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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Офшорка купува "Доверие"
Официално е. Австрийската финансова група Vienna
Insurance Group (VIG) ще продаде най-голямата
пенсионна компания в България - ПОК "Доверие", на
купувач със съмнителни капитали и собственост. В
същото време представителите на купувача отказват да
коментират сделката и си прехвърлят отговорността за
нея едни на други. В "Доверие" се осигуряват за пенсия
1.25 млн. българи, а активите под управление на
компанията са 1.8 млрд. лв., или една трета от цялата
частна пенсионна система. VIG заявява, че е
приключила преговорите по продажбата на 92% от
капитала на "Доверие" с кандидат-купувача United
Capital Plc. VIG не посочва цената и други детайли по
сделката. Изпълнителният директор на групата Петер
Хаген коментира, че е уверен, че "Доверие" ще
продължи да изпълнява ролята си на водеща пенсионна
компания в България в полза на своите клиенти".
"Пенсионното осигуряване не е ключов бизнес за VIG.
С продажбата на "Доверие" искаме да се фокусираме
още повече върху имущественото и
животозастраховането на българския пазар", допълва
Хаген. VIG е собственик на компанията за общо
застраховане "Булстрад" и на животозастрахователя
"Булстрад живот". United Capital Plc e регистрирана през
2007 г. във Великобритания и оттогава няма дейност.
Скромните на фона на сделката 2.8 млн. паунда капитал
са разпределени между офшорна компания, фондация и
едно българско дружество. Последното е "Риджънт
кeпитал".
Капитал, 16 юли 2013

БДЖ ще се спасява с по-добра логистика
и оперативно управление
Държавните железници имат да решават освен
финансови и социален проблем, тъй като в тях работят
над 10 хил. души, които хранят семейства и не са
виновни за кризата, в която БДЖ се намира по
обективни и субективни причини, коментира
транспортният министър Данаил Папазов. Това
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изливане на средства, което е извършено през последните години, наливане на държавни средства,
не е довело до никакви резултати, а напротив, резултатите се влошават, защото без реални мерки
по преструктуриране на самата фирма няма как да се случи – децентрализация трябва да се
направи, за да може по-малки звена да бъдат управлявани много по-оперативно и по-правилно,
заяви министърът. Папазов заяви, че към средата на юли пресрочията към кредиторите на БДЖ са
около 172 млн. лв., а общите задължения към 1 юни са били 709 млн. лв. Той подчерта, че
публичните вземания са 108 млн. лв. към Национална компания" Железопътна инфраструктура"
(НКЖИ) днешна дата: Заради това там съществува възможност по по-лесен начин с размяна на
дълг срещу собственост да се оправи този дълг, припомни министърът намерението да се
прехвърлят атрактивни сгради и почивни бази от активите на железницата към НКЖИ. Проблемът
е, че всяка наша стъпка трябва разрешение от кредиторите. Много тежки са преговорите с тях,
защото този диалог е бил нарушен през последните месеци, посочи Папазов. По думите му никой
не може да помогне на "БДЖ - Товарни превози", ако "сами не си направят своята логистика и
предложения към клиентите, без да им предложат по-атрактивни условия и да бъдат по-гъвкави в
цените".
Медия пул, 15 юли 2013

"Мечел" финализира продажбата на ТЕЦ "Русе"
Руската компания "Мечел" съобщи във вторник, че е приключена сделката за продажбата на 100%
от акциите на ТEЦ "Русе". В съответствие със споразумението за продажба , подписано през
декември 2012 г. 100% от акциите на ТЕЦ "Русе" стават собственост на енергийната компания
"Топлофикация Плевен" (собственост на Христо Ковачки). Сумата на сделката е 29 млн.евро на
базата на стойността на акционерния капитал. Предвижда се да бъде погасено задължението на
ТЕЦ "Русе" пред компанията "Мечел-Карбон" за доставяните по-рано въглища в размер на 18,8
млн.долара. Финансови консултанти на "Мечел" в рамките на сделката са били ВТБ Капитал и
Уникредит Булбанк, а юридически консултант – компанията CMS. През 2102 г. ТЕЦ "Руси" е
произвела 364 ГВтч електроенергия и 235 гигакалория топлоенергия, а печалбата е била в размер
от 56,8 млн.лв. при отрицателен показател EBITDA в размер от 3,1 млн.лв. Както отбелязва
старши вицепрезидентът на "Мечел" , отговарящ за финансовата дейност Станислав Площенко
"продажбата на ТЕЦ "Русе" е втората сделка по продажба на стратегическите активи на групата
през тази година. Благодарение на финансовите средства от тази сделка мениджмънта на групата
ще може да се концентрира върху приоритетните направления в бизнеса на групата:
затвърждаване на лидерството при производство на въглища за металургията, увеличаване на
пазарния дял на компанията при продукцията от стомана.
Класа, 11 юли 2013 г.
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

