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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Сделка със сигурна печалба
Последната сделка на публичния холдинг "Еврохолд
България" следва да носи на холдинга чиста печалба от
550 хил. лв. и да свие задълженията му на групово ниво.
Проблемът е, че купувачът не изглежда толкова
независим от продавача, което да успокои акционерите,
че сделката е оставила всички рискове извън
"Еврохолд". На 28 юни, т.е. два дни преди края на
отчетния период за второто тримесечие, "Еврохолд
България" продава дъщерната си компания "Еврохолд
имоти" срещу 2 млн. лв. Според официалното
съобщение на компания сделката е в резултат на
"водената през последните няколко години политика на
компанията за фокусиране на бизнеса в групата". Тя
носи 552.7 хил. лв. счетоводна печалба за холдинга и
освен това ще свие задълженията и разходите за лихви
на групово ниво. "След сделката консолидираните
задължения на "Еврохолд" ще намалеят с 4.6 млн. лв., а
разходите за лихви - с 400 хил. лв. годишно.
Капитал, 9 юли 2013

Telenor влиза във владение в "Глобул"
Норвежкият телеком Telenor официално започва да
влиза във владение в "Глобул" с промени в
ръководството. Дирекцията за защита на конкуренцията
на Европейската комисия даде зелена светлина за
сделката, при която скандинавската компания ще плати
717 млн. eвро на гръцката OTE. От централата на
Telenor официално обявиха, че Стайн-Ерик Велан ще е
новият изпълнителен директор на българския мобилен
оператор. Той ще поеме длъжността, когато бъде
напълно финализирана сделката и бъдат прехвърлени
акциите на "Глобул" на Telenor, като това се очаква да
стане през третото тримесечие на годината. Стайн-Ерик
Велан работи в Telenor от 2001 г. През 2006 г. става
изпълнителен директор на Telenor - Сърбия. От
февруари 2009 г. до есента на 2010 г. е управляващ
директор в Uninor – индийски мобилен оператор, в
който Telenor притежава мажоритарен дял от 67.25%.
Капитал, 8 юли 2013
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Правителството предостави безвъзмездно на Университета по
библиотекознание и информационни технологии три поземлени имота с
обща площ 2.5 дка и две сгради в с. Стойките, община Смолян. Селото е в близост
до зимния курорт Пампорово и самото то се развива като курорт. Петте имота са необходими на
висшето училище за изграждане на Младежки изследователски център. Учебното заведение е
наследник на бившия Полувисш институт по библиотечно дело, основан през 1950 г., който през
2004 г. при кабинета "Саксккобургготски" стана Специализирано висше училище по
библиотекознание и информационни технологии, а през 2010 г. при управлението на ГЕРБ - 52-
рия университет в страната. Негов ръководител от 2002 г. е Стоян Денчев, за когото миналата
година комисията по досиетата официално огласи, че е бил агент на Второ главно управление на
комунистическата Държавна сигурност под псевдонима Симеонов Сградата в с. Стойките на
практика се разпада и нашата цел е да я оправим, обясни Борис Борисов, секретар на Стоян
Денчев.
Капитал, 8 юли 2013 г.

