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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Willi Betz реорганизира бизнеса си в
България
Базираната в Германия транспортна и логистична група
Willi Betz реорганизира структурата на бизнеса си в
България. Създава се нова компания - "Мениджмънт
сървисис корпорейшън", която ще обедини под една
шапка всичките административни услуги на фирмите в
групата чрез тъй наречения shared services center (център
на споделени услуги). В него ще влизат бекофис
дейностите - финанси и счетоводство, човешки ресурси,
юридическо обслужване, централно закупуване,
управление на качеството и други. Управител на новата
компания е Пламен Митев, който ръководи фирмите от
групата, сред които са "Балкан стар аутомотив",
СОМАТ и др. Той ще бъде генерален пълномощник на
групата Willi Betz и ще контролира мениджмънта на
отделните дружества. Митев също така и ще следи за
изпълнението на съответните цели и задачи в отделните
подразделения. Той ще бъде освободен от
всекидневните си ангажименти като управител на
фирмите от групата. Със създаването на новата
структура основно се цели оптимизиране на дейността и
разходите на компаниите. Предварителните анализи
показват, че финансовият ефект от оптимизирането
може да намали разходите с между 20 и 30 процента.
Капитал, 24 юли 2013

Цветелина Бориславова купува
пристанище
Инвестиционното дружество на Цветелина Бориславова
CSIF планира да купи пристанище в Бургас и хладилна
база с мощности за преработка на риба в града. Това
става ясно от съобщение на Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК) за поискана от CSIF
концентрация. Двете дружества, за чиято покупка
Бориславова преговаря, са "Фиш порт" и "Булджак".
Сделката все още не е финализирана, не е ясна и цената.
"Фиш порт" управлява пристанище за обществен
транспорт – "Фиш порт Бургас", разположено в
североизточната част на Бургаския залив. "Булджак"
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пък е собственик на хладилна база и рибопреработвателно предприятие в района на Рибното
пристанище в Бургас. Според данните в Търговския регистър компаниите са свързани помежду си.
Тъй като се очаква покупката им да окаже въздействие върху пазарите в България на пристанищни
услуги от морски портове и на хладилно съхранение, купувачът иска от КЗК да извърши оценка на
концентрацията, каквато е стандартната процедура. От отчета на "Фиш порт" за 2012 г. в
Търговския регистър се вижда, че компанията е на печалба – 237 хил. лв. (след данъци). Спрямо
предходната година, когато е била 363 хил. лв., тя намалява с 34.7%.
Капитал, 22 юли 2013 г.

Активи на "Монтажи" излизат на търг
Държавното строително дружество "Монтажи", за което преди няколко месеца имаше неуспешен
опит за приватизация, е натрупало значителни задължения към служителите си и към
Националната агенция по приходите. За да се покрият те, негов имот се продава на търг. Това
стана ясно от регистъра на частните съдебни изпълнители, където е обявена продажба на
общежитие в кв. "Дружба" в София, собственост на дружеството. Началната му цена е 1.417 млн.
лв., а с парите трябва да бъдат покрити забавени заплати, осигуровки и данъци. В момента по
делото за този имот взискатели са трима служители, но до разпределянето на парите към тях могат
да се присъединят още, обясни Тодор Софрониев, юрист от кантората на съдебния изпълнител
Милен Бъзински, чрез която се извършва продажбата. По думите му най-вероятно всички
работници, които се присъединят към делото, ще си получат забавените заплати. Сумата за тях би
била малка част от продажната цена на имота, ако се стигне до сделка, обясни Софрониев.
Дълговете към НАП са за близо 1.853 млн. лв., като в тях влизат забавени данъци, осигуровки,
включително за здраве, от 2011, 2012 г., а някои задължения са още от 2005 г. насам, каза юристът.
Капитал, 18 юли 2013 г.