23% младежка безработица в ЕС през 2012
България е на 9-то място по "младежка безработица" в ЕС
през 2012 г., показват данните на Евростат. 28,1 на сто от
младежите на възраст от 15 до 24-годишна възраст у нас
са били без работа през този период. Средното ниво на
безработицата при младежите в 28-те страни членки на
ЕС е 23 на сто. Най-тежко остава положението в Гърция
и Испания, където младежката безработица надхвърля 50
процента. В EС 28 е имало около 57,5 милиона души на
възраст 15-24 години през 2012 г., от които 18,8 млн. са
били наети, а 5,6 млн. са били безработни и 33,0 млн. са
икономически неактивни.
Money.bg, 15 Юли 2013

Дефлация от началото на годината отчете
НСИ
От началото на годината стойността на индекса на
потребителските цени е отрицателна, в размер на 1,1%,
отчете НСИ. Дефлация е регистрирана и на месечна база -
през юни спрямо май цените на потребителските стоки
намаляват с 0,4 на сто. Годишната инфлация (юни 2013
спрямо юни 2012 година) е в размер на 2,6 на сто.
Средногодишната инфлация за периода юли 2012 - юни
2013 година възлиза на 3,5 на сто. На месечна база най-
голямо понижение имат цените на хранителните
продукти (-1,2%), транспорта (-0,7%), както и на
облеклото и обувките (-0,2%). В същото време обаче се
повишават разходите, направени за развлечение и
култура – с 2,6% Традиционно по това време на годината
намаляват цените на плодовете и зеленчуците.
Инвестор.БГ, 15 Юли 2013

1% от безработните вземат обезщетения
над 1100 лв.
По данни от НОИ за март, близо 1350 души получават
обезщетение за безработица между 1100 и 1320 лв. Преди
да бъдат съкратени, тези хора са получавали заплати от
минимум 1800 лв. Обезщетението е равно на 60% от
осигурителния доход за последните 24 месеца преди
прекратяването на трудовия договор. Получаващите
подобни щедри обезщетения са едва 1,1% от всички 115
223 безработни с право на пари от НОИ за това, че са
останали без препитание. Половината от безработните
получават далеч по-скромни суми - до 200 лв. на месец.
Най-високи обезщетения получават мъжете, работили в
София - средно по 421 лв. месечно. Най-малко пари
вземат безработните жени в Разград - по 191 лв. на месец.
Над 60% от безработните с право на обезщетение са със
средно образование. Всеки пети от съкратените е в

17.07.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.49095
GBP/BGN 2.24989

Икономически показатели
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Централен курс на БНБ
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ПЧИ 85.8 млн. EUR през май 2013
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Лоши и преструктурирани кредити
към май 2013
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Безработица 10.7 % през юни 2013
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предпенсионна възраст - над 55 години.
Труд, 12 Юли 2013

Износът падна с 9,2 на сто
през май спрямо същия месец на 2012 г. и достигна 3,3 млрд. лв., обявиха от НСИ. Това се случва
след няколко поредни месеца на сериозен ръст на износа. През май се свива експортът както за
държавите от ЕС (-12,1%), така и за страните извън Общността (-5%). За това допринася
забавянето във възстановяването на глобалната икономика. За първите пет месеца на годината
обаче износът е нараснал с 9,6% до 17,4 млрд. лв.
Стандарт, 11 Юли 2013

Понижиха прогнозата за ръст на БВП до 1%
Икономиката на страната ни ще нарасне с 1% през 2013 г., сочи прогнозата на базираната в
Барселона агенция FocusEconomics. Анализаторите ревизират надолу очакванията си спрямо
предишната си прогноза за ръст от 1,1%. Ръст от 1% на БВП предвижда и последната прогноза на
Министерството на финансите. През следващата 2014 г. от FocusEconomics очакват БВП на
страната да нарасне с 2,1%. В периода 2015-2017 г. прогнозата предвижда икономически ръст от
средно 3,3% на година. Нивото на безработицата за тази година ще остане на ниво от 11,9%,
смятат от агенцията. След това заетостта ще се увеличи и безработицата ще се свие съответно до
11,4% през 2014 г., 10,4% през 2015 г., 8,9% през 2016 г. и 8,5% през 2017 г.
Стандарт, 10 Юли 2013

Фич потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България
Международната рейтингова агенция ”Фич” потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на
България в чуждестранна валута на "BBB-" и дългосрочния рейтинг в местна валута на "BBB".
Стабилната перспектива отразява оценката на агенцията, че рисковете за кредитния рейтинг на
страната са добре балансирани към настоящия момент. Въпреки това има рискови фактори, заедно
или поотделно, биха могли да предизвикат преоценка на рейтинга. Сред тях са чувствителността
на страната към развитието на еврозоната по отношение на търговията и финансовия сектор.
Очакванията за по-бавен растеж на БВП и сравнително ниското ниво на доходите на глава от
населението са сред факторите, ограничаващи кредитния рейтинг на България.
Медия Пул, 15 Юли 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи предприятия от сектор "Преработка и консервиране на плодове и
зеленчуци", по Приходи от продажби за 2011 г.