Най-крупният частен собственик на земеделска земя в България –
"Ромфарм компани", е пред нова голяма сделка.
Фармацевтичната компания ще придобие фонд "Серес", в чийто портфейл има над 186 000 декара
обработваеми площи. Информация за предстоящата сделка се появи на страницата на Комисията
за защита на конкуренцията (КЗК), където "Ромфарм компани" е подала уведомление за
предстоящата концентрация. За момента и двете страни отказват коментар. Ако придобиването
завърши успешно, групата около фармацевтичната компания ще затвърди първенството си като
собственик на земеделска земя с между 850 000 и 900 000 дка в портфейла си. Общо
обработваемата земя в страната е 37 млн. дка. Освен обработваеми площи фондът има и
земеделски бизнес – чрез няколко дъщерни дружества обработва собствена и арендована земя в
Северна и Северозападна България. За момента обаче плановете са да запази този бизнес, твърдят
няколко източника. Според съобщението до КЗК сделката ще бъде оформена като прехвърляне на
акции, а не на земеделски имоти. Този начин е по-бърз и документално по-лесен от прехвърлянето
на стотици хиляди декари между две дружества. По него бе сключена и друга голяма сделка през
годината – тази между "Винпром Пещера" и "Уинслоу ленд инвест" за дружеството "Омега агро
инвест" и портфейла му от 160 000 дка земя. При сегашната продажба вариантите, за които научи
"Капитал Daily", са два. Първият е "Ромфарм компани" да купи "Серес" с целия му портфейл от
земя, а дружества от структурата на фонда да останат като арендатори с дългосрочни договори в
част от тях. За целта преди финализирането на сделката тези компании трябва да бъдат извадени
от активите на фонда. Вторият вариант е "Серес" да бъде продаден само с част от портфейла си –
около 100 000 дка, които не обработва. В такъв случай останалата земя от около 80 хил. дка трябва
да бъде прехвърлена в друга компания преди голямата сделка. "Серес" е един от най-големите
собственици на земеделска земя, като притежаваните от фонда площи са концентрирани в Северна
Централна и Северозападна България. Фондът е собственик на четири дъщерни дружества - "Агро
санти", "Агро сантино", "Агро санто" и "Агро сантия", част от които развиват земеделска дейност.
Освен земя в активите на групата влизат също стопански бази и земеделска техника. Към 2012 г.
акционери в "Серес" са 22 компании и физически лица. Сред тях са Уникредит банк Аустрия,
"Рослин капитал партнърс – България", "Райфайзен централбанк Остерайх, "Аурора мениджмънт
асоусиейтс лимитид" и др. Последният публикуван в Търговския регистър финансов отчет на
"Серес" е от 2010 г. Според консолидираните резултати приходите на групата тогава са нараснали
до 27.1 млн. лв., а печалбата й е достигнала 2.4 млн. лв. Към тази дата активите на групата са 84.4
млн. лв., от които инвестиционните имоти са 51.9 млн. лв. "Ромфарм компани" е основана през
2009 г. и регистрирана като търговец на едро с лекарства, който се занимава и с внос и износ на
медикаменти. Компанията майка се помещава в сградата на търговското представителство на
България в Москва, а основният бизнес на фирмата е производство на капки и медикаменти в
Румъния, които впоследствие се изнасят за руския пазар. Българската компания е само
транспортно звено и е регистрирана като дистрибутор по силата на лекарствения закон.
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Собственици с по 50% в "Ромфарм компани" са Венелин Георгиев и Тенчо Шиков. Пазарът в
Русия може да идва по две линии - Шиков е завършил международни отношения в Москва и е син
на председателя на близката до БСП партия "Социалдемократи" Лъчезар Шиков. Представителите
на компанията избягват всякаква публичност. За пръв път дружеството влезе в полезрението на
медиите преди година, когато беше обявена най-голямата еднократна сделка за покупка на земя.
Срещу 90 млн. лв. "Ромфарм" купи 180 хил. дка от ликвидиращия се фонд "Еларг". Въпреки че
основната дейност на дружеството е търговия с лекарства, още тогава стана ясно, че чрез свои
дъщерни компании (като "Ставен", С.И.Г. и "Росагрофонд") то притежава и 550 хил. дка земя.
Според представители на сектора "Ромфарм" са търгували със земя и на свободния пазар, а не
само с едри пакети, и в момента управляват около 650 хил. дка. Макар да липсва актуален
финансов отчет на "Ромфарм компани", то предходните показват, че фармацевтичният бизнес на
дружеството е свръхпечеливш. За 2011 г. дружеството има приходи от 175 млн. лв., от които прави
гигантска печалба от 105 млн. лв. Към края на годината то има краткосрочен депозит от 46 млн.
лв., като година по-рано е бил 33 млн. лв. Приходите през 2010 г. са дори повече - 182 млн. лв., а
печалбата - 153 млн. лв..
Капитал, 5 юли 2013 г.
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Безработицата през юни е била 10,7%
Безработицата през юни е паднала до 10,7% заради
активизирането на сезонната заетост, сочат данните на
Агенцията по заетостта. Според Евростат безработицата
у нас е била 12,7% през май, като данните за юни ще
излязат на 31 юли. Регистрираната безработица в
страната намалява за четвърти пореден месец, отчитат от
агенцията. В бюрата по труда са регистрирани 351 587
безработни лица, като спрямо май те намаляват с 9 199
души. В сравнение с юни 2012 г. безработните са с 3 238
лица по-малко, като за първи път от януари 2012 г. насам
броят им през месеца е по-нисък от броя на безработните
през същия месец на предходната година, отбелязват от
агенцията. Делът на младежите до 29 г. от всички
регистрирани безработни е 19,6% и намалява с 0,1
процентни пункта в сравнение с месец май, сочат още
данните. На работа през юни са постъпили 21 388
безработни, като на първичния пазар са започнали работа
16 572 души.
Investor.bg, 10 Юли 2013

