В медийното пространство се чуват призиви да бъдат намерени и наказани
"монополите" и въпроси защо досега не е направено това. Логично очакванията на мнозина са
насочени към Комисията за защита на конкуренцията. Безспорно антитръстовият регулатор
разполага с едни от най-мощните средства за въздействие, изразяващи се във възможността му да
налага огромни по размерите си санкции - до 10% от годишния оборот на компаниите. При
компании в бранш, в който много от предприятията реализират висок оборот при сравнително
ниска процентна рентабилност, натоварването с такъв разход би могло да има драматични
последици върху ликвидността им и дори присъствието им на пазара.

Този лост на принуда обаче, използван не съобразно неговите цели, лесно може да превърне КЗК
от защитник на конкуренцията в репресивен орган, действащ в полза или във вреда на един или
друг участник на пазара. Такъв риск реално съществува, когато върху органа се оказва натиск да
наложи санкция на всяка цена. Ефектите от това са ясни и те не са в полза нито на конкуренцията,
нито на климата и предвидимостта на средата в България. Ако погледнем чисто правно, мястото за
намеса на КЗК по отношение на цените на електрическата енергия, които бяха основен повод за
общественото недоволство, е доста ограничено.

Законът за защита на конкуренцията дава определение на монопол и на господстващо положение,
в което много от участниците на енергийните пазари в България попадат. Това е установявано
многократно и в досегашната практика на КЗК. Само по себе си господстващото положение обаче
не е забранено и никоя компания не може да бъде обект на репресия само заради това, че
разполага с такова. Това, което конкурентното право преследва, е само злоупотребата с това
положение, когато тя води или е вероятно да доведе до увреждане на конкурентния процес и
едновременно с това да засегне интересите на потребителите.

Как се установява дали цените са прекомерни

Налагането на прекомерни цени би могло да представлява форма на злоупотреба с господстващо
положение както по българското, така и по европейското конкурентно право. Същевременно
практиката на Европейската комисия и Съда на ЕС по въпроса сочи, че има два начина да се
установи дали цените на господстващото предприятие са прекомерни - на първо място при
сравнение на същите цени в ефективно конкурентен пазар (т.е., пазар незасегнат от господстващо
положение) или при сравнение с разходите, което сочи, че цените на господстващото предприятие
показват значително несъответствие с тях (обичайно за такова се приема разлика в пъти между
цени и разходи).

Проблемът идва от това, че едва ли може да бъде намерен пазар на електроразпределение и на
електроснабдяване в целия Европейски съюз, който безрезервно да бъде определен като ефективно
конкурентен и да служи за сравнение с българските. Напротив, оценката на самата Европейска
комисия на резултата от усилията й за въвеждането на либерализация в енергийния сектор в
последното десетилетие сочи, че в голямата си част те не са довели до ефективни, конкурентни и
либерализирани пазари в държавите членки. Тази цел остава предмет и на настоящата европейска
регулация в енергийния сектор.

Що се касае за съответствието между цените и разходите, то прост преглед на публикуваните
отчети на електроснабдителните предприятия сочи, че приходите им са близки до разходите и при
всички случаи те не се разминават "в пъти", както изисква практиката на Европейския съд в
случаи на установена злоупотреба чрез налагане на прекомерни цени.

В допълнение, за да има злоупотреба, ценовото поведение на предприятието трябва да е било
свободно, т.е. резултат на негов собствен избор, а не изпълнение на законови или
административни актове, каквито биха били актовете за регулиране на цените на секторния
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енергиен регулатор. Всъщност с въвеждането на предварителна ценова регулация за определена
стока или услуга (която обичайно е базирана на разходите) законодателят по същество изключва
последващ контрол върху формирането на същата тази цена от страна и на конкурентния
регулатор.

И въпреки това - какво още може да направи КЗК по въпроса?
Ако гледаме цифрите, ще установим, че българският конкурентен орган всъщност е доста по-
активен от органите на доста други държави в Европа с далеч по-сериозни традиции в областта на
антитръстовата регулация. Така например според обзорното издание Cartels Enforcement, Appeals
and Damages Actions 2012 за дванадесетте месеца, предхождащи изданието, белгийското и
датското антитръстови ведомства са приели само по едно решение за установяване на картел, а
самата Европейска комисия е издала решения за санкциониране на едва 4 картела през 2011 г. На
този фон за периода КЗК е издала 12 решения в областта на забранените споразумения, решения и
съгласувани практики, с 3 от които е наложила санкции, а в 2 случая е приключила преписката с
поемане на задължения от разследваните предприятия.

Ако погледнем само енергийния сектор, за последните 4 години (от 2009 г.) КЗК се е произнесла с
над 20 решения, касаещи злоупотребата с монопол или господстващо положение в сектора.
Адресат на тези решения в 19 от случаите са били компании от трите групи за
електроразпределение и електроснабдяване в България, а в останалите - НЕК и други
производители на електроенергия. С 5 от тези решения КЗК е наложила санкции, като най-
високата от тях е в размер на над 3.2 млн. лв. С 3 решения комисията е прекратила производството
срещу поемане на задължения от ответната страна, като например задължението на един от
снабдителите да коригира правилата си, така че от бъдещия потребител на електроенергия (нов
собственик на имота) да не се търси заплащане на задължения на предишния собственик.

В голямата си част тези решения касаят неценови параметри на поведението на енергийните
предприятия. Това е логично при изложените ограничения във възможността на КЗК за намеса.

Участие в планираните регулации на ДКЕВР

И все пак КЗК може да допринесе още за решаването на проблемите, изкарали хиляди на улицата
през последните седмици. На първо място тя може да се включи активно в разработването на
планираните за въвеждане от ДКЕВР регулации, в т.ч. относно създаването на ефективно
действащ балансиращ пазар, изхождайки от опита, който има в разглеждане на сектора в
последните години. Законът й дава тази възможност, ако тя бъде попитана, в рамките на
процедурата по застъпничество за конкуренцията, а дори и неформално, чрез участие на експерти
в работните групи, разработващи новата подзаконова нормативна рамка. На следващо място КЗК
може да посочи в рамките на евентуален секторен анализ структурните и най-вече регулаторните
проблеми, които препятстват установяването на ефективен и конкурентен пазар в страната и не
дават възможност за създаване на реален конкурентен процес. Всяка от тези форми на принос е за
предпочитане пред търсенето на виновник за сегашното състояние и налагането на санкции под
натиск на обществените настроения.

Кой път на действие ще избере регулаторът, ще покаже до каква степен бихме могли да разчитаме
на зрялост и независимост от него.
Капитал, 28 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