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

No_
2011

Приходи от продажби
(хил. лв.)Предприятие Град

2011 2010
1 Агри България ЕООД Радиново 41 182 48 815
2 Кенар ЕООД София 28 732 26 701
3 Куминяно Фрут ООД Катуница 26 072 18 063
4 Филикон 97 АД Пловдив 23 542 20 682
5 Тимбарк България ЕООД Казачево 23 455 25 721
6 Дерони ООД Хасково 20 029 21 114
7 Олинеза ООД Костинброд 18 851 20 409
8 Палиррия България ЕАД Нова Загора 18 687 17 508
9 Джили-Сой - Джихангир Ибрям ЕТ Дулово 18 423 19 095

10 Болкан бевъриджис кампъни ЕАД София 18 243 17 995
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БОРСОВИ НОВИНИ

Ще съкратят 186 човека от ТЕЦ "Бобов
дол"
186 души от ТЕЦ "Бобов дол" ще бъдат съкратени. Това
стана ясно от уведомлението за масово уволнение,
получено в Бюро по труда Дупница. Съкращенията ще
станат факт от 16 август до 15 септември. Основанието
посочено в уведомлението е съкращаване на щата или
намаляване обема на работа. От четири месеца централата
работи с един енергоблок.
Дарик радио, 2013-07-17

Спират търговията с акциите на БТК за
три дни считано от днес във връзка с публикувано на
15.07.2013 г. в централни ежедневници предложение за
изкупуване на всички обикновени акции с право на глас,
притежавани от останалите акционери на Българска
телекомуникационна компания АД(5BT), отправено от
Вива Телеком България ЕАД на основание чл. 157а от
ЗППЦК, считано от 16.07.2013 г. временно се спира
търговията с емисията акции, издадена от Българска
телекомуникационна компания АД-София, борсов код 5BT,
ISIN код BG1100005997, за срок от 3 (три) работни дни.
Цената на търговото предложение е 2.806 лв.
Money.bg, 2013-07-17

Ломско пиво повиши цената на обратното
си изкупуване
Съветът на директорите на Ломско пиво е одобрил промяна
в параметрите по обратното изкупуване на собствени
акции, обявиха от компанията. До решението се стигна,
след като по стартирала процедура на 1 март не бяха
изкупени собствени акции. Тогава от компанията обявиха
минимална цена от 0.25 лв. и максимална цена от 0.45 лв.
за брой. Настоящата минимална цена е 0.50 лв., а
максималната – 0.90 лв. за лот. Цените влизат в сила,
считано от 17 юли 2013 г., а посредник по обратното
изкупуване е Евро Финанс АД.
profit.bg, 2013-07-16

Лесопласт АД стана Велде България АД
Промяна в името гласуваха акционерите на бившето вече дружество Лесопласт АД - Троян(4L5)
на проведеното в края на миналия месец извънредно общо събрание на акционерите. Новото име е
вече Велде България АД. На 09.07.2013г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е
отразена промяната на името на дружеството.
Money.bg, 2013-07-11

Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
Дружеството уведомява за приети по-важни решения на редовното годишно Общо събрание на
акционерите на Би Джи Ай Груп АД, проведено на 08.07.2013 година.
БФБ-София, 2013-07-11

БФБ-София
Седмичен оборот (08–12 юли 2013)
(лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 1 287 879.09
Standard 1 231 272.79
АДСИЦ 2 065 127.43
Общо 4 787 863.29

BGREIT: 17.06.2013 – 16.07.2013
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ИНВЕСТИЦИИ

Влезе в сила решението за перки на Витоша
и край "Духлата"
Два ветропарка ще бъдат построени в подножието на
Витоша и по хълмовете на Голо бърдо край Перник, след
като решението на РИОСВ-Перник вече влезе в сила.
"Орисол 1" включва 21 вятърни генератора с обща
мощност 63 мегавата и подстанция, разположени в
землищата на радомирското село Долна диканя и
пернишките Боснек и Крапец. Възложител е
"Терраветроссоле" ООД - София. Петнадесет от
ветрогенераторите ще бъдат на територията на община
Радомир, шест - в подножието на Витоша. Най-близката
турбина до природен парк "Витоша" отстои на 1,13 км от
защитената зона, включително и от уникалната пещера
"Духлата". Рискът от сблъсък с птици се оценява като
незначителен, твърдят от РИОСВ. Не се очаква "Орисол 1"
да повлияе негативно и върху прилепната фауна. Вятърната
турбина на втория ветропарк - "Орисол 2", ще бъде само на
60 м от резерват "Острица" - една от най-старите защитени
територии в България, която се обитава от три вида
земноводни, седем вида влечуги и 40 вида птици, два от
които са в Червената книга на България.
Дума, 17 юли 2013