Омръзна ни да пестим, харчим за храна и
дрехи
На българите им омръзна де пестят и вече развързват
кесията. Оборотът в търговията на дребно през май
нараства с 1,5% спрямо същия месец на миналата година,
обявиха от Националния статистически институт. Така за
втори пореден месец има ръст в търговията на дребно,
след като преди това имаше седем поредни месеца на
спад в продажбите. Все пак желанието за харчене на
хората не е много ясно изразено, тъй като продажбите
през май са се свили с 0,3% спрямо април. През май
спрямо същия месец на 2012 г. най-много нараства
оборотът в търговията на дребно с дрехи и обувки - със
17,5%. Ръст е отчетен и при продажбите на разнообразни
стоки - с 10%, на автомобилни горива - с 5,1%, и на
храни, напитки и цигари - с 3,4%.
Стандарт, 09 Юли 2013

Произвеждаме с 1,5 млрд. по-малко
Брутният вътрешен продукт на страната е намалял с 1,5
млрд. лв., което директно се отразява на приходите в
хазната, каза финансовият министър Петър Чобанов. Така
той обоснова необходимостта от ревизия на бюджета.
Другият му аргумент в полза на актуализацията е
наличието на промени в данъчното законодателство,
които отлагат мерки и приходи за следващата година.
Липсват и буфери в бюджета, изтъкна финансовият

10.07.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.52122
GBP/BGN 2.26108

Икономически показатели
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Централен курс на БНБ
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ПЧИ 43.1 млн. EUR през април 2013
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Безработица 11.0 % през май 2013
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министър пред БНР. За да имаме реален бюджет за 2014 г., трябва да се направи актуализация на
съществуващия, смята още Чобанов. Той заяви, че отсъствието на дългосрочна инвестиционна
политика за стимулиране на растежа в последните четири години е довело до загубата на 400 000
работни места, а над 100 000 микропредприятия са изчезнали от пазара. С 8 млрд. лв. са свити и
публичните финанси от намаляването на фискалния резерв и от емитирания в този период дълг.
Стандарт, 08 Юли 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Строителство на пътища, самолетни
писти и спортни терени", 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 Доуш Иншаат Ве Тиджарет А.Д. клон България

КЛОН
София 18 283 6 282

2 Джи Пи Груп ООД София 16 885 7 157
3 Щрабаг ЕАД София 9 506 12 982
4 Трейс груп холд АД София 6 246 13 654
5 Пътно поддържане-Сливен ЕООД София 5 935 1 683
6 Пътинженерингстрой Т ЕАД Търговище 4 672 4 663
7 Старт Инженеринг АД София 4 606 512
8 Терна Акционерно, туристическо, техническо и

корабоплавателно дружество - Клон България
КЛОН

София 2 691 -226

9 Трейс София АД София 2 600 4 135
10 Пътно строителство АД Добрич 2 576 1 912
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БОРСОВИ НОВИНИ

Инвестор.БГ с нов Управителен съвет
На 8 юли е проведеното заседание на Надзорния съвет на
Инвестор.БГ АД. На него НС в състав: Апостол Лъчезаров
Апостолов, Любомир Костадинов Леков и Виктория
Емилова Миткова са избрали следните нови членове на
Управителният съвет на дружеството: - Деница Антонова
Димитрова - Яна Шинтова Аврамова - Андрей Петров
Любенов - Светлана Георгиева Фурнаджиева - Антон
Филипов Филипов - Николина Иванова Димитрова -
Наталия Николаева Илиева За новите членове е определен
3-годишен мандат на управление. Членовете на НС са дали
и предварителното си съгласие за изпълнителни директори
и представляващи дружеството да бъдат избрани Деница
Антонова Димитрова и Антон Филипов Филипов. На
същата дата е проведено и първото заседание на новия
Управителния съвет на дружеството.
Money.bg, 2013-07-10

