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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

“Тайм Уорнър” купи bTV
Американският медиен гигант “Тайм Уорнър” е купил
bTV Media Group, след като Европейската комисия е
дала зелена светлина за сделката. Световният лидер в
кино-телевизионната индустрия става собственик на
цялата медийна група CME, която освен bTV Media
Group притежава телeвизии в Чехия, Унгария, Румъния,
Словакия и Словения. Сделката бе представена в
Брюксел през май. Европейската комисия я пусна, след
като се увери, че от нея не произхожда риск за
създаване на монополни позиции във всяка еднa от
държавите с телевизии на медийната група.
Антитръстовaта европейска служба e контролирала
условията за телевизионни и филмови лицензи, както и
разпространението на предавания, филми и реклами в
условията на националните пазари за конкуренция.
Освен с кино и телевизионна дейност “Тайм Уорнър” се
занимава и с издателска дейност.
Монитор,18 юни 2013

Съдия изпълнител обяви за втора
публична продан фабриката за мебели в
Петрич, собственост на фирма "Рондиа ЕООД", чийто
управител бе бизнесменът Костадин Хаджииванов-Коце
Маца. Цената при втората продан падна с почти 250 000
лева и сега фабриката се продава за 1 013 634 лева. 8
сгради на фабрика за мебели бяха сложени на тезгяха
преди около 2 месеца 1 267 043 лева заради дълг към
банка. Хаджииванов, който от няколко години е в
"нелегалност "е собственик на няколко фирми с името
"Рондиа". Управляваше фирми "Рондиа" ЕООД,
"Рондиа Мобили" ЕООД, "Рондиа спорт".  През лятото
на 2001 година Хаджииванов закупи лиценза на
пазарджишкия ПФК Хебър 1920, който бе преместен в
Петрич и преименуван на Беласица 2001. Той бе осъден
в Германия по дело за трафик на голямо количество
цигари. В Германия Хаджииванов лежа два месеца, след
като бе арестуван в Гърция по силата на европейска
заповед за екстрадиция. Той плати и 120 000 евро глоба.
Коце Маца бе първият бизнесмен в Пиринско попаднал
в списъка на антимафиотите за разследване на пране на
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пари. В хода на разследването той прехвърли голяма част от фирмите си на никому неизвестни
лица и направи обръч от приближени, тъй като по никакъв начин не можеше да докаже произход
на парите си.  Повече от 2 години за Коце Маца и неговото местонахождение се носят легенди.
Струма - Благоевград, 17 юни 2013

Спасяват БДЖ с пари от държавата
Спасяват БДЖ с пари от държавата. Ръководството на холдинга е разработило три основни
варианта, върху които умуват юристите и финансистите в транспортното министерство. Целта и
на трите е БДЖ да се справи със своята огромна фирмена задлъжнялост, която към 30 април
надхвърляше 709 млн. лв. И трите варианта са свързани с предоставянето на пари от държавата.
Първият вариант, който формално все още е валиден, е довършване на процедурата за
приватизация на "БДЖ-Товарни превози" и продажба на други неоперативни активи. Целта е
холдингът да си осигури т.нар. собствен принос от 50% от сумата на задълженията, което ще
позволи ЕК да разреши държавна помощ за изплащане на останалите 50%, обясниха финансисти
от транспорта. Тук са разработени няколко подварианта съобразно договореностите, които могат
да се постигнат с кредиторите за разсрочване на задълженията. Лично транспортният министър
Данаил Папазов обаче изрази съмнение, че до 20 юни ще се появи купувач на "БДЖ-Товарни
превози". Ако се появи голям стратегически инвеститор, няма да му откажем, но аз съм абсолютно
сигурен, че такъв няма да дойде, обяви Папазов.
Стандарт, 17 юни 2013