Поляци строят яхти в Бургас
Известна полска компания иска да строи завод за
производство на яхти в индустриалната зона на Бургас. В
местния парламент вече е постъпило инвестиционно
предложение, което ще бъде гласувано през юли.
Инвеститорът е регистрирал и българска фирма с името
"Грийнпойнт България". Справка в Търговския регистър
показва, че дружеството е собственост на Веселин Золумов
и полския гражданин Андрей Левандовски, като то е
регистрирано в Айтос. Полската компания е един от най-
големите производители на яхти. Те планират да изградят в
Бургас цехове върху терен от 10 декара. В морския град
"Грийнпойнт България" ще произвежда два вида
плавателни съдове - моторни лодки до 12 метра и
ветроходи до 10 метра. Ако общинарите парафират
сделката, инвеститорът ще бъде задължен да започне
градежа на завода до 8 месеца и до 3 години да пусне
производството. Освен завод за яхти поляците имат
намерение да строят в индустриалната зона на Бургас и
завод за рециклиране на пластмаса. Само в първия завод ще
бъдат разкрити над 40 работни места.
Стандарт, 17 юли 2013

България, Румъния и
Молдова с общ
туристически проект
България, Румъния и Молдова
обединяват сили с цел
популяризирането си като
атрактивни туристически
дестинации. Мениджъри в
туризма от трите държави са
разработили обиколен маршрут,
който в рамките на 8 дни ще
запознае туристите със
забележителностите на тази
част от Черноморския регион.
Stroimedia.bg, 15 юли 2013

МС отпусна 3 млн. лв. за
новата сграда на СРС
Правителството отпусна
допълнителни 3 млн. лв. по
бюджета на съдебната власт за
2013 г. за цялостното
оборудване и обзавеждане на
новата сграда на Софийския
районен съд на бул. „Цар Борис
ІІІ” №54 в столицата.
Средствата са осигурени чрез
преструктуриране на разходите
по централния бюджет.
Investor.bg, 15 юли 2013

Тече ремонт на зала
"Яворов" в Благоевград
След 26 години, за пръв път
зала "Яворов" в Благоевград ще
бъде обновена. В момента се
провеждат ремонтни дейности
по проект на община
Благоевград на стойност 60 000
лева. Предвиден е ремонт на
покрива на залата, реновиране
на 4 санитарни възли, както и
обособяване на две големи и две
малки гримьорни с бани в тях.
Стр-во Градът, 15 юли 2013
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Булленд Инвестмънтс АДСИЦ вложи 15.6 млн. лв. в пет имота
Публичното дружество Булленд Инвестмънтс АДСИЦ подписа договор за придобиване на
диверсифициран портфейл от 5 имота, локализирани в градовете София, Варна и Бургас. Закупени
са търговски и офис площи в размер на 10 100 кв.м. РЗП и индустриални имоти с площ 68 376
кв.м. Общата покупна цена възлиза на 15.6 милиона лева. Сделката е финансирана преобладаващо
с банков кредит, а придобитите имоти са отдадени дългосрочно под наем. След сделката
годишните приходи от наеми на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от инвестиции в търговски, офис и
индустриални имоти ще достигнат 1.8 милиона лева, a доходността от неземеделското портфолио
ще надхвърли 8.5%. Компанията и занапред ще следва стратегията си за диверсификация на
портфолиото си чрез инвестиции, както в земеделски земи, така и в неземеделски имоти,
генериращи постоянни приходи от наеми.
Money.bg, 16 юли 2013

Магистрала "Тракия" най-сетне свърза София и Бургас
Строящата се от 40 години автомагистрала "Тракия" най-сетне свърза София и Бургас, след като
тържествено бе открит последният участък на трасето й от пътния възел "Зимница до Карнобат.
След злополучен опит доизграждането на трасето да бъде дадено на концесия на частен оператор,
в крайна сметка това стана с пари от Европейския съюз и националния бюджет. Председателят на
Управителния съвет на Пътната агенция Лазар Лазаров увери, че с качеството на пътя между
Зимница и Карнобат не е правен никакъв компромис. До 2009 г. средногодишно са се строили по 9
км от магистрала "Тракия", докато след това са станали по 60 км годишно, отчете президентът
Плевнелиев, който в кабинета на ГЕРБ беше регионален министър. "По това ще познаете прогреса
– 9 км срещу 60 км годишно, каза държавният глава. В този смисъл " Европа не е колонизатор,
Европа ни дава свобода, Европа ни плаща 80 процента от сметката", обясни Плевнелиев
европейската солидарност. Участъкът ще бъде пуснат за движение на автомобилите след 14 часа.
Така ще стане факт връзката чрез автомобилна магистрала от София до Бургас след повече от 40
години от започването на строителството.
Медия Пул, 16 юли 2013

Изграждат ледена арена и аквапарк в София
С ледена арена, зала за художествена гимнастика, тренировъчна автописта и аквапарк може да се
сдобие София скоро. Към всеки от обектите има инвеститорски интерес и те могат да се
реализират чрез публично-частно партньорство. Затова главният архитект на София Петър Диков
е внесъл доклад до Столичния общински съвет за промяна на устава на общинското дружество
„Спортна София" и увеличаване на капитала му. Четирите терена, отредени за новите спортни и
атракционни съоръжения, ще бъдат апортирани в общинската фирма. Идеята е след конкурси тя да
може да прави съвместни дружества с частни инвеститори, които да управляват обектите. Така
общината ще участва с терените, а частниците - с инвестиции. За ледената арена е отреден терен в
„Младост 4", близо до бъдещата спирка на метрото. От година амбиция да направи такова
съоръжение има олимпийската ни шампионка по шортрек Евгения Раданова. Пързалката ще е с
размери 30 на 60 м, а около нея ще има 1500 места.
Stroimedia.bg, 16 юли 2013