Търговският обект, в който се помещава българското заведение на
култовата американска верига „Старбъкс” заедно със съседния банков
клон се продават от частен съдебен изпълнител заради дългове на
фирмата собственик.
Помещението на ъгъла на ул. „Ген.Гурко” и бул. „Васил Левски” са в активите на фирма „Жива”
ЕООД. Дружеството е еднолично притежание на бизнесмена Моско Хеския, който има още
няколко фирми. Най-известната е „Джи Ем Джей ресторантс интернешънъл”, която държеше
правата за България на американската верига „Пица Хът”. Двата търговски обекта се продават
заради дълг от 1,5 млн.евро към „Креди агрикол България”. Общата им площ е за 358 кв.м, а
публичната продан ще стартира от 2,2 млн лв. без ДДС .
Преса, 24 юли 2013 г.
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Втори сме по най-нисък държавен дълг в
Европейския съюз
В края на първото тримесечие на 2013 г. съотношението
на държавния дълг към БВП в еврозоната (E 17) възлиза
на 92.2%, в сравнение с 90,6% в края на четвъртото
тримесечие на 2012 година. Общо за целия Европейски
съюз (ЕС-27) това съотношение също се увеличава от
85.2% до 85,9%, достигайки сумата от над 11,1 трлн.
евро, показват публикуваните днес данни на Евростат. На
годишна база, в сравнение с първото тримесечие на 2012
г., равнището на държавния дълг спрямо БВП нарасна,
както в еврозоната (от 88.2% до 92.2%), така и в целия
Европейски съюз (от 83,3% до 85,9%). Най-високите
съотношения на държавен дълг към БВП в края на
първото тримесечие на 2013 г. са били регистрирани в
Гърция (160.5%), Италия (130.3%), Португалия (127.2%)
и Ирландия (125.1%). А най-ниско е това съотношение в
Естония (10,0%), България (18.0%) и Люксембург
(22.4%). Единствените държави от ЕС, които са успели да
намалеят през този период своята задлъжняло, са
Германия и Естония.
Money.bg, 23 Юли 2013

Увеличават се депозитите в
инвестиционни фондове
Депозитите на домакинствата се свиха за първи път през
април и май. Това не се е случвало от края на 2008
година. Причината за този спад най-вероятно е
въведеният от кабинета "Борисов" данък върху лихвите
по срочните спестявания. Част от вложителите са
потърсили алтернативни форми за своите свободни пари,
каквито например са инвестиционните и взаимните
дружества, както и други алтернативни инвестиции.
Официалната статистика обаче не дава еднозначен
отговор, тъй като месечните обзори на Министерството
на финансите показват, че темпът на нарастване на
депозитите през първото тримесечие е бил стабилен. В
същото време, според статистиката на Българска народна
банка (БНБ), вложенията на българските граждани в
инвестиционни фондове през първите три месеца на 2013
г. нарастват драстично. Предстои да видим дали тази
тенденция ще се потвърди, когато през август
централната банка обяви статистиката за състоянието на
тези дружества за второто тримесечие. За първите три
месеца на годината все още има стабилно нарастване на
депозитите.
Inews.bg, 23 Юли 2013

24.07.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.48394
GBP/BGN 2.27541

Икономически показатели

USD/BGN
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Централен курс на БНБ
ОЛП 0.02% от 01.07.2013
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ПЧИ 85.8 млн. EUR през май 2013
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Лоши и преструктурирани кредити
към май 2013

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

05-2012

06-2012

07-2012

08-2012

09-2012

10-2012

11-2012

12-2012

01-2013

02-2013

03-2013

04-2013

05-2013

м л н.

Безработица 10.7 % през юни 2013
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Текущата сметка възлиза на 28,7 млн. евро за първите пет месеца на
годината
Текущата сметка възлиза на 28,7 млн. евро за първите пет месеца на годината Текущата сметка на
България за първите пет месеца на 2013 г. е положителна в размер на 28,7 млн. евро, спрямо минус
1,04 млрд. лв. за същия период на миналата година, показват данни на БНБ за платежния баланс.
Подобрението от 1,07 млрд. евро идва от понижението на търговския дефицит - с 859,5 млн. евро
до минус 991,3 млн. евро, както и от увеличението на текущите трансфери - със 146,4 млн. евро до
1,15 млрд. евро за януари-май 2013 г. Подобрението в текущата сметка е комбинирано с
влошаване на финансовата сметка с 1,7 млрд. евро до минус 1,1 млрд. евро за петте месеца на 2013
г. В това число преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България намаляват с 427,8 млн. евро
до 505,4 млн. евро за периода януари - май 2013 г. Влошават се и портфейлните инвестиции в
България с 447,4 млн. евро до минус 655,7 млн. евро за януари – май 2013 г. Намаление има и при
заемите и депозитите на чужденци. Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в
недвижими имоти у нас възлизат на 52,2 млн. евро за януари-май 2013 г., при 98,2 млн. евро за
същия период на миналата година
Инвестор.БГ, 18 Юли 2013