Близо 3,5 пъти (234,3%) са нараснали фалитите у нас през 2012 г. спрямо
предходната година.
Средното за региона увеличението е с 3,5%. Така заемаме първото място по обявяване в
несъстоятелност - 1339 фирми от регистрирани 380 хил. активни. Данните са на "Кофас" България
- международна компания, специализирана в управление на дълга. По данни на браншовите
организации обаче фирмите, които са хлопнали кепенците, без да са съдебно банкрутирали, само
през 2012 г. са около 36 хиляди. Най-много сред фалиралите дружества са в областта на
строителството, товарния автотранспорт, въгледобива, търговията на дребно (вкл. малките
неспециализирани магазинчета), производството на текстил, сочи анализът на "Кофас". Най-
големите фалити, според размера на пасивите им, са на "Камет" ЕАД, "Въгледобив Бобов дол"
ООД (освободило 2396 работници), производителя на стоманени тръби "Прециз интер холдинг"
ЕАД, "Агробиохим" ЕАД и "Кремиковци трейд" ООД. Главоломният ръст на фалитите у нас се
обяснява с факта, че едно дело за несъстоятелност се води средно 3 години и 3 месеца. Това
означава, че финализираните през м. г. дела са били заведени в съдилищата през 2008-2009 г. - в
началото на кризата.
Стандарт, 13 юни 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

МФ пласира 7-годишни ДЦК за 20 млн.
евро при лихва 2,82%
Министерството на финансите преотвори за пети път от
началото на годината емисия 7-годишни държавни ценни
книжа (ДЦК), деноминирани в евро, с падеж 16 януари
2020 година. Постигнатата доходност на аукциона на 17
юни е 2,82 процента. При предложени ДЦК за 20 млн.
евро, бяха заявени поръчки за 33,97 млн. евро, или
коефициент на покритие 1,7. Банки придобиха 82,90% от
предложеното количество, пенсионни фондове 13,60%, а
застрахователни компании и други инвеститори
съответно по 1,75 на сто от емисията. Постигнатата
доходност на 17 юни 2013 г. е значително по-ниска от
доходността на облигации със сходни характеристики на
редица държави-членки на Европейския съюз: Словения -
6,11%, Португалия - 6,00%, Хърватия - 5,05%, Унгария -
4,60%, Испания - 3,91%, Италия - 3,67%, Ирландия -
3,44% и др. След петото преотваряне, общият обем на
емисията в обращение е 100 млн. евро.
Money.bg, 18 Юни 2013

10 пъти паднаха чуждите инвестиции
10 пъти по-малко преки чужди инвестиции са влезли в
страната през април спрямо същия месец на 2012 г., сочат
предварителните данни на БНБ. През месец април
нетният размер на чуждите инвестиции у нас е едва 38,7
млн. евро, докато през същия месец на 2012 г. те са били
десет пъти повече - 387,5 млн. евро. Общият размер на
преките чужди инвестиции за периода януари-април 2013
г. достига 395,2 млн. евро или 1% от БВП на страната.
Това е с 61% по-малко от чуждите вложения за същия
период на 2012 г., когато те достигат 1,028 млрд. евро
или 2,6% от БВП на България. Покупките на недвижими
имоти от чужденци също намаляват драстично. От
началото на настоящата 2013 г. чужденците са вложили в
имоти у нас 37,2 млн. евро. Това е почти двойно по-малко
спрямо периода януари-април 2012 г., когато чужденци
са закупили имоти на стойност 69 млн. евро. Най-много
капитали са дошли у нас от началото на годината от
Холандия (243,9 млн. евро), Чехия (62,2 млн. евро) и
Русия (37 млн. евро). Най-голям обем на отрицателните
капиталови потоци има към Германия (-33,4 млн. евро).
Стандарт, 18 Юни 2013

Чакат само 1,2% ръст на икономиката
Световната банка (СБ) отново понижи очакванията си за
икономическия растеж на България през тази и
следващата година. Според актуалните й прогнози

19.06.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.46241
GBP/BGN 2.28431

Икономически показатели
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ПЧИ 43.1 млн. EUR през април 2013
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брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ще нарасне с 1,2% през тази година, а не с 1,8%,
каквато беше предишната прогноза. За следващата година се очаква икономическият растеж да
достигне 2,1%, а не 2,4%, а за 2015 г. институцията прогнозира БВП да ускори растежа си до 3%.
Прогнозата на СБ за България е по-песимистична от тази на Европейската комисия, която очаква
БВП на страната ни да нарасне с 1,4% през тази година. Прогнозите на Министерството на
финансите за ръста на икономиката пък бяха занижени по времето на служебния министър Калин
Христов от 1,9% на 1%. Що се отнася до дефицита по текущата сметка, от СБ прогнозират, че през
тази година той ще се разшири до 1,6% и ще остане стабилен през следващата година, а през 2015
г. ще се повиши до 2,5%. Икономиките на Европа и Централна Азия значително се забавиха през
2012 г. заради слабото търсене, предизвикано от провежданата политика за свиване на разходите.
В резултат средният растеж за региона се сви до 2,7% през 2012 г. при 5,6% за 2011 г. През тази
година глобалните пазари се успокоиха, а търговията започна да се възстановява. В резултат
нарастват капиталовите потоци в региона и кредитирането.
Стандарт, 14 Юни 2013