Forton: Офис строителството удря спирачки
През последните пет години не се уморихме да повтаряме, че наемателите и купувачите са в
силната позиция на пазара на офис площи. Това все още е така, но не за дълго. Предлагането на
офис площи в София нарасна незначително - с едва 10 хиляди квадратни метра, през второто
тримесечие на 2013 г. със завършването на само три сгради. Ръстът продължи да се забавя в
поредно тримесечие. Завършените офис площи бяха с 47% по-малък обем от предходното и с 58%
по-малък обем от същото тримесечие на предходната година. За полугодието също има намаление
– с 63% в сравнение с обемите от първата половина на 2012 г. И макар че обемът в строеж все още
изглежда значителен – 193 хил. кв.м, той намалява с 40% в сравнение с година по-рано – от една
страна, заради завършването на 90 хил. кв.м в 12-те месеца до края на юни, а от друга – заради
спирането на строителните работи за неопределен срок на част от обектите. Нещо повече, през
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настоящата година е малко вероятно да бъдат завършени значителни обекти, предназначени за
отдаване под наем. А бавният напредък по някои от тези, които в момента са в строеж, предполага,
че те също така биха могли да бъдат отложени от 2014 за 2015 г. Обемът офис площи в процес на
изграждане може и да изглежда голям, но съвсем не е сигурно, че всички проекти ще бъдат
завършени в официално обявените от предприемачите срокове.
Строителство Градът, 15 юли 2013

Гаровият район в Пловдив се превръща в мултифункционален
транспортен център
Над 13.5 млн. лв. ще бъдат инвестирани през следващите четири години в обновление на гаровия
комплекс в Пловдив, който е първият в страната, отдаден на концесия за строителство. Договорът
с избрания концесионер ДЗЗД "Железопътна гара-Пловдив" влезе в сила на 15 май т.г. с
постановление на МС. Партньори в обединението са "Карат-С" (с 95% дялово участие) и "Биад-С"
(5%). Приходите за държавата от концесионни такси в следващите 35 години ще бъдат 60 млн. лв.
"За всички пловдивчани е видно лошото състояние на района на централната жп гара. Идеята е той
да се превърне в мултифункционален транспортен център, осигуряващ различни по вид
транспортни услуги, както и възможности за развиване на бизнес и търговска дейност", оповести
прокуристът на дружеството Димитър Столарски. Той посочи, че цялата концесионна площ е 38
790 кв.м и включва освен приемното здание с пероните, предгаровия площад и пешеходния подлез
под линиите и прилежащите поземлени имоти с рушащ се сграден фонд на бившата Транспортна
болница, митнически складове, магазия за колетни пратки, които ще бъдат поетапно съборени по
реда на чл. 97 от ЗУТ.
Строителство Градът, 15 юли 2013

Цари мали град се открива на 19 юли
Възстановената крепост „Цари мали град” на хълма Св. Спас над Белчин ще бъде открита на 19
юли, петък, стана ясно на пресконференция на кмета Владимир Георгиев на 9 юли, на която бяха
оповестени резултатите от проверката на държавната приемателна комисия на новия обект.
„Доволен съм от резултатите от проверката на комисията, направена в понеделник и вторник.
Присъстваха специалисти от всички инстанции, които трябваше да изразят становището си за
работата по възстановяването на крепостта. Специалистите бяха приятно изненадани от видяното
и нямаха никакви забележки. След техния протокол ще бъде издаден и акт 16, необходим за
откриване на обекта”, заяви не без гордост г-н Георгиев. „Това е единствената римска крепост,
възстановена в България. Дължим го на спечеления проект и на подкрепата от фондация
„Възраждане на Белчин”, допълни градоначалникът. Вл. Георгиев разказа за възстановената
крепост, за сградите и съоръженията в нея и за готовността им да посрещат туристи, за
подготвените атракции за възрастни и деца. Ще има възможност и инвалиди да достигат до
крепостта чрез т. нар. фуникуляр /релсов лифт/.
вестник Приятел, 14 юли 2013

Цял квартал извън закона
Жалба на двама реститути е на път да превърне в кошмар живота на цял столичен квартал.
Тричленен състав на Върховния административен съд отмени регулационния план на района
"Витоша - ВЕЦ-Симеоново", където живеят близо 8000 души. Това включва зоната от зоопарка до
Околовръстното, поясни кметът на район "Лозенец" Любомир Дреков, на чиято територия се
намират спорните терени. Заради съдебното постановление общината не може да продължи да
строи нито водопровод и канализация, нито улично осветление. "Не можем и да ремонтираме
улиците, защото няма как да осчетоводим ремонтите, след като въпросните улици ги няма в
плана", разказва Дреков. "Чакахме най-сетне да ни прекарат улично осветление, но явно трябва да
се простим с тази мечта", разказва Силвия. Младата майка живее в спорния район "Витоша - ВЕЦ-
Симеоново", чийто регулационен план бе порязан със замах от Върховния административен съд.
profit.bg, 11 юли 2013
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АНАЛИЗИ