Евростат : България е първа в ЕС по спад на строителството през май
България е първа в Европейския съюз по спад на строителството, показва бюлетинът на Евростат,
разпространен в сряда. През месец май броят на завършените нови сгради е с 4.2% по-малко,
отколкото през предходния месец. Средно за 27-те страни-членки на Европейския съюз
понижението е с 0.2%. В еврозоната също е отбелязан спад на строителството с 0.3%. На годишна
база строителната продукция в Европа е намаляла с 5.1%. Въпреки кризата обаче има райони, в
които браншът успява да се съвземе. Така например данните за Испания показват, че са завършени
4.4% повече строителни обекти през май, спрямо предходния месец април. В Румъния също
ситуацията в строителството се подобрява на месечна база. Сравненията спрямо месец май
миналата година показват, че в Испания са построени 8.2% повече сгради, в Унгария - 11.1%, а в
Швеция - 7.9%.
Стандарт, 18 Юли 2013

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

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

No_
2011

Дълготрайни активи
(хил. лв.)Предприятие Град

2011 2010
1 Филикон 97 АД Пловдив 31 406 12 254
2 Болкан бевъриджис кампъни ЕАД София 28 911 25 464
3 Сторко ЕООД София 19 880 5 080
4 Ековита ООД Пазарджик 16 603 14 338
5 Анкъл Статис ЕООД Чирпан 18 675 12 806
6 Джили-Сой - Джихангир Ибрям ЕТ Дулово 8 467 7 181
7 Митак ООД Ястребово - СЗ 8 825 7 924
8 Агри България ЕООД Радиново 7 197 7 443
9 Тимбарк България ЕООД Казачево 7 117 7 047

10 Конекс Тива ООД Оризово 5 290 6 644
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БОРСОВИ НОВИНИ

Български пощи ЕАД ще разсрочва
главнична вноска по облигационната си
емисия
Облигационерите на Български пощи ЕАД(0BP1) ще
решават разсрочване на дължимата главнична вноска по
облигационна емисия на извънредно Общо събрание,
съобщават от банката довереник Райфайзенбанк (България)
ЕАД. ISIN кодът на облигационната емисия е
BG2100003115 Събранието ще се проведе на 07.08.2013
год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Академик Стефан
Младенов № 1, бл. 31. На събранието ще се решава още
дължимото на 08.08.2013 год. главнично плащане да бъде
платено на 08.11.2013 г., като в рамките на този тримесечен
период Български пощи ЕАД-София трябва да представи
одобрена стратегия за развитието на компанията и план за
обслужване на задълженията по облигационния заем. При
липса на кворум събранието ще се проведе на 22.08.2013
год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Money.bg, 2013-07-24

Евроинс АД е увеличило дела си в
Синтетика АД
Евроинс АД е увеличило дяловото си участие в Синтетика
АД до 5.01%, сочи седмичният бюлетин на Централен
депозитар. Сделката е за сметка на Камалия Трейдинг
Лимитид, намалило дела си до 79.974 на сто от капитала.
Синтетика АД се листва на Българска фондова борса на 20
май 2013 г. Компанията е производствен холдинг,
консолидиращ предприятията Пластхим – Т АД и Етропал
АД, както и миноритарен акционер в дружеството
Формопласт АД. Етропал и Формопласт са публични
компании, търгуващи се на БФБ - София. По последни
данни от Комисията за финансов надзор Евроинс АД е с
дял от 5.34% в общото застраховане в България, което му
отрежда 8-а позиция сред застрахователите.
Insurance.bg, 2013-07-24

ЗУПФ Алианц България продаде 6.03% от капитала на Фонд имоти АДСИЦ ЗУПФ
Алианц България, гр. София остава с 256 хил. броя акции от капитала на 1.09 от капитала на Фонд
имоти АДСИЦ. Това става ясно от публикация на емитента. Намалението на участието е следствие
продажбата на 1 411 185 броя акции от капитала на Фонд имоти АДСИЦ. Акциите представляват
6.03% от капитала на АДСИЦ-а. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар е 12
юли 2013г.
Money.bg, 2013-07-22

Борсово сбогуване с БТК
След девет години борсов живот БТК е на път да прекрати пътя си на публична компания. Вече
тече изкупуване на всички акции извън новия мажоритарен собственик. След като процедурата
приключи, той ще притежава 100% от акциите на компанията и единствено наличието на
преференциалната акция на държавата ще спре отписването на компанията от регистъра на