Трети пореден месец с дефлация
Трети пореден месец Националният статистически институт отчита дефлация. През май животът е
поевтинял с 0.1% на месечна база. Спрямо същия месец на миналата година пък инфлацията е 2%,
колкото беше и през април. Май и юни обаче стандартно са месеци с дефлация, затова
продължаващият спад на ценовото равнище отразява не толкова тенденция, колкото сезонни или
еднократни ефекти. Най-много през май е поевтиняло здравеопазването (с 0.4% на месечна база),
както и стоките и услугите, които попадат в групата развлечения и култура (с 1%). Цените в този
сектор спадат вече трети пореден месец, като най-съществено е намалението при услугите в
областта на културата (с 2.7%), което включва например билети за кино и театър. През май е
спряло и понижаването на цените при туристическите услуги, което се случва традиционно между
края на зимния и началото на ранните записвания за летния сезон. Ефектът обаче не е само
сезонен. Спрямо май 2012 г. цените в сектора са намалели с 3%.
Капитал, 13 Юни 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Цялостно строителство на сгради и
строителни съоръжения", по Печалба за 2011 г.

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

No_
2011

Печалба / Загуба
(хил. лв.)Предприятие Град

2011 2010
1 Комфорт ООД Варна 15 288 13 955
2 Енемона АД Козлодуй 12 787 4 688
3 Главболгарстрой АД София 5 912 7 397
4 Кордеел България ЕАД София 5 734 163
5 Маркан ООД Самоков 5 208 531
6 Сиенит Инвест ООД Пловдив 4 468 н.д.
7 Сини ООД София 4 460 2 352
8 Арко Импорт ЕООД София 4 320 374
9 Уолтопия ООД Крушуна 4 229 2 955

10 Планекс ООД Варна 3 895 3 323
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БОРСОВИ НОВИНИ

Quarzwerke предлага за останалите акции
на "Каолин" по 4.156 лв.
Новият мажоритарен собственик на "Каолин", германската
Quarzwerke, отправи търгово предложение за акциите на
миноритарните акционери, стана ясно от съобщение на
българската добивна компания, публикувано на страницата
БФБ - София. Търговата цена за "Каолин" е 4.156 лв. на
акция - толкова, колкото "Алфа финанс холдинг" получи за
мажоритарния дял от германския инвеститор. Все още не
са ясни обаче намеренията на новия собственик, като не е
ясно дали, ако бъдат придобити нужните акции (над 95%),
"Каолин" ще бъде отписан от регистъра на публичните
дружества. Тепърва ще се разбере дали от Комисията по
финансов надзор (КФН) ще одобрят търговото
предложение. По-голямата част от 4.94 млн. акции (9.88%
от капитала) се държат от български институционални
инвеститори, от които и зависи дали Quarzwerke ще
надмине нужните му 95% за отписване. Посредник по
търговото е инвестиционният посредник "Булброкърс",
като срокът за приемането му ще е до 28 дни след
публикуването му. Само ден преди да бъде пусната обявата
за търговото предложение (на 12 юни 2013 г.) бе проведено
общо събрание на акционерите, на което беше гласувана
подмяната на двама от тричленния надзорен съвет. Единият
от новите членове е Робърт Линдемарк-Берк, който е
собственик на над 25% от капитала на Quarzwerke и е
директор в дружеството, а вторият е професор Райнер
Кирхдьорфер.
Капитал, 2013-06-17