К100 Металургия: Мрачен оттенък
Когато миналата пролет в металургичния сектор се забелязаха първите негативни сигнали след
резкия скок през 2011 г., компаниите се надяваха притесненията им да се окажат неоснователни.
Все пак предходната година резултатите им ясно показваха решително измъкване от кризисния
спад, независимо че имаше и временни фактори за ръста. Надеждите им обаче не се оправдаха.
Освен подновената рецесия в Европа към проблемите на предприятията се добави и рязкото
поскъпване на енергоносителите, което ограничи възможностите им да се възползват от
останалите жизнени външни пазари и сви маржа им. Така към средата на годината стана ясно, че
мрачните прогнози ще се сбъднат, а краткото възстановяване не е било начало на възходяща
тенденция.

Такава ситуация показват и резултатите на 15-те водещи металургични предприятия в класацията.
Докато през 2011 г. девет от компаниите в челната десетка отчетоха увеличение на приходите, а
средният им ръст достигна близо 40%, за миналата година статистика е доста по-песимистична.
По-слаби са продажбите на девет от петнайсетте дружества, а средното понижение е 5%.

Разбира се, картината не е еднородна - докато някои компании намаляват приходите си с
двуцифрено число, други растат със същото темпо. И едните, и другите обаче разчитат основно на
модернизация и инвестиции в по-ефективно производство, за да успеят да "прескочат" трудния
период. Както и да се подготвят за растеж, когато времената станат по-добри за бизнес.

Медният лидер
Неизменно и с голяма преднина начело в сектора е "Аурубис България". Заводът в Пирдоп не само
е част от втория в света производител на мед – германската Aurubis, но и притежава най-
модерната рафинерия в рамките на групата, след като през 2008 г. бяха изградени нови мощности
на зелено и беше увеличен капацитетът за производство на катоди (мед с чистота 99.99%).
Независимо от това през миналата година приходите на компанията намаляха леко. Една от
причините за това е, че през есента предприятието прекъсна работа за планов ремонт, който
продължи няколко седмици. Понижиха се и цените на медта и златото на Лондонската борса за
метали, което също частично се отрази на резултатите на дружеството, въпреки че приходите му
се формират основно от т.нар. такса за рафиниране. Последната зависи главно от наличието на
концентрати на световния пазар – колкото повече суровина се предлага и колкото по-ограничен е
капацитетът за преработка на металургичните предприятия, толкова по-висока е таксата. "Аурубис
България" изкупува целия концентрат от местните добивни компании "Елаците мед" и "Асарел -
Медет", но това задоволява само 26% от нуждите на завода и затова останалото количество се
внася.

Прогнозите на компанията обаче са добри. Заради нарасналия добив на руди и предстоящите
ремонти в няколко големи завода в света от Aurubis очакват да увеличат капацитета си, което ще
се отрази и на приходите им. "Вече сме готови да постигнем капацитета, заложен в програмата
"Аурубис България 2014", но първо трябва да финализираме екологичната част, за да можем да
използваме 100% от мощностите", каза изпълнителният директор на българската компания Никола
Треан. Изпълнението на инвестиционната програма за 44.2 млн. евро започна през 2009 г. и се
очаква да приключи догодина, като до момента са завършени около 60% от дейностите. Предстои
да бъдат изградени нова газопречиствателна станция, завод за преработка на дъждовна вода и още
един допълнителен комин към производството на сярна киселина. "Въвеждането на екологични
технологии ни позволява да повишим производството, тъй като сме ограничени от емисиите,
които отделяме. Така че колкото повече емисии улавяме, толкова повече можем да увеличим
капацитета си", обясни Треан. В заводите на групата в Пирдоп и Хамбург се използват около 90%
от най-добрите налични технологии (Best Available Techniques, BAT). "В технологично отношение
сме близо до възможния лимит", уточни Треан.
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Ограничаване на щетите
Единственият останал производител на черни метали в класацията – "Стомана индъстри", изкара
тежка година, въпреки че запазва второто си място в класацията. Приходите на компанията обаче
намаляха с двуцифрено число, а загубата й скочи над осем пъти. "Единствената причина за това са
високите енергийни цени", каза представителят на гръцкия собственик Viohalco Антон Петров. По
думите му кризата не играе толкова съществена роля за резултатите, тъй като е фактор, който
отчитат всички производители в Европа. Това, което има значение, е конкурентоспособността – а
тя рязко намалява с поскъпването на електричеството и горивата, тъй като те формират близо
половината от разходите на металургичните предприятията. Така, когато повишението на
енергийните цени в България не е съпроводено с аналогично повишение в останалите европейски
страни, българската продукция трудно се пласира в чужбина, където са основните й пазари.
"Фирмата е достатъчно силна, за да може да си позволи тези загуби и да продължи да съществува
в очакване на по-добри времена", уточни Петров. "Но има и намаляване на обемите, което
означава, че се опитваме да стабилизираме фирмата на по-ниско ниво, за да намалим щетата",
добави той. Резултатите за първото шестмесечие на тази година не се очертават като по-добри и
няма причина да се очаква ръст. Според Петров ако идеите за повишаване на цените на
електроенергията за индустрията за сметка на бита се осъществят, това веднага ще се види в
резултатите на "Стомана индъстри" като по-голям отрицателен резултат и по-малко производство.