БФБ-София
Седмичен оборот (15–20 юли 2013)
(лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 561 295.87
Standard 10 722 616.39
АДСИЦ 807 071.57
Общо 12 657 880.18

BGREIT: 24.06.2013 – 23.07.2013
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публичните компании. Реално обаче акции няма да се търгуват на борсата. Това става ясно от
съобщението за изкупуването на всички акции извън пакета, притежаван от новия собственик на
БТК - "Вива телеком България", публикувано до БФБ - София. Вече е публикувано доброволното
изкупуване на остатъчния брой книжа извън мажоритарния собственик, което Комисията за
финансов надзор одобри миналата седмица. От него става ясно, че след задължително търгово
предложение "Вива телеком България" вече притежава 99.74% от обикновените акции на БТК и
желае да изкупи останалите 0.26% на цена от 2.806 лв. за брой. На база на това изкупуване всички
миноритарни акционери ще са задължени да продадат акциите си на "Вива телеком България" в
едномесечен срок. След края на изкупуването телекомът реално ще загуби облика си на публична
компания, тъй като извън мажоритарния собственик няма да има акции, които да се търгуват
свободно на фондова борса. В действителност компанията отдавна не е сред ликвидните позиции
на Българската фондова борса, макар да има славата на компанията довела до възхода на
българския капиталов пазар преди кризата.
Капитал, 2013-07-18

КФН потвърди проспекта на емисия акции на Пампорово
На днешното си заседание Комисията за финансов надзор е взела решение да потвърди проспект
за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от "Пампорово" АД. Емисията е в
размер на 538 050 лева, разпределени в 538 050 броя обикновени, безналични, поименни,
свободно-прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3 лв. Акциите
ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. В допълнение КФН
вписва посочената емисия акции в регистъра. Решението за увеличение на капитала от 1 076 100
лева на 1 614 150 лева е взето на извънредно Общо събрание на акционерите от 3 април 2013г.
Money.bg, 2013-07-18
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ИНВЕСТИЦИИ

„Атлантик” изгражда нова хладилна база
и тържище
Компанията „Атлантик” поема нов път на развитие в
рибната индустрия. Ще изгражда рибна борса в един общ
комплекс, който ще се намира в Бургас, каза
председателят на борда на директорите на компанията
Петко Русинов. Той обясни и решението на акционерите
за продажба на две от фирмите на групата - „Фиш порт” и
„Булджак”. Едната управлява Рибно пристанище с три
кейови места, а втората-хладилна база и
рибопреработвателно предприятие. Преговорите за
продажбата текат с инвестиционното дружество CSIF
(СИЕСАЙЕФ). Компанията е собственост на Цветелина
Бориславова. Сделката все още не е финализирана, но и
двете страни имат сериозни намерения, каза още
Русинов. Той обясни и решението на акционерите:
„Припомням, че нашата компания се занимава с
рибопреработка, съхранение и търговия с риба и рибни
продукти. Допреди 6-7 години вносът на риба се
извършваше предимно с кораби и пристанището ни бе
една неделима част от нашия бизнес, както и хладилната
база на Рибно пристанище, тъй като разтоварената стока
веднага се прибираше за съхранение там.
Бургас-днес и утре, 24 юли 2013

Имотите с най-голям ръст в София, най-
евтини в Кюстендил
Цените на недвижимите имоти у нас регистрират
минимално понижение през второто тримесечие на
годината спрямо първото – от 0.1%, според данни на
НСИ. На годишна база понижението е значително повече
и възлиза на 2.1%. Наблюдава се тенденция обаче на
значително забавяне в темповете на спад. Най-голям спад
са отбелязали цените на имотите в Кюстендил, където те
са поевтинели с 2.4% на тримесечна база, следвани от
Хасково с 2% и Ловеч с 1.7%. В останалите 9 областни
града е регистрирано увеличение на цените. Средната
пазарна цена на жилищата за страната през второто
тримесечие на 2013 г. е 866.31 лева за кв. м. Най-високи
са средните цени в София при ниво от 1 435.17 лв. за кв.
м, следвани отблизо от Варна - 1 395.83 лв. за кв. м.
Бургас е градът с третите най-високи цени за кв. м в
размер на 1 118.33 лева. Под 1000 лева за кв. м са
средните цени на имотите в останалите водещи градове
на страната – Пловдив, Русе и Стара Загора. Най-ниски са
цените за кв. м в Кюстендил – при ниво от 512.48 лева,
следвани от тези Габрово с 533.42 лева и Враца – 551.83
лева. И в трите града, въпреки ниските цени в абсолютна
стойност, се наблюдава спад на тримесечна база.
Profit.bg, 23 юли 2013

