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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

БДЖ няма да фалира, заяви директорът
на компанията
БДЖ няма да фалира. Това заяви изпълнителният
директор на холдинга Християн Кръстев. Той беше
категоричен, че сценарият за банкрут е избегнат и
опасност не съществува. Въпреки това Кръстев призна,
че дружеството трудно ще излезе на печалба. Той
допълни, че кредиторите трябва да пристигнат в София
другата седмица и преговорите с тях продължават. „Има
сближаване на страните и на банките, така че може би
до няколко седмици ще има реални подписвания за
разсрочване на заемите", обясни шефът на БДЖ. По
думите му кредиторите нямат интерес дружеството да
фалира. Кръстев каза още, че на 15 септември ще бъде
готов и новият график за движение на влаковете. Той
предвижда възстановяване на влаковете, които бяха
спрени, и реална връзка на големите гари с малките
линии.
Новинар, 4 септември 2013

Санома продава дела си в „Санома
Блясък България”
14 български компании попадат в традиционната
класация на най-големите компании в Централна и
Източна Европа – „Кофас ЦИЕ топ 500”. Тя подрежда
дружествата в региона по техния оборот, като в
допълнение анализира и данни за броя на служителите,
за секторни и пазарни рискове. В сравнение с 2011 г.
броят на българските компании, които са намерили
място в класацията, е намалял с две, а в сравнение с
2010 г. - с три. Общият им оборот е 16,098 млрд. евро и
по този показател страната ни заема осма позиция в
класацията. В сравнение с 2011 г. намалението на
оборота е с 1%. По отношение на процента на заетите в
тези компании от всички българи над 15 г. страната ни
обаче е на последно място с 0,3 на сто. На най-предна
позиция в топ 500 за ЦИЕ се нарежда „Лукойл
Нефтохим“. Рафинерията се придвижва от 25-о място в
региона за миналата година на 19 позиция, като отчита
22% увеличение в оборота и намаление от 30% в
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нетната загуба за 2012 г. спрямо предходната година. „Аурубис България“ пада с четири места
надолу до 51-во място. Годишният оборот на компанията намалява със 7,6%, а печалбата й – с
11,1%. „Лукойл България“ се премества с една позиция нагоре, заемайки 71-вото място. Общо 10
от 14-те български компании се качват нагоре в класацията Въпреки сериозните си финансови
проблеми НЕК остава на 86-о място – същото, което е заемала и през 2011 г. Освен „Аурубис
България“ още две са българските компании, които заемат по-ниска позиция в сравнение с
предходната година. Това са „ОМВ България“ (от 189-о място се премества на 200) и „Мобилтел“
(от 390-о на 416-о място).
Монитор, 2 септември 2013 г.

Инвестират 25 млн долара в българска компания за бързи кредити
Инвестиционната фирма Delta Partners Capital Limited ("Делта Капитал") обяви, че е подписан
договор за инвестиция в размер до 25 млн. долара от Delta Partners чрез компанията-майка на
българското дружество за "бързи" кредити "Кеш Кредит" и нейните филиали в София. Тази сделка
е първата инвестиция от втория фонд на Delta Capital. "Кеш Кредит" стартира дейността си в
началото на миналата година, използва собствен подход за кредитна оценка и предлага кредити и
достъп до услуга за микрофинансиране чрез мобилните оператори. Delta Capital със седалище в
Дубай е инвестиционното подразделение на Dеlta Partners Group ("Делта Партнерс Груп"), водеща
компания в развиващите се пазари, фокусирани към телекомуникациите, медиите, технологичното
консултиране и инвестиционните предприятия. В компанията работят около 200 души. Фирмата
има офиси в Барселона, Богота, Дубай, Йоханесбург и Сингапур. През януари компанията набра
първия транш от над 100 млн. долара в своя втори фонд, чиято цел е да инвестира общо 350 млн.
долара в компании, в ТМТ (Телекомуникации, медии и технологии) сектора с възможности за
растеж в Африка, Централна и Източна Европа, както и в Югоизточна Азия.
Econ.bg, 30 август 2013 г.