79 млн. евро или 154,5 милиона лева влизат
в държавната хазна след споразумение
между държавата и приватизаторите на
БТК - "Вива Венчърс" Виена и "Адвент Интернешънъл
Сентрал енд Истърн Юръп", съобщи "Труд", позовавайки
се на източници, пожелали анонимност. Решението за
споразумението с бившите собственици на телекома е взето от служебното правителство на
премиера Марин Райков на заседание в последния ден на кабинета - 22 май. Документът обаче е
заведен в секретно деловодство по изричното настояване на ответната страна с аргумент, че
разгласяването на текста би се отразило негативно на борсово търгувани ценни книжа. Съгласно
текста на решението българската държава се отказва от всякакви финансови претенции към
приватизаторите на БТК срещу изплащането на сумата от 154,5 милиона лева. Подписването му е
било подкрепено от Министерството на финансите и Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, както и от експертизи на водещи юристи. България спечели дело
срещу "Вива Венчърс" и "Адвент" в Лондонския арбитражен съд за 93,5 млн. евро, но загуби друг
иск в Парижкия арбитраж за неизпълнение на ангажименти за трудовата заетост през първите три
години след приватизацията. Там съдът не уважи претенции за 60 млн. лева на българската
държава и в същото време ни осъди да платим съдебни разноски в размер на близо 6 млн. лева.
Решението обаче все още не е влязло в сила заради обжалване пред Върховния касационен съд в

БФБ-София
Седмичен оборот (10–14 юни 2013)
(лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 2 696 640.34
Standard 3 370 287.22
АДСИЦ 589 015.47
Общо 47 242 128.86

BGREIT: 17.05.2013 – 18.06.2013
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София. Преди два дни делото е прекратено, вероятно заради постигнатото извънсъдебно
споразумение. С решението на служебното правителство спира и още едно арбитражно дело,
което се очакваше да бъде заведено срещу "Вива Венчърс" и "Адвент" - иск за неспазени
ангажименти към Министерството на отбраната, по който държавата планираше да търси 18
милиона лева. Падат и наложените от държавата запори върху имоти на телекома. "Не можем да
коментираме решения на правителството, които са от секретен характер", заявиха от прес-
службата на БТК и отказаха какъвто и да е коментар по казуса. Сегашните собственици на
телекома са съдействали за уреждането на спора.
Труд, 2013-06-14

Адванс Терафонд АДСИЦ не отчита продажба на земи през май 2013 г..
От началото на годината са продадени 4 540 дка при средна цена 1 135 лв./дка. През месеца са
купени земеделски земи с площ 1 338 дка и общият портфейл е от 245 633 дка към края на месеца.
За сравнение през май 2012 г. бяха продадени 6 634 дка земеделска земя, а за периода от януари до
май - 26 464 дка при средна цена от 903 лв./дка. Към 13 юни 2013 г. са отдадени под наем и аренда
188 933 дка, или 76,09% от притежаваните земи, при средна рента от 30,05 лв. на дка. Преди месец
отдадените земи бяха 188 740 дка при средна рента от 30,16 лв. Увеличението е със 193 дка за
месец. На 20 юни 2013 г. стартира изплащането на брутния дивидент за 2012 г. в размер на 0,493
лв. на акция. Акциите на Адванс Терафонд АДСИЦ поскъпват с 39% в последните 12 месеца до
2,282 лв. за акция и 189 млн. лв. пазарна капитализация, като в повишението не се включва
ефектът от дивидента.
Инвестор.БГ, 2013-06-17

Имоти Директ АДСИЦ ще продава от активите си на Българо-
американска кредитна банка
Имоти Директ АДСИЦ-София (JT8) насрочи извънредно ОСА на 15.07.2013 год. от 11.00 ч. в гр.
София, ул. Славянска №2. Тема на събранието ще бъде, да бъдат одобрени сделка за продажбата
на недвижими имоти, като стойността им е по реда на чл. 114 от ЗППЦК. Купувач по сделката
Българо-американска кредитна банка АД, лице попадащо в кръга на заинтересованите лица по
смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.07.2013
год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата,
вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или
към 01.07.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на
Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е
27.06.2013 год.
Money.bg, 18 юни 2013