Дружба стъкларски заводи разпредели 70%
от печалбата за 2012 г. като дивидент
Общото събрание на акционерите на Дружба стъкларски
заводи АД, проведено днес, е гласувало за разпределяне на
дивидент за 2012 г., съобщи днес дружеството чрез БФБ.
Дивидентът е в общ размер на 13,054 млн. лв., или бруто
0,244 лв. за една акция. Нето дивидентът (само за
акционери физически лица) е 0,228 лв. Дивидентът
представлява 70% от печалбата за миналата година в
размер на 18,648 млн. лв., а дивидентната доходност е
6,9%.
Инвестор.БГ, 2013-07-10

Интерсолар Варна разпределя дивидент
Едно от най-новите дружества на Българска фондова борса
ще разпредели дивидент между акционерите си. Всеки
притежател на акции от Интерсолар Варна ще получи по
0.073 лв. дивидент на акция, или 0.06935 лв. за акционерите
физически лица, след приспадането на данък „дивидент“.
Общо за дивидент ще се заделят 1.9 млн. лв., докато 334 859 лв. ще се отнесат за покриването на
загуби от минали години. Други 257 хил. лв. ще се отнесат във „Фонд Резервен“, а 81 хил. лв. ще
се заделят като "Неразпределена печалба". Акциите на Интерсолар Варна ще се търгуват с право
на дивидент до 11 юли 2013 г.
profit.bg, 2013-07-09

БФБ-София
Седмичен оборот (01–05 юли 2013)
(лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 1 435 403.88
Standard 1 435 403.88
АДСИЦ 1 006 699.82
Общо 6 874 152.63

BGREIT: 10.06.2013 – 09.07.2013
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ИНВЕСТИЦИИ

Агенция ще продава ненужните военни
имоти
Военният министър Ангел Найденов съобщи, че ще бъде
създадена Агенция за военните имоти, която ще се
разпорежда с ненужните армейски имоти. Специалистите в
новосъздадената агенция ще определят бъдещето на
имотите. Има няколко възможности - публично-частно
партньорство, продажба или прехвърляне на
общините.Охраната на ненужните имоти струва милиони
левове годишно, но проблемът не може да бъде решен през
последните години. Бившият военен министър Аню
Ангелов смяташе за две години - до края на 2012 година -
МО да се освободи от всички армейски имоти с отпаднала
необходимост, които към тогавашния момент бяха 858. От
МО обясниха липсата на интерес към имотите с кризата на
пазара.Сега обаче Найденов съобщи, че имотите са
нараснали до 1100.
Класа, 10 юли 2013

Готов е идейният проект за третия лъч на
метрото
Идейният проект за третия, последен от основните лъчи на
метрото, който предвижда да бъде реализиран в следващия
програмен период (2014 - 2020 г.), вече е готов.
Прогнозната стойност е над 1.4 млрд. лв., като за
финансирането Столичната община отново разчита на
оперативна програма "Транспорт". "При осигуряване на
финансирането третият лъч може да бъде завършен още
през 2018 г., като неговото изпълнение ще бъде на етапи",
съобщи изпълнителният директор на "Метрополитен"
Стоян Братоев. По думите му дължината на участъка ще
бъде 16.5 км с 19 метростанции (10 подземни и 9 открити).
С новия лъч се очаква пътуващите с метрото да нараснат с
162 хил. дневно. Прогнозите на "Метрополитен" са близо
50% от хората, които ползват градски транспорт да го
заменят с подземен, а автомобилният трафик в столицата
да спадне с повече от 35%. Трасето на третия лъч ще тръгва
от колелото на трамвая на бул. "Ботевградско шосе", ще
минава през бул. "Владимир Вазов", където ще има три
метростанции и една при театър "Зад канала".
Капитал, 9 юли 2013

Свободните офиси в София намаляха с 12%
Делът на свободните офиси в София продължава да
намалява и през първата половина на годината е стигнал до
21%, показва проучване на Colliers International. Според
консултантската компания спадът на незаетите площи през
периода е с 12% (малко над 41.3 кв.м) до 348.4 хил. кв.м.
Общото предлагане на пазара е в размер на 1.683 млн. кв.м. Изследването показва трайно
обръщане на тенденцията за високи нива на незаетост на офис пазара, след като през първата