Оргахим се преструктурира в три компании
"Оргахим" АД официално оповести приетото решение за разделянето на компанията на три части,
като основните производствени сегменти се поемат от отделни дружества. Предложението на
Управителния съвет за преструктуриране на „Оргахим" АД е подкрепено с гласовете на
акционерите на провелото се извънредно Общо събрание на дружеството на 16 август 2013.
Предстои разделяне на активите и пасивите между трите фирми, за което е изготвен подробен
план. От дружеството съобщават, че производството и дистрибуцията на анхидриди и
пластификатори са прехвърлени на „Русе Кемикълс" АД, смолите и лепилата към „Оргахим
Резинс" АД, а производството на бои и лакове се запазва в „Оргахим" АД. При разделението
тримата акционери „Уайтбийм холдингс Лимитид", „Тайдъл Уейв Трейдинг Лимитед" и „Ес Си
Поликолор С.А" ще запазят пропорционални дялове в горепосочените три нови компании.
„Основна цел на двете новоучредени акционерни дружества е да спомогнат за подобряване
управлението на активите и оптимизиране на корпоративната структура на компанията." - обясни
Мариус Вакароиу, изпълнителен директор на „Оргахим" АД. Припомняме, че в края на миналата
година Оргахим се отписа от регистъра на публичните компании. Това стана след подадено
заявление до Комисията за финансов надзор.
Money.bg, 29 август 2013 г.
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

БНБ обяви основна лихва от 0,02 на сто
На основание чл. 35 от Закона за Българската народна
банка БНБ обяви, считано от 1 септември 2013 г., основен
лихвен процент (ОЛП) в размер на 0.02 на сто, съобщиха
от Централната банка. Простата годишна лихва се
запазва за трети пореден месец, след като БНБ обяви, че
ОЛП, считано от 1 юли, ще е 0,02 на сто. За юни
основният лихвен процент беше 0,01 на сто, като се
понижи спрямо май - 0,02 на сто.  През 2013 г. ОЛП се
движи между 0,03 на сто и 0,01 на сто.
econ.bg, 03 Септември 2013

19 млрд. не може да събере хазната
Близо 19 млрд. лв. са несъбираемите вземания на НАП от
некоректни длъжници към края на 2012 г. Те са
натрупани от 1991 г. досега и 80% от тях никога няма да
бъдат събрани. Много от тези длъжници вече дори не
съществуват юридически. Други пък нямат никакви пари
или имущество, които да покрият задълженията им. Най-
големият длъжник на хазната е фирмата "Транслимитид"
с борчове за над 431 млн. лв. Тази сума се е натрупала,
тъй като "Транслимитид" е изкупувала редица други
фирми със задължения към хазната. Сред акционерите й
даже имаше лица от островите Ниуе и Самоа. На второ
място с дългове в размер на 183 млн. лв. се нарежда
фирма, регистрирана в центъра на столицата - "Афелия".
Тя отново е ярък представител на порочната практика за
изкупуване на задлъжнели фирми.
Стандарт, 02 Септември 2013

Фискалният резерв расте до 5,6 млрд.
Дефицитът по националния бюджет за юли е 55 млн. лв.,
става ясно от статистиката на Министерството на
финансите. Според данните фискалният резерв към 31
юли 2013 г. е нараснал и вече е 5,6 млрд. лв. Отчетът на
МФ показва, че бюджетното салдо по консолидираната
фискална програма (КФП) към 31 юли е отрицателно в
размер на 168,2 млн. лв. То се формира от дефицит по
националния бюджет в размер на 55 млн. лв. и дефицит
по европейските средства в размер на 113,2 млн. лв.
Превишението на разходната над приходната част за юли
се дължи основно на високите лихвени разходи и по-
големите капиталови харчове. От МФ уточняват, че в
съответствие с лихвения календар през юли има по-
големи плащания по обслужването на държавния дълг.
По-високите капиталови разходи са свързани с
усвояването на средствата по оперативните програми на
ЕС. Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на

04.09.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.48484
GBP/BGN 2.30831

Икономически показатели
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Централен курс на БНБ
ОЛП 0.02% от 01.09.2013
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Лоши и преструктурирани кредити
към юни 2013
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Безработица 10.8 % през юли 2013
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юли са в размер на 16 609,9 млн. лв., или 54,3% от годишните разчети за 2013 г.
Стандарт, 02 Септември 2013

НСИ: През август 2013 г. общият показател на бизнес климата запазва
нивото си
През август 2013 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец,
като понижение на показателя се отчита единствено в промишлеността, съобщиха от пресцентъра
на Националния статистически институт (НСИ). Съставният показател „бизнес климат в
промишлеността” намалява с 4.7 пункта в сравнение с юли поради по-умерените оценки и
очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно настоящата
производствена активност се оценява като леко подобрена, но очакванията за дейността през
следващите три месеца са по-резервирани. През август съставният показател „бизнес климат в
строителството” се покачва с 2.4 пункта, което се дължи на по-оптимистичните оценки на
строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение
настоящата строителна активност се подобрява, като прогнозите им за следващите три месеца
остават благоприятни.
Агенция Фокус, 29 Август 2013