"Софарма" откри най-големия си завод
През 2007 г., във времето, в което основните инвеститори в България строяха хотели и жилищни
комплекси, звучеше екзотично да получиш сертификат за инвеститор първи клас за проект за
завод. Резултатът е най-новият завод за твърди лекарствени форми (таблетки) в София, който
компанията откри. Инвестицията в него е за над 75 милиона лева, а капацитетът му е да
произвежда 4 милиарда таблетки годишно. Строежът на новия комплекс е продължил две години
и половина, по ирония - повече от това е продължила бюрократичната процедура по издаването на
строителните разрешителни. Заводът е разположен в комплекс с разгъната застроена площ от 21
280 кв.м, а лабораторната и административната секция са разположени на площ от 5000 кв.м.
Проектът е изпълнен в съответствие с най-високите европейски стандарти за производство – добра
производствена практика (Good manufacturing practice - GMP). Оборудването в завода е последно
поколение и е доставено от водещи европейски производители, сред които Bosch, Klockner,
Uhlmann, LBBohle, FETTE, ESCO, Mediseal и др.
Капитал, 14 юни 2013
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ИНВЕСТИЦИИ

"Перла" в застой
За плажа на бившата резиденция на Тодор Живков "Перла"
край Приморско има сериозни планове. Туроператорската
компания "Балкантурист" чрез приватизацията на
"Интертравълсървиз" от години е собственик на обекта и
част от горите и земите към него с обща площ 127 дка. На
въпросния терен специално създадено за целта дружество
"Перла Г" (от кръга на "Балкантурист") има желанието да
построи хотелски комплекс и курортни сгради с места за
общо 2000 посетители. Ще има и три спортни площадки,
три басейна, три ресторанта, седем магазина и паркинг за
400 автомобила. Иначе към момента в местността
Бегликташ, където попада инвестиционното намерение,
има две защитени зони по Закона за биологичното
разнообразие - "Ропотамо" (за опазване на местообитанията
и на дивата флора и фауна), и "Комплекс Ропотамо" (за
опазване на дивите птици). То попада и в границите на
защита по линия на Рамсарската конвенция, опазваща
влажните зони. Влиза в обхвата на екологичната мрежа
"Натура 2000", а в непосредствена близост са и защитените
местности "Пясъчни дюни Перла" и "Стамополу".
Докладите за степента на въздействие на бъдещото
строителство върху околната среда и защитените зони в
района не вървят гладко.
Капитал, 19 юни 2013

Проектът за икономическа зона край
София най-после започна
Повече от три години след като се роди идеята за
изграждане на индустриален парк край София, проектът
най-после започна да се случва. В понеделник беше дадено
началото на първия и най-важен етап от него -
строителството на инфраструктурата, което трябва да
приключи до края на годината. И макар че тогава
комуникациите и комуналните услуги ще покриват само
част от територия на парка, това ще даде възможност на
първите десетина компании, заявили интерес да инвестират
в "Икономическа зона София - Божурище", да започнат
проектите си. Още сега обаче стартира изграждането на
завода си първият инвеститор в зоната - германският
производител на климатични системи Behr-Hella
Thermocontrol (BHTC). Очакванията са това да привлече и
други компании. Строителството на индустриалния парк
започва от водопроводната система, но до края на годината
трябва да приключат общо шест инфраструктурни проекта.
От няколко месеца "Национална компания индустриални
зони", която отговаря за развитието на зоната, обявява
обществени поръчки за отделни елементи от нея, като в
най-напреднал етап е процедурата за водопровода. "За него
вече имаме необходимото разрешение и затова започваме

Кафенето и басейнът в
хотела на Ванко 1 под наем
Кафенето заедно с басейна в
хотела на Ванко 1 ще се отдават
под наем, когато сградата
започне да фунционира, заяви
кметът на Пловдив Иван Тотев.
Утре oбщина Пловдив ще
подпише договор за
препроектиране на сградата на
стойност 40 хиляди лева.
Дарик радио, 18 юни 2013

В Пловдив изграждат
модерен зоопарк
Най-големият аквариум в
България ще бъде изграден в
Пловдив, в рамките на
модернизирания зоопарк в
града, съобщават Дневник и
TouristMedia. Проектът на
Община Пловдив предвижда
разширяване на площта на
съществуващата зоологическа
градина с 60% и изграждането
на аквариум с размери 22х10
метра, в който ще има морски
видове, включително и акули.
Stroimedia.bg, 17 юни 2013