Правят нова обсерватория
на Юндола
Нова специализирана
обсерватория за наблюдаване на
астероиди, застрашаващи
Земята, на Юндола искат учени.
Това съобщи доц. д-р Явор
Шопов, ръководител на
Университетския център за
космически изследвания и
технологии към Софийския
университет.
Стандарт, 7 юли 2013

Откриха кино и плаж
върху покрива на мол
Кино и плаж върху покрива на
мол се превърнаха в новата
атракция за столичани. В
битката за клиенти мол Сердика
направи BEACH BAR на най-
високата си точка - открития
паркинг на последния етаж. На
откриването й се стекоха
стотици любопитни софиянци с
децата си. Зоната е оформена
като голям плаж със зони с
масички и палми, както и терен
за плажен волейбол.
Stroimedia.bg, 5 юли 2013

Царево спечели нов проект
за възобновяване на парк
Кметът на Община Царево инж.
Георги Лапчев вече подписа
тристранен договор между
общината, Изпълнителната
агенция по рибарство и
аквакултури и председателя на
Местната инициативна
рибарска група за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ за цялостната
модернизация на парка срещу
старата автогара на Царево.
citybuild.bg, 5 юли 2013
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половина на 2011 г. делът на свободните площи достигна между 25 и 30%. Проучване на
консултантската компания MBL за първото тримесечие на тази година също показа плавен спад на
свободните офиси в София до 20.8% при 21.8% в края на 2012 г. Слабо строителство Годината
започва с относително ниска активност при завършените нови офис площи според анализа на
Colliers. Завършените през първото полугодие офис сгради са били с обща площ от 34.5 хил. кв.м,
като в същото време не е започвало строителство на нови. В строеж в момента са 189.6 хил. кв.м,
но те ще доведат до по-засилено предлагане през следващата година, когато се очаква
приключването на два големи проекта – Capital Fort на бул. "Цариградско шосе" и Bulgaria Tower
при едноименния мол на бул. "България".
Капитал, 9 юли 2013

Sofia Ring Mall с престижна международна награда
Проектът за мол в София Sofia Ring Mall спечели приз в категорията „Търговски архитектурен
проект“ на престижните международни награди Europе Property Awards 2013. Sofia Ring Mall
спечели наградата в ожесточена конкуренция със стотици проекти за търговски сгради и молове от
целия континент, съобщиха представители на мола. Новият търговски комплекс в столицата ще
отвори врати през март 2014 г. Заедно с магазина на ИКЕА, до който молът се намира, той ще има
обща отдаваема площ от над 100 хил. кв. метра. Sofia Ring Mall ще включва общо над 200
магазина, 10 кинозали и ще разполага с 3 500 паркинг места. Проектът ще е първият т.нар.
„отворен” мол, който ще дава възможност за досег с природата в полите на Витоша и ще включва
и парк с езеро. Вижте как ще изглежда Sofia Ring Mall Цялата инвестиция в Sofia Ring Mall
възлиза на над 120 млн. евро. Комплексът ще бъде съобразен с всички съвременни изисквания за
енергийна ефективност, а зелените площи ще заемат около 30% от цялото пространство на
проекта. Europe Property Awards са сред най-престижните награди в строителния бранш, които
отличават най-стойностните и издържани в дизайнерско отношение проекти. Победителите от
всяка държава и континент впоследствие ще се изправят един срещу друг на International Property
Awards на специално събитие в края на 2013 г., когато ще се определят и най-добрите сгради в
света за тази година.
profit.bg, 9 юли 2013

Plaza West – първият търговски комплекс от крайградски тип по модел
от САЩ и Западна Европа
За първи път у нас се изгражда търговски комплекс от крайградски тип - по модел на мащабните
търговско-развлекателни комплекси в САЩ и Западна Европа. Това е Plaza West -
многофункционален търговско-развлекателен център в западната част на столицата, в квартал
Люлин, на строящата се западна дъга на Околовръстния път, срещу вече действащия магазин
Baumax. Този район като че ли досега беше пренебрегван от инвеститорите в подобни търговски
центрове, въпреки че столичният район Люлин е дом на огромна част от жителите на София и
дори се определя от някои специалисти като „град в града“. Проектът е на стойност 50 милиона
лева. Общата разгъната застроена площ ще е 37 750 квадратни метра. От тях 25 600 квадрата ще са
общата отдаваема площ. Plaza West ще се състои от различни по големина търговски площи,
разположени на три нива. Ще има открит паркинг на две нива за 725 автомобила.
1kam1.com, 8 юли 2013