Лихвите обръщат посоката нагоре
Увеличават се лихвите по левовите депозити на граждани и фирми, както и по жилищните
кредити, сочат данните на БНБ за месец юли. С това тенденцията за постоянен спад на лихвите
през последните месеци се нарушава. Сега е много важно да се видят данните за банковите лихви
през август. Така ще стане ясно дали лекото покачване на лихвите през юли е само временно
отклонение от тенденцията, или е обръщане на посоката на движение на лихвените проценти в
страната. Средният лихвен процент по новите левови депозити на бизнеса през юли нараства с
0,19% до 2,59%, обявиха от БНБ. В същото време лихвите по влоговете на фирмите в евро падат с
0,22% до 2,48%. Така отново за фирмите става по-изгодно да държат парите си в национална
валута. Лихвите по левовите депозити на домакинствата се повишават с 0,04% до 4,01%. Лихвите
по влоговете на гражданите в евро през юли пък падат с 0,06% до 3,65%. Така спестяванията в
левове стават още по-изгодни. Повишението на лихвите по жилищните кредити в левове е с 0,17%
до 6,88%, а в евро - с 0,13% до 7,5%. При потребителските левови заеми средната лихва се
повишава с 0,20% до 10,94%.
Стандарт, 28 Август 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на хляб, хлебни изделия и
други хранителни продукти", 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 Захарен комбинат Пловдив АД Пловдив 155 425 184 402
2 Монделийз България АД София 128 091 123 907
3 Нестле България АД София 103 549 77 688
4 Чипита България АД Казичене 75 956 77 290
5 Захарни заводи АД Горна Оряховица 59 505 61 712
6 Победа АД Бургас 46 128 28 138
7 Престиж 96 АД Велико Търново 29 420 30 217
8 Хлебни изделия Подуяне АД София 25 015 23 437
9 Захар Био АД Русе 22 204 16 675

10 Савимекс ЕООД Добрич 18 472 15 727
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БОРСОВИ НОВИНИ

Едва 16 от компаниите в BG40 с ръст в
цената
Едва 16 от компаниите, включени в изчислението на
индекса BG40 на Българска фондова борса (БФБ) отчитат
ръст в цената на акциите си през август, сочи справка на
Profit.bg Стойността на акциите на четири от компаниите
остава без промяна, докато пазарната капитализация на
останалите 20 компании в индекса е намаляла. С най-много
са поскъпнали книжата на две от така наречените пени
акции в индекса. Ръстът при Оловно цинков комплекс е от
26.32%, докато книжата на Фонд имоти са добавили 25%
към стойността си. Веднага след тях се нарежда Елхим
искра, където ръстът в цената на акциите за последния
месец е от над 14%. Това са и единствените три компании,
чиито акции отчитат двуцифрено поскъпване в процентно
изражение през август. Пазарната капитализация е
нараснала с по над 5% през август при Ломско пиво
(+7.14%), Албена (+5.77%), ЧЕЗ Разпределение България
(+5.72%) и Трейс груп холд (5.39%). По-незначителен ръст
в цената отбелязват акциите на Софарма Трейдинг
(+1.51%), Албена инвест холдинг (+1.47%) и Корпоративна
търговска банка (+0.24%). Най-големият губещ през
миналия месец е Холдинг пътища, чиито акции са
поевтинели наполовина до 9%. Понижението при Синергон
холдинг е от над 20% докато книжата на Булгартабак-
холдинг са поевтинели с 14%.
profit.bg, 2013-09-03

Оборотът на БФБ нараства с 265 през
първото полугодие
Българска фондова борса-София (БФБ-София) отчете нетен
финансов резултат за първото полугодие на 2013 г. в
размер на 616 хил. лева. Той надхвърля печалбата за цялата
предходна година от 610 хиляди лева. Печалбата за
първото полугодие представлява основен доход на акция в
размер на 0,09 лева, съобщават от борсовия оператор. През
изминалите шест месеца оборотът нараства с 265.37%
спрямо този за същия период на 2012 г. Най-голям е ръстът на оборота при акциите (без АДСИЦ)
– 420%, следван от този при облигациите със 154%. За същия период броят сделки се повишава с
близо 17 000 до 46 949 като през първата половина на 2012 г. е бил 30 074. Броят прехвърлени
лотове в първата половина на тази година отчита ръст от близо два пъти и половина до 298,52
милиона спрямо същия период на изминалата, когато е бил 124,15 милиона. По отношение на
приходите от основна дейност е реализирано увеличение от 75.45 на сто спрямо същия период на
2012 г. Това се дължи основно на ръст в приходите от комисионни за сделки на борсата (248,66%).
Econ.bg, 2013-08-30