Стартира интегрирания
воден проект в Ст. Загора
Кметът на община Стара Загора
Ж. Тодоров подписа договора за
строително-монтажните работи
по Интегрирания воден проект
на града, финансиран по
оперативна програма "Околна
среда". Главен изпълнител е
Обединение "Воден проект
Стара Загора" с водещ партньор
"Трейс Груп Холд" АД и
участие на Пи Ес Ай АД,
"Водстрой 98" АД и
"Инфраструктурно
строителство" ЕООД.
Строителство Градът, 17 юни
2013
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оттам", каза изпълнителният директор на държавното дружество Валери Андреев. По думите му
до края на годината предстои да бъдат изпълнени също канализацията, оптичният кабел,
електроснабдяването, газоснабдяването и пътя.
Капитал, 18 юни 2013

Нов четириседалков лифт се гради на Пампорово, съобщи изпълнителният
директор на „Пампорово“ АД Мариян Беляков. Инвестицията е за 3.5 млн. евро, а целта е с него да
се облекчи изцяло инфраструктурата на ски зоната. Лифтът ще е с дължина около 1 км и трябва да
е готов до началото на зимния сезон. Той ще тръгва от местността „Двата моста“ свързвайки ски
център „Студенец“ и ски център „Малина“, като ще обслужва т.нар. Стара европейска писта.
Модерният лифт ще замести стар влек. Желанието на много туристи бе тази писта да има по-добро
съоръжение и да е в по-добро състояние, казва Беляков. Пистата е с дължина 1200 метра и до
началото на сезона ще бъде обновена и оборудвана за изкуствено заснежаване, пише Смолян прес.
В курорта предвиждат и инвестиция от 1.2 млн. евро за разширяване на съоръженията за
изкуствено заснежаване с 6 км. Курортът открива летния си сезон на 15 юни с безплатен лифт за
велопарка.
Марица, 17 юни 2013

Моловете у нас ще се увеличат до 904 хил. кв. м в края на 2014 г.
Моловете у нас ще се увеличат до 904 хил. кв. м в края на 2014 г., като една трета от площта им ще
е концентрирана в София, сочи доклад на консултантската компания Colliers International. Така до
края на следващата година на 1000 столичани ще се падат по 325 кв. метра в мол. В момента
общата площ на съвременните търговски центрове у нас е 634 хил. кв. м, като през 2012 г.
отвориха врати три нови мола. През миналата година 27% от празните търговски площи в София
са били усвоени от новите брандове, които стъпват на българския пазар и се разширяват в цялата
страна, като H&M и Debenhams са с най-голям принос.
Сега, 17 юни 2013

Вдигат нов мол за 50 млн.
Нов мол за 50 млн. лв. ще бъде открит в Люлин през пролетта на следващата година. Търговският
център ще бъде на строящата се западна дъга на Околовръстния път. Търговският център Plaza
West ще се състои от различни по големина търговски площи, разположени на три нива. Общата
отдаваема площ е 25,6 хил. кв. м, а разгърнатата застроена площ ще е 37,75 хил. кв. м. Предвиден е
открит паркинг на две нива за 725 автомобила. Голяма част от търговските площи на Plaza West
вече са заети. В новия мол ще има съвместен магазин на търговската верига "Зора" и мебелната
къща Homey, както и кино "Арена" с шест зали. В мола ще има магазини за дрехи и обувки,
козметика, черна и бяла техника, ресторант и заведения за бързо хранене. За най-малките е
предвиден и специален детски кът.
Стандарт, 14 юни 2013

Почваме трети мост над Дунав
България и Румъния ще работят за строителството на трети мост над р. Дунав, който да свърже
Силистра и румънския град Кълъраш. За това се договориха българският президент Росен
Плевнелиев и румънският му колега Траян Бъсеску, които разговаряха по време на XVIII-та
Среща на държавните глави от страните от Централна и Източна Европа, която се провежда в
словашката столица Братислава, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. За
изграждането на бъдещия мост двете страни ще търсят различни варианти за финансиране по
линия на структурните фондове на Европейския съюз, Програмата за трансгранично
сътрудничество и Дунавската стратегия.
Дарик радио, 14 юни 2013