70 млн. лв. за ремонт на "Тракия"
70 млн. лв. са нужни за ремонт на старите отсечки на магистрала "Тракия", обяви пътният шеф
Лазар Лазаров. Министерският съвет вече преговаря за удължаване на договорения през 2007 г.
държавен инвестиционен заем от Европейската инвестиционна банка. Споразумението с ЕИБ
изтича в края на годината, но правителството преговаря за удължаване на срока му с 3 години и
добавянето в него на рехабилитацията на трасета от "Тракия". Става въпрос за участъците около
Пловдив и Пазарджик, както и километрите от Нови хан до столицата, обясни пътният шеф.
Съвсем скоро се очаква да стартира и работата по ремонта на двата виадукта по "Тракия" и моста
"Бебреш" от магистрала "Хемус". За да се получи строително разрешение се очаква да бъдат
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променени от парламента 82-та ресорни закона и нормативни акта, които уреждат работата на
преструктурираното министерство на регионалното развитие. След като това стане, ще стартират
и ремонтните дейности на съоръженията. Най-тежък технически ще бъде ремонтът на виадукта на
67-ия км от "Тракия", чиято горна част ще се подмени изцяло, като се запазят единствено колоните
на моста. Тъй като виадуктът реално е образуван от две отделни съоръжения - за движението във
всяка посока, трафикът на леките коли от и до морето няма да бъде отбиван.
blitz.bg, 8 юли 2013

Нивите държат две трети от пазара
За последните четири години две трети от сделките с недвижими имоти са на пазара на земеделска
земя. Това обяви Добромир Ганев, зам.-председател на Национално сдружение „Недвижими
имоти” (НСНИ). Според него от около 900 000 покупко-продажби на недвижимости у нас през
този период около 550 000 са в сектора на земеделската земя „Продавачите на земя са обикновено
частни лица, а купувачите - предимно инвеститорски фондове, които изкупуват земята, комасират
я или я отдават под аренда на земеделските производители, или я препродават вече на по-висока
цена, коментираха брокерите от НСНИ. Земя изкупуват и самите земеделски производители,
които искат да окрупнят стопанствата си, показват данните от пазара. Друга група купувачи са
чуждестранни инвеститори най-вече от Китай, Катар и други, които са подготвили сериозни
фондове и очакват да се регистрират в България за да започнат да инвестират в земя, съобщиха
още от сдружението. Според Ганев, тъй като земята е ограничен ресурс, търсенето в момента е
голямо и цените растат - за последните 4 -5 години ръстът на цените на земята е около 10-15
процента, като най-търсени са парцелите в Североизточна и в Централна България (около
Пловдив).
Монитор, 8 юли 2013

Разпродават на безценица имоти от "Врана"
Съдия-изпълнител описва и продава на поразия апетитни сгради на държавното дружество
"Врана" ЕАД, установи проверка  по сигнал на служители във фирмата. Фирмата, която е на
министерството на земеделието, се разпорежда с бившето стопанство на УБО. По време на
комунизма службата поема имота на царското семейство. Огромен парцел в рамките на
държавното стопанство с масивни сгради вече не са държавни и преди изборите през май минават
в частното дружество "А енд Джи". Сумата, която е платена, е 120 хил. лв. Продадени са и
оранжериите, които са оценени на 20 500 лв., като само застроената площ е 12 хил. кв. м.
Причината е, че фирмата "Врана" ЕАД, собственост на министерството на земеделието, има стар
дълг към "Елкан ЕООД" от 46 хил. лв., която е ползвала съоръженията под наем през 2004 г.
Доскоро в оранжериите на УБО в рамките на стопанство "Врана" се отглеждаха екологично чисти
плодове и зеленчуци за елита. "Елкан" ЕООД е собственост на бизнесмена Добромир Колев.
profit.bg, 5 юли 2013