БФБ-София
Седмичен оборот (26 -31 август 2013)
(лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 775 800.58
Standard 1 516 642.43
АДСИЦ 681 252.58
Общо 4 475 128.00

BGREIT: 05.08.2013 – 04.09.2013
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ИНВЕСТИЦИИ

Поскъпват имотите в пет града
Минимално поскъпване на имотите, но за първи път от
началото на кризата през 2009 г., отчитат брокери в пет
града в страната. Със 7 евро се е покачила средната цена
на квадрат жилище в столицата през последната година.
Това показват данните на компанията "Адрес Недвижими
имоти". Средната цена на дом в София вече е 750 евро за
квадрат. Малко са се покачили и цените в Благоевград (с
4 евро на кв. до 406 евро), Добрич, Пловдив и Стара
Загора (с по 3 евро на кв.). Тенденция е и сделките да се
сключват все по-бързо, като само месец е отнела
покупко-продажбата на 25% от оферираните жилища.
Стандарт, 4 септември 2013

Добрич също ще има свой технологичен
парк
Уникален технологичен парк ще бъде изграден в Добрич.
Това стана ясно при подписването на споразумение за
сътрудничество между БАН и Общината на града днес (3
септември), информира "Добрич Онлайн". Двете страни
ще си сътрудничат при разработването на експертизи,
становища, експертни оценки по проекти.
Взаимодействие ще има в различни сфери, съобщи
кметът Детелина Николова. В меморандума днес бяха
подписани и клаузи, насочени към основните цели за
мониторинг на околната среда, за опазване на
природните ресурси в региона, за защита на населението
и критичната инфраструктура, за управление на риска от
природни бедствия и аварии, за екологичен градски
транспорт и други области, свързани с динамичното
развитие на българските градове, в т. ч. и Добрич. Градът
е десетият, в който се създава академичен център като
част от националната мрежа. Целта е среща на науката с
бизнеса.
econ.bg, 4 септември 2013

Продажбите на имоти скочили с 11% през
първото полугодие
Сделките за покупко-продажба на недвижими имоти са
се увеличили с 11% през първите 6 месеца на 2013 г. Това
каза вчера заместник-председателят на Националното
сдружение "Недвижими имоти" Добромир Ганев. Ръстът
се дължи предимно на сделките със земеделски земи,
които вече достигат до около 2/3 от общите продажби и
през последните месеци теглят пазара на имоти нагоре.
Най-често купувачите на земеделски земи са различни
фондове, които окрупняват купените ниви и ги отдават
под аренда. Частните български производители също
масово се интересуват от земи, засилва се и интересът от
чужбина, макар реални сделки още да няма, обясниха от

Бизнесмен купи болница в
Перник
Сградата на медицински център
"Еврика" в Перник беше
продадена на нов собственик от
съдия-изпълнител. Заради
необслужван кредит към банка
Анелия Василева обяви публичен
търг за триетажната сграда.
Стигна се до сделка на стойност
696 655 лв.
Стандарт, 3 септември 2013

Мезонети до морето по 38
бона
Мезонет на пъпа на Варна за 38
100 лв. Това е една от най-
атрактивните оферти в публичния
регистър на частните съдия-
изпълнители. Предложената от
тях стартова цена е за апартамент
от 248 квадрата. Наддаване за
тристайно жилище от 90 кв. м на
ул. "Поп Харитон" до Колхозния
пазар тръгва от 61 920 лева. В
морската столица се продава и
тристаен апартамент на длъжник
от 93 кв. метра с начална цена от
115 000 лева.
Стандарт, 3 септември 2013