Без конкуренция

Пловдивският Комбинат за цветни метали (КЦМ) остана без конкуренция в производството на
цинк и олово в страната, след като в края на 2011 г. Оловно-цинковият комплекс (ОЦК) спря
работа. През миналата година активите на завода в Кърджали бяха разпродадени, а купувачи се
оказаха един от основните кредитори – Първа инвестиционна банка и свързаната с нея "Хармони
2012". От компанията обявиха намерения да възродят цинковото производство, но в сектора като
цяло са скептични към проекта – не на последно място и защото наблизо се намира КЦМ, където в
момента тече мащабна програма за модернизация. Ефектът от нея ще се усети в резултатите за
тази година. Още през 2012 г. обаче КЦМ отчита лек ръст на приходите си благодарение на
увеличеното производство и въпреки по-ниските цени на металите. "Независимо че числата
показват само малко повишение, като се имат предвид цените, резултатът ни е доста по-добър,
отколкото през 2011 г.", каза изпълнителният директор на групата "КЦМ 2000" Румен Цонев. Към
края на миналата година започнаха да работят част от новите мощности, свързани с цинковото
производство, където целта е да се увеличи делът на преработваните вторични суровини. До края
на тази година пък трябва да приключи изграждането на нов оловен завод и да започне
въвеждането му в експлоатация. Това е най-големият проект на КЦМ за последните 50 години. За
трите години на реализацията му инвестицията ще достигне около 200 млн. лв. Основната част от
средствата са под формата на кредит от Европейската банка за възстановяване и развитие и
Уникредит Булбанк, останалата част е собствен ресурс на компанията.

Въпреки по-високите приходи обаче печалбата на КЦМ намалява с над 70%. Причината е добре
позната на всички металургични предприятия, а и на другите високоенергийни производства.
"Анализите ни показват, че за миналата година имаме увеличение на разходите за енергоресурси,
които са произвели отрицателен ефект в размер на 7.5 млн. лв.", каза Цонев. Според него големият
проблем е, че този риск не е икономически и е на практика неуправляем. "Ние можем да реагираме
на цени на метали и т.н., но не можем да реагираме на еднократни актове на органи, които не
контролираме и няма нужда да контролираме", посочи той. Въпреки това от КЦМ са положително
настроени за развитието на бизнеса. "Тази година ще се усетят резултатите от цинковата
модернизация и затова като цяло сме умерени оптимисти", каза Цонев.

Продукти със задържана стойност
Металургичните предприятия, които произвеждат междинни продукти, като цяло са по-уязвими от
пазарите и по-силно притиснати от конкуренцията. При тях обаче нямаше сериозни сътресения и
всички те запазват позициите си. Най-голямото от тях – "София мед", което също е част от групата
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Viohalco, повишава леко приходите си в резултат главно на увеличаването на производството.
"Обеми има, но все още няма достатъчно добри цени", каза Антон Петров. Според него
единственото бъдеще е в непрекъснатото увеличаване на обемите и това е посоката, в която върви
предприятието. "Така ще можем с по-ниските маржове в момента да преодолеем тези тежки
години", обясни той. По думите му увеличаването на загубата не отразява реално оперативната
дейност на фирмата, а по-скоро цените на металите. Прогнозата на "София мед" за тази година
обаче е за по-голям ръст на продажбите - около 10%.

Сравнително спокойно и без резки промени мина годината за третата компания на Viohalco в
страната – "Етем България" (преди "Стилмет"). През последните две години компанията инвестира
в две нови производствени линии от общо четири, което повиши капацитета за производство.
Предприятието е познато основно като производител на алуминиеви врати, прозорци и други
сградни системи. Заради променената обстановка обаче в момента фирмата развива нови пазари.
"Голяма част от производството беше насочено към вътрешния пазар, който поради ниското
потребителско търсене залиня, но направихме необходимите структурни промени и се насочихме
към автомобилната индустрия на външни пазари", обясни Петров. В момента "Етем България" е
сред доставчиците на водещи автомобилни концерни като BMW, Audi и др.