Довършват БГ Лувъра
Българският "Лувър" ще бъде
довършен, предвиждат
приоритетите на Министерството
на културата. Предвижда се да се
въведе мандатност за ръководния
и техническия състав на
културните центрове в чужбина.
За повечето от тях предстоят
конкурси за нови директори, но
преди това ще се направят някои
изменения и допълнения на
наредбата за провеждането им.
Стандарт, 23 юли 2013

Мостикът в Бургас с
обновена визия наесен
Символът на Бургас – мостът на
плажа ще е напълно готов до края
на септември. Ремонтът на
корозиралата конструкция върви
по план. В момента приключва
подмяната на остарелите
съоръжения в долната част на
съоръжението, укрепва се първо
ниво на кулата, прави се нова
армировка в два реда, слага се
хидроизолация, съобщиха от
фирмата изпълнител „Трейс
Бургас”.
Stroimedia.bg, 22 юли 2013

СУ търси проект за
реконструкция на "Яйцето"
Софийският университет "Св.
Климент Охридски" обявява
архитектурен конкурс за идеен
проект за преустройство на залата
"Яйцето" и прилежащите
помещения. Реконструкцията има
за цел превръщането на сега
съществуващите помещения в
мултифункционален комплекс за
наука и култура. Помещенията в
обхвата на разработката са с
приблизителна площ 1100 кв.
метра.
Стр-во Градът, 22 юли 2013
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35 хотела на тезгяха на частните съдия изпълнители
Частни съдебни изпълнители извадиха на тезгяха 35 хотела. Осем от комплексите, които ще се
продават през юли и август, са на цена над 1 млн. лева. Най-скъпият от тях е в Поморие и
представлява напълно обзаведена 3-етажна тухлена сграда с магазин и закрит плувен басейн.
Началната му цена е 2 531 625 лв. Най-големият като площ е хотелски комплекс в землището на
севлиевското с. Горна Росица, обявен на малко по-ниска цена – 2 341 058 лв. На трето място сред
скъпите хотели, които съдия-изпълнители продават, е туристически комплекс в Елин Пелин, в
който има и ресторант, сладкарница, механа, 2 бара, солариум и фитнес. Останалите хотели,
чакащи купувачи през август, са във Велико Търново, Арбанаси, Хасково, Раднево и Китен.
Частните съдебни изпълнители в страната предлагат на търг общо 4143 имота  апартаменти,
хотели, къщи, гаражи, магазини, офиси, заведения, складове и земеделска земя. Най-много от тях
са двустайните апартаменти – 535, следвани от къщите – 480, 3-стайните жилища – 377, а
гарсониерите са едва 127, сочи регистърът на публичните продажби на Камарата на частните
съдебни изпълнители.
Profit.bg, 22 юли 2013

Фирми в битка за 10,5 млн. лева
Жестока надпревара между фирмите се очаква за голямата обществена поръчка за
реконструкцията на Цар Симеоновата градина. Тя е на стойност около 10,5 млн. лева и е разделена
в три лота, обясни зам.-кметът инж. Димитър Кацарски. Условията вече са изпратени за
съгласуване с Агенцията за обществените поръчки. Ако няма проблем, се обявяват на сайта на
същото ведомство и наесен ще се избират изпълнители. Заданието включва възстановяване,
подмяна и залесяване на нова растителност, оформяне на цветни площи, реконструкция на
водните съоръжения и фонтани, включително и на почти разрушения паметник на културата
фонтан “Деметра”, нови алеи, детски площадки, сух фонтан, павилион - беседка за отдих на
граждани. В отделен лот е включено строителството на паркинг под езерото, предизвикало
конфликт между управляващите, от една страна, и природозащитници и опозицията, от друга.
Гаражът е минимум за 120 коли, но площта позволява да се построят 170, твърди инж. Димитър
Кацарски. С ДДС паркингът ще струва 3,6 млн. лева. На сесията миналия четвъртък Общинският
съвет гласува милионите да се вземат назаем от фонд “Флаг” при минимална лихва, защото 70
процента от нея се поемат от държавата, според кмета Иван Тотев. Той обещава, че подводният
паркинг с новите Пеещи фонтани ще се превърне в уникално съоръжение, което няма аналог в
България.
Марица, 22 юли 2013