Турция е инвестирала у нас 45,4 млн. евро през 2012 г.
През първите три месеца на годината стокообменът между България и Турция се е увеличил с
25,52% и е на стойност 770,338 млн. евро. След Германия и Италия, Турция е третият
външнотърговски партньор на нашата страна. Това каза заместник-министърът на икономиката и
енергетиката Красин Димитров на българо-турски бизнес форум. Преките турски инвестиции в
България през 2012 г. са на стойност 45,4 млн. евро. "Сред основните приоритети за страната ни
остава поддържането на макроикономическа стабилност и разширяването на инвестиционните
стимули", каза Димитров и допълни, че правителството полага усилия да подобри условията за
бизнес чрез намаляване на административната и финансовата тежест. Той припомни още, че
България е страната с най-ниски нива на данъците в ЕС, както и че приоритетно се стимулират
инвестициите във високотехнологичните сектори. Предстои скоро да бъдат представени за
обществено обсъждане приоритетните оси на оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност 2014-2020“. В момента се водят разговори с работодателите как да се
подобри достъпът на българските предприятия до средствата от европейските фондове, каза зам.-
министърът. "След като реализираме новите си насърчителни мерки за инвеститорите, очакваме от
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вас да разкриете у нас производства с висока добавена стойност, високотехнологични центрове и
инкубатори". С тези думи заместник-министър Димитров се обърна към членовете на
Сдружението на индустриалците и предприемачите от Анталия, които се включиха във форума.
econ.bg, 5 юли 2013

Парламентарната екокомисия подкрепи създаването на национален
парк "Българско Черноморие“
След като вчера парламентарната комисия по регионално развитие одобри проекта за налагане на
мораториум върху разпоредителните сделки и строителството върху държавни земи по
Черноморието, днес той беше подкрепен и от комисията по околна среда. Депутатите от
комисията одобриха и предложението да се работи за създаването на национален парк „Българско
Черноморие“, който да защити Иракли, Карадере, Камчийски пясъци, Крапец, Шабленски езера,
Корал Аркутино, Дюни и Маслен нос от строителство. Подобна идея левицата лансира и в 41-вото
Народно събрание. Тогава червените не останаха доволни от промените в Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, приети от тогавашното мнозинство. Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) изрази принципна подкрепа за създаването на такъв национален парк, като
поискаха в процедурите да се включат и експерти от Българската академия на науките (БАН).
Същевременно днес започнаха дебатите в пленарна зала по другия проектомораториум – за
временното спиране на събарянето на незаконно построени сгради в урбанизирани територии и
върху държавни, общински и частни имоти в рибарските селища по Черноморието, за които има
влязла в сила заповед за отстраняване. Дискусиите по текстовете ще продължат и на следващото
заседание на парламента.
Investor.bg, 4 юли 2013
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АНАЛИЗИ

Индустриалният двигател угасва
Повторната рецесия и трудностите, които обхванаха Европа през последните месеци удрят все по-
сериозно и българската икономика. Ако към това като се прибави и политическата криза, която
допълнително влошава бизнессредата, картината не изглежда много добра. През май
индустриалното производство в България се е свило за трети пореден месец спрямо година по-
рано, показват данните на НСИ. Понижението е с 6%, по-скромно е то на месечна база - с 2.7%.

Индустрията се доказа като най-жизнеспособния сектор от началото на кризата, като именно
нейният износ беше двигател на възстановяването на българската икономика, но заради рецесията
в еврозоната започна да се забавя. Първият сигнал за нарастващ песимизъм бяха оценките за
бизнесклимата, които не бяха много позитивни. Подобен спад в няколко поредни месеца имаше в
края на миналата и началото на тази година.

Засега очакванията също са противоречиви, още повече че политическата криза притеснява доста
от бизнеса, заради несигурността, която създава. Охлаждането на промишлеността поставя под
въпрос дори и актуализираната прогноза на правителството за икономически растеж от 1% през
тази година. Така например през първото тримесечие индустрията увеличаваше производството
си, но брутният вътрешен продукт (БВП) нарасна едва с 0.1% на тримесечна база и с 0.4% на
годишна.

Рецесията не е малко вероятна

Анкета на Капитал Daily сред представители на индустрията и анализатори показа, че се очаква
забавяне на растежа, но не и свиване на брутния вътрешен продукт. Причината за това е, че
индустриалният сектор осигурява около една трета от общото производство в държавата, а
останалата част се дължи на услугите и земмеделието.

От значение за икономиката обаче ще е дали през втората половина на годината ще има общо
разведряване на световната икономика, което да повиши търсенето от България и така износът  на
индустриална продукция да продължи.