Започва изграждането на „Океанариум“ в Бургас
Кметът на община Бургас Димитър Николов и генералният директор на Научно-производствено
обединение "Мостовик" Олег Шишов подписаха концесионния договор за изграждане и
експлоатация на парк "Океанариум", съобщи Община Бургас. Кметът на града посочи, че вече е
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внесена финансовата гаранция, а в концесионния договор са заложени сериозни условия за
изпълнение, одобрени и гласувани от Общинския съвет. Фирмата е готова с техническия проект за
атракционите и са направени пробите на територията, където ще е разположен паркът - Парк
"Езеро". Кметът увери, че довеждащата инфраструктура към обекта също ще бъде разширена.
Строителството на първия етап, обхващащ изграждането на Аквапарка, ще започне след края на
летния сезон и ще приключи до две години. Водещи инженери, архитекти и конструктори с опит в
изграждането на такъв тип паркове и то при по-екстремни условия ще бъдат ангажирани с
реализирането на проекта в Бургас. В екипа ще има специалисти от цял свят, включително от
Япония и Русия. С изграждането ще бъдат ангажирани български фирми. Олег Шишов посочи, че
компанията има опит в строителството на такива паркове. До месец ще приключат изграждането
на Океанариума във Владивосток. В него ще работят над 700 специалисти и се очаква до края на
годината той да отвори врати. Очаква се проектът да привлече и други руски инвеститори
вморския град.
1kam1.com, 13 юни 2013
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АНАЛИЗИ

Българските фирми дават най-много пари за интернет реклама в
региона
Малките и средните фирми в България, които традиционно рекламират в Интернет, имат най-
висок среден месечен бюджет за реклама от фирмите в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Това
показва мащабно проучване на ЕТАРГЕТ, проведено в 7 от 9-те страни, в които мрежата оперира,
а именно - България, Словакия, Чехия, Унгария, Хърватия, Румъния и Сърбия. Резултатите от
проучването се базират на анкети сред 1300 фирми. Подробна инфографика с данните, получени
от него, може да видите тук: http://www.etarget.bg/prouchvane_may2013.html Една пета от
анкетираните фирми у нас заявяват, че инвестират над 4000 лева месечно за реклама. 26 на сто
инвестират до 200 лева, 23 на сто - до 600 лева, 18 на сто - до 4000 лева, а 13 на сто - до 2000 лева.
В Сърбия делът на фирмите, които отделят над 4000 лева за реклама месечно е 10 на сто, а в
другите страни този процент е между 3 и 6 на сто. Най-много са фирмите с най-скромен бюджет -
до 200 лева, в Румъния и Хърватия - съответно 55 и 54 на сто. Интересно е да се отбележи, че
около половината от анкетираните фирми в 7-те страни заявяват, че влагат средства в реклама
непрекъснато. Най-много са те в Чехия - 56%. Веднага след нея се нареждат България - с 54%, и
Унгария - с 51%. В другите страни този дял е между 41 и 49 на сто. По отношение на целта на
направената инвестиция, в България най-много фирми (в сравнение с другите страни) са склонни
да рекламират в подкрепа на повишаване на популярността на марката или продукта си.
Процентът им е 42 на сто. В Румъния с тази цел рекламират 41% от фирмите, в Хърватия - 40 на
сто, в Сърбия - 39 на сто. Другата основна цел, с която компаниите рекламират, естествено е
повишаване на продажбите. 70 на сто от компаниите в Чехия и Унгария инвестират в реклама по
тази причина. Делът на фирмите у нас, които влагат средства за това, е 58 на сто. Като рекламен
канал интернет е използван от фирмите най-много в Чехия. Той достига до 74% от рекламния
бюджет. У нас този дял е 69%. Друг интересен извод от проучването е, че сред малките и средните
фирми в ЦИЕ ЕТАРГЕТ е вторият най-често използван инструмент за интернет реклама след
рекламата в търсачките.
Капитал, 18 юни 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 ФОРУМ БУРГАС 2013 - MYSUCCESS.BG И ФОРУМ НСНИ 2013
КОГА: 20-21.06.2013

КЪДЕ: Бургас, хотел Приморец

 ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ С НУЛЕВ БЮДЖЕТ
       КОГА: 27.06.2013

       КЪД: Betahaus, София

 ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ
       КОГА: 13.07.2013- 14.07.2013

       КЪД: София Парк Хотел Витоша, София, ул.Росарио 1