Руска компания открива производство на хирургически конци в Бургас
Руска компания, специализирана в производството на хирургически материали, предприе
постъпки към откриването на производство в Бургас. За това съобщава сайтът на общината. Става
дума за компанията МЗКРС Шовные материалы, която е основана през 2000 година в Москва.
Компанията изработва класически и иновационни материали за операции в общата хирургия,
микрохирургията, сърдечно-съдовата хирургия и офталмологията, пише във визитката й. От сайта
й е видно, че тя е специализирана в изработката на хирургически конци и костни импланти.
България ще е първата страна в чужбина, към която компанията смята да се отвори. Вече е
публикувана една от обявите за набиране на персонал. Предстои набирането на екип от
специалисти, които ще бъдат обучавани в спецификата на високотехнологичното производство на
компанията, става ясно от информацията
Дарик радио, 22 юли 2013

Скандал за авторски права на Военното НДК
Пореден скандал се развихри около Националния армейски комплекс, по-известен като военното
НДК. Сградата е на път да бъде запечатана от градския съд заради претенции за нарушени
авторски права. Както „Монитор” писа, миналата година собствеността на комплекса беше
прехвърлена от военното на правосъдното министерство, за да може следващото лято в него да се
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настанят Наказателната колегия на Софийския районен съд и районната прокуратура.
Преместването им обаче е под въпрос защото преустройството на военното НДК все още не е
започнало. „Проведена е открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), което е
гаранция за нейната публичност и прозрачност. Процедурата е съобразена с принципите за ЗОП 
свободна и лоялна конкуренция, като процедурата е съгласувана с компетентни институции”,
обясни пред bTV Светла Станева, главен експерт в Министерството на правосъдието. Архитект
Марин Бакалов, който е проектирал сградата, обаче твърди друго.
Монитор, 22 юли 2013

Имоти от заменки до морето се продават на търг заради дългове
Земи край морето, продадени по-евтино от кутия дъвки на квадратен метър при скандални заменки
на предишното правителство, закани за ревизии и проверки и заплахи, че тези договори ще бъдат
развалени... Подобни новини изобилстваха в началото на управлението на ГЕРБ, но както показват
документите, малко от обещанията за ревизии и разваляне на сделки са се случили. Интересно е
обаче каква е съдбата на някои от тези имоти – според регистъра на частните съдебни
изпълнители, не особено славна. Преди дни на втори поред публичен търг заради просрочени
задължения са пуснати два имота от по близо 50 дка в землището на с. Самотино в община Бяла –
единият е собственост на "Имекс 2000", а другият – на "Хоризонт Ангелов". И двата имота до
морето се продават за над 3 млн. лв. по искане на Уникредит Булбанк. Крайният срок за подаване
на оферти е 19 август, ако има кандидати на следващия ден ще бъдат обявени купувачите. Общото
между фирмите са скандални покупки на държавни земи край морето, буквално за стотинки на
квадратен метър.
Капитал, 21 юли 2013

Изграждат ваканционен комплекс на нос Форос
Инвестиционната компания "Форос Дивелъпмънт" АД обяви конкурс за проектиране на нов
жилищно-ваканционен комплекс в бургаският квартал Крайморие, намиращ се на живописния
полуостров „Форос“. Кандидатите ще трябва да представят “Концепция за обемно устройствено
решение на жилищно-ваканционен комплекс Форос, кв. Крайморие, гр. Бургас”. Конкурсът е
отворен, таен и едноетапен. Жури ще номинира и награди 3 проекта, от които възложителят ще
избере един или няколко от наградените проекти. Близо 300 млн. евро ще бъдат инвестирани в
изграждането на комплекса, който ще се простира на площ от 389 619 квадратни метра. Проектът
трябва да покрива всички екоизисквания за устойчиво развитие и строителство. До 17 юли
архитектурни бюра, екипи и физическа лица могат да подават предложенията си.
Stroimedia.bg, 18 юли 2013