"Очаквахме по-силни данни за този месец, защото приемахме знаците за възстановяване на
германската икономика като предпоставка за по-силен растеж. Това обаче не се реализира и
причината не са само секторите, ориентирани към вътрешното търсене, но и тези, които са
ориентирани към експорт.

Същата ситуация се наблюдава и при индустриалното производство на държавите от Западните
Балкани и за това сигналите не трябва да се подценяват. Българската индустрия обаче дава само
около една трета от брутния вътрешен продукт и за това спад на активността й не може да е
достатъчна причина за свиване на икономиката. Фактът, че от 23 сектора само едва няколко има
растеж подсказва, че най-вероятно са влияли и други фактори и затова е възможно след един
месец да видим ревизия в данните в посока нагоре", коментира Кристофор Павлов, главен
икономист в Уникредит Булбанк.

Подобно мнение изрази и ръководителя на отдел "Анализи" в "Елана" Цветослав Цачев. "Ако до
първите четири месеца на годината можеше да се говори, че има няколко силно засегнати сектори,
то през май вече се усеща доста по-широк спад на производството и разрастване на проблемите.
Все още обаче смятам, че това е временно и през второто полугодие ще има глобално подобряване
на икономическите условия.

По тази причина не очаквам и свиването на индустриалното производство да се последва от ново
увеличение на безработицата", каза той. Данните за производството на месечна база показват, че
има само четири сектора, в които компаниите са повишили производството си през май. Това са
добивът на метални руди - с 11.2%, на минерални суровини – с 9.4 на сто, производството на
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напитки - със 7.2%. Увеличава се и продукцията на металургичните компании, но само с 1.5 на
сто.

Всички останали браншове на индустрията свиват производството си. Сред тях се нарежда дори и
хранително-вкусовата промишленост със спад от 4.2%. Текстилните компании са намалили
производството на дрехи с 6.9 на сто спрямо обемите от април. Машиностроенето се свива с 5.5%,
а химическата промишленост - с 2.2 процента.

Строителството отново тръгва надолу

Строителството отчита също сериозен спад от 10.8% през май спрямо същия месец на миналата
година. По-голямо е намалението в т.нар. инженерно строителство, където намалението е с близо
14%. При изграждането на сгради понижението през този май спрямо миналия е 8.5%.

На месечна база спадът в сектора пък е 4.2%, с което месецът се записва като най-лошият от
началото на 2013 г., която започна с плахи положителни резултати. И тук, както и при данните на
годишна база, по-ясно изразено е "потъването" на инфраструктурното строителство. Очакванията
на сектора за 2013 г. са тя да е по-тежка от предходната. Според бранша липсва сигурна среда,
която да даде възможност на фирмите да покажат положителна тенденция. Противоречиво е
развитието и на крайното потребление, за което може да се съди по данните за търговията на
дребно. Според НСИ то се свива с 0.3% през май спрямо април. На годишна база обаче има
увеличение от 1.5%, след като през април продажбите нарастваха дори двойно по-бързо – с 3.1%.

Търговията на дребно измерва доверието на домакинствата и склонността им да харчат. На
практика обаче това изследване не е винаги е точно и се разминава са данните за потреблението от
националните сметки, които се публикуват на по-късен етап.

От разбивката по отделни видове стоки се вижда, че растат продажбите на стоки са краткотрайна
употреба – храни, напитки, облекло и обувки, лекарства. Падат обаче продажбите на компютри и
мебели, които струват по-скъпо и продажбите им растат в периоди на високо потребителско
доверие. Така или иначе в следващите месеци погледите на бизнеса през следващите месеци ще са
насочени към еврозоната и към страната, където политическата криза и вакуум в икономиката не
чертаят положителни перспективи.
Капитал, 8 юли 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩАТА ТЪРГОВСКА СИСТЕМА ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
       КОГА: 12.07.2013

       КЪД: бул. Цар Борис III 215, Геопланпроект, ет. 14, Демонстрационна зала, София

 ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ
       КОГА: 13.07.2013- 14.07.2013

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

 БИЗНЕС ЕТИКЕТ И ПРОТОКОЛ
       КОГА: 25.09.2013- 26.09.2013

       КЪД: Българска стопанска камара, София, ул. "Алабин" 16-20