Шуменският производител на алуминиеви продукти "Алкомет" през миналата година увеличи
производството с около 1000 тона в натурално изражение, но въпреки това продажбите спаднаха
леко. Причината е в по-ниските цени на алуминия на Лондонската борса за метали и съответно
намаление на премията на тон произведена продукция. "Увеличихме леко продажбите на
вътрешния пазар, където се работи по-лесно, а експортът ни малко намаля", каза директорът за
връзки с инвеститорите Иван Динев. Тъй като износът представлява над 90% от продажбите, това
намаление се вижда и в приходите. През миналата година компанията инвестира близо 20 млн. лв.
в модернизация, основно във валцовия цех, което е и причината за лекото намаляване на валцовата
продукция. Проектът тази година ще продължи с инвестиции в пресовия цех. Предстои и
изграждане на нови пещи за отгряване, което се финансира със средства по оперативна програма
"Конкурентоспособност". "От няколко години произвеждаме приблизително едно и също
количество, затова решихме да направим инвестиции, за да можем да увеличим капацитета",
уточни Динев. По-сериозен спад се наблюдава в печалбата на компанията, която намалява почти
наполовина, основно заради по-високите разходи за труд и енергия. През миналата година
"Алкомет" увеличи заплатите в завода, което вдигна разходите с около 1.9 млн. лв. Още 2.1 млн.
лв. от печалбата изяде увеличението на цените на газа и електроенергията, въпреки че
консумацията на ток е спаднала. "Ако тези допълнителни разходи ги нямаше, щяхме да имаме
печалба колкото предходната година, около 8 млн. лв.", каза Динев. По думите му обаче през 2013
г. тези фактори няма да влияят и затова очакванията са по-добри. Това се вижда и от резултатите
за първото тримесечие.

Доста сериозен ръст на приходите отчита пловдивската "Хъс", която е сред най-големите
компании в търговията и обработката на черни метали и която стабилно разширява бизнеса си.
Наскоро дружеството купи един от основните си конкуренти – "Металснаб", от германската
Kloeckner. Фирмата обяви също, че ще реинвестира печалбата си в изграждането на завод за тръби
в Лом.

Суровини
Единствената рудодобивна компания, която предостави данни и участва в класацията, е "Челопеч
майнинг". Тя е и един от най-големите производители на суровини за металургичния сектор.
Златодобивното предприятие обаче изнася произведения концентрат, след като проектът му за
изграждане на завод за преработка беше отхвърлен преди няколко години. Резултатите на
компанията показват рязко увеличение на приходите за миналата година, което се дължи на
приключилото разширение и модернизация на производството. За последните три години
дружеството инвестира близо 176 млн. долара, за да удвои добива на руда и да повиши капацитета
за преработка. Ефектът вече се забелязва и във финансовите резултатите на компанията.
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В топ 15 на металургичния сектор присъстват и някои от най-големите предприятия, които се
занимават с търговия с метали и скрап, въпреки че трудно може да се определи делът на отделните
участници на този пазар, тъй като липсва ясна статистика за добива на отпадъци от черни и цветни
метали в страната. Едно от тях е "Металвалиус" (преди "Копервалиус"), което е собственост на
гръцката фирма за рециклиране на метали Anamet и също е свързано с групата Viohalco. То е и
отличникът в сектора по ръст на приходите за миналата година.

Леко понижение на продажбите се забелязва при друго дружество от подсектора – "Норд
фероиндъстри", което се дължи на спада в цените на повечето метали на международните пазари.
Компанията заложи на увеличаване на обема на дейностите, които придават стойност на
суровините, с които търгува, и едновременно с това увеличи търговските обороти за износ. "Така,
освен че диверсифицирахме продажбите си, си осигурихме достъп до пазари, на които може да се
постигне по-висок марж на печалбата", каза председателят на надзорния съвет на "Норд холдинг"
Борислав Малинов. По думите му кризата в Европа продължава да потиска борсовите цени на
основните метали, включително цената на скрапа. Затова и прогнозите на компанията за тази
година са умерени – лек ръст на продажбите и без промяна на печалбата.

Едно наум
Предпазливите очаквания на металургичните компании за тази година са свързани главно с
политиката, която новото правителство ще следва в областта на енергетиката. Става дума най-вече
за идеите за прехвърляне на тежестта от евентуалното повишение на цените на електроенергията
върху индустрията, така че сметките за бита да остана непроменени. От сектора обаче
предупреждават, че ефектът от такава мярка няма да закъснее. "Това за съжаление веднага
означава по-малко работни места или спиране на едно или друго предприятие", посочи Петров.
Треан определи прехвърлянето на енергийните разходи от потребителите на индустрията и
обратно като "игра на пинг-понг, която е крайно време да престане". Според него енергийният
сектор в България се нуждае от преструктуриране, защото има много възможности за подобрение.
Най-важното е цената за зелената енергия да стане прозрачна.

Индустрията има нужда от подкрепа сега, защото инвестициите, които прави, ще се усетят по-
късно, смята изпълнителният директор на "КЦМ 2000". "В продължение на две години влагаме
средства и осигуряваме работа на 300 души, които работят по проекта ни за модернизация, и след
време това ще ни донесе изгода. Тази изгода е планирана, но доходът е прогнозен и отложен, а
обществото има сериозна полза от проекта днес", каза Цонев. Затова от сектора се надяват да
видят правителство, което мисли малко по-дългосрочно. И по-малко популистки.
Капитал, 16 юли 2013
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