Чужд инвеститор иска да строи завод за специализирани отпадъци
Чужд инвеститор иска да строи завод за специализирани отпадъци в Плевенско Областната
администрация в Плевен ще се запознае с инвестиционно намерение, постъпило от чуждестранен
инвеститор, за построяване на завод за специализирани отпадъци. Това съобщи заместник
областният управител Енгин Кючуков. Инвеститорът е получил първоначално съгласие от
РИОСВ, уточни Кючуков. Той добави, че се става дума за 93 декара, държавна собственост в село
Чомаковци, община Червен бряг. Заместник областният управител поясни, че инвеститорът имал
намерение с финансов ресурс от 200 милиона евро да построи три завода на Балканите, като за
българския е избрал мястото да бъде в Плевенско. До подобно строителство обаче ще се стигне
след преминаване на всички законни съгласувателни режими, включително с еколозите, уточниха
от Областната управа.
Дарик радио, 18 юли 2013
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АНАЛИЗИ

Фармацевтичната индустрия у нас е сектор в растеж
Аутсорсинг дейностите в сферата набират популярност
Фармацевтичната индустрия у нас обхваща около 300 производителя на лекарства, а продажбите
през 2012 г. са достигнали 2.4 млрд. лв.

Въпреки това миналата година е първата от седем години насам, в която фармацевтичният пазар
забавя своя ръст. По данните на анализаторската компания IMS Health ръстът в продажбите е бил
едва 5.2%, като само през предходната 2011 г. отчетеното увеличение е било с 12 на сто.

Фармацевтичният пазар в България, както и в повечето страни в Европа, е концентриран – първите
10 фармацевтични компании заемат 55% от пазара за 2012 г. срещу 53% през 2011 г. Според
класацията на най-големите компании в сектора първите места остават същите като през 2011 г. - с
най-големи продажби е "Софарма трейдинг", следвана от "Либра" и "Стинг".

Експортните възможности на фармацевтичната индустрия са от изключително важно значение,
тъй като българският пазар е един от най-малките в ЕС и ограничава възможностите за
разрастване.

В същото време нашите предприятия не отстъпват по нищо на най-модерните заводи в другите
държави и продукцията им е напълно конкурентна на световните. Именно поради тази причина
големите производители експортират основната част от продукцията си – около 70% от
реализираните им продажби са към страни извън България.

От началото на годината у нас бяха открити две модерни предприятия за производство на
фармацевтични продукти – за твърди лекарствени форми на "Софарма" и за козметика на "Арома".

Изграждането на завода на "Софарма" е отнело близо 6 години, като причината за това не е била в
инвеститора.

"Вие кажете какъв е инвестиционният климат в страната, след като заводът бе започнат през 2007
г., строи се от две години и се открива сега. Корпоративният данък от 10% не е достатъчен да
подобри климата", коментира по време на откриването на сградата изп. директор на "Софарма"
Огнян Донев.

Административните спънки, които съпътстват изграждането на едно предприятие, и недостатъчно
добрата образователна инфраструктура са само част от проблемите, с които се сблъскват
българските инвеститори.

По думите на изп. директор на "Арома" Димитър Луканов намирането на персонал за свободните
позиции е сериозен проблем. "Това се дължи на отдалечеността на образователната система и
нуждите на бизнеса", допълва още той.

Лидерите сред производителите на лекарства отбелязват още, че модернизацията на
индустриалните им бази вече е завършена и в следващите години ще пренасочат усилия и средства
към развитието на продуктите. Основната част от фармацевтичната индустрия е разположена в
Югозападния район, където са съсредоточени производствените бази на 53 компании. Следват го
Южен централен район - с 14 фирми, и Северен централен район - с 10.

Аутсорсинг дейностите са се превърнали вече в неизменна част и от фармацевтичната индустрия.
Обикновено те се разделят в две посоки – изнасяне на изследователските дейности на компанията
към друга фирма или пренасочване на дейностите по продажба и маркетинг.

От тази гледна точка фармацевтичните компании се нареждат и сред най-активните наематели на
офис площи през първата половина на годината.
Строителство Градът, 22 юли 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 БИЗНЕС ЕТИКЕТ И ПРОТОКОЛ
       КОГА: 25.09.2013- 26.09.2013

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

 ПОЛЗИ ОТ IT ЗА ФИНАНСОВИТЕ ДИРЕКТОРИ
       КОГА: 23.09.2013

       КЪДЕ: Гранд Хотел София, Триадица, София, ул. "Гурко" 1

 БИЗНЕС АНАЛИЗИ И ОБРАБОТКА НА ГОЛЕМИ МАСИВИ ОТ ДАННИ
       КОГА: 19.09.2013

       КЪДЕ: Хилтън Хотел София, Мусала, София, Бул. "България" 1