Обединение "Иринополис" е
най-вероятният изпълнител
на Регионалното депо в СЗ
Община Стара Загора обяви
класирането на участниците в
откритата процедура по ЗОП с
предмет "Изграждане на
Регионален център за управление
на отпадъците – Стара Загора".
Прогнозната стойност на
поръчката е 27 млн. лв. и включва
СМР на първа клетка на
регионалното депо в с. Ракитница,
включително вътрешни пътища и
съпътстваща инфраструктура и
др.
Ст-во градът, 2 септември 2013
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сдружението. Все по-често се забелязвала тенденцията и по-дребни собственици да продават
земите си. Част от получените средства се насочвали в покупка на жилища. Най-търсени и най-
скъпи са нивите в Добруджа и Централна България, където се получават най-високи добиви,
рентите също са най-високи. Доста по-евтино върви земеделската земя в някои от южните
области, като Хасковска и Ямболска. Очакванията на Добромир Ганев са през следващите месеци
пазарът на имоти да остане стабилен. Според него към края на годината и в началото на
следващата може да има по-сериозно раздвижване. От началото на 2014 г. трябва да падне
мораториумът за продажба на земя на чужденци и това би могло да засили интереса навън за
инвестиции у нас.
Сега, 3 септември 2013

Отварят пътя през Маказа на 9 септември
България и Гърция се договориха пътят през прохода Маказа да бъде отворен за движение на
автомобили с тегло до 3,5 тона. Очаквам преминаването през граничния пункт да стане възможно
на 9 септември тази година, съобщи областният управител на Кърджали Бисер Николов. Датата е
предложена от преговарящия екип на Република Гърция.  „Пътят през Маказа е десетилетна мечта
на жителите на областта. Убеден съм, че той ще даде тласък на туризма, ще допринесе за
развитието на граничните области в двете държави”, коментира областният управител след
разговор в петък вечерта с наши представители от преговарящия екип и с Аристидис Янакидис,
областен управител на гръцката област Източна Македония и Тракия. През следващата седмица
ще бъде създадена организация за отваряне на пътя и ще бъде предоставена  информация за
събитието.
Стандарт, 2 септември 2013

Кризата удари най-леко София
Кризата в строителството е ударила най-леко столицата. Това показват данните на председателя на
регионалната комисия към парламента Димчо Михалевски. Според тях броят на големите
компании в София, които имат право да изграждат обекти от първа и втора категория като
например пътища, е намалял през последните три години с 19,22% или със 188 фирми. Така броят
им е паднал от около 980 на 790 компании. Най-голям е бил ударът за големите строителни фирми
в регионите Смолян (-57,38%), Враца (-45,33%), Плевен (-44,19%) и Монтана (-42,86%). Средно в
цялата страна от пазара са отпаднали близо една трета от големите компании. За последната
година общо 2600 малки и големи строителни компании са спрели работа. Голяма част от тях
обаче са се пререгистрирали, слели или разделили. Регистрират се и нови строителни фирми. Така
през 2013 г. броят им е 4103, докато през 2009 г. е бил 5608. Първите две категории в
професионалния регистър на строителите всъщност дават право да се изпълняват най-големите
строителни поръчки.
Стандарт, 2 септември 2013

Китайци правят дървени въглища в Златарица
Китайци ще правят модерна фабрика за екологични дървени въглища в Златарица. Преди дни те са
се сдобили с рушащи се складове до железопътната гара в балканското градче. Ин Пейрун и Ли
Дзинуън броили на общината 171 200 лв. за трите полуразрушени халета с обща площ от 6222 кв.
м и земята под тях. От фирмата им "Екоинвест 13" ООД смятат да инвестират над 600 000 долара в
новото производство, каза кметът Пенчо Чанев. В момента върви проектирането на фабриката по
всички екологични стандарти. След корейците, които направиха фотоволтаична централа,
китайската фабрика за дървени въглища е втората чуждестранна инвестиция в Златарица. В нея се
планира да бъдат разкрити до 50 работни места. В общината с население от 4700 души
безработицата е 35%, каза кметът. Надежда за още работни места местните възлагат и на
земеделски производител, който усилено работи по подготовката на 2800 декара земя за
създаването на лешникова градина. Имотите са общински и са дадени под аренда за 25 години.
Стандарт, 29 август 2013
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АНАЛИЗИ

Търсенето на земя остава основен инвестиционен приоритет за
агробизнеса
Търсенето на земя остава основен приоритет в общата инвестиционна активност в земеделието за
последните две години. През 2011 година средната пазарна цена на земеделската земя достига до
361 лв./дка. Това се посочва в анализ за пазара на земеделските земи за 2011 и 2012 година,
публикуван от агроминистерството. През 2010 и 2011 г. са сключени 235 279 сделки за общо 2 522
911 дка.

В анализа се припомня, че въпреки благоприятната пазарна конюнктура и еврофондовете
(Програмата за развитие на селските райони - ПРСР и директните плащания), състоянието на
земеделието като структура на производството се влошава. Преобладава производството на зърно
и на технически култури за сметка на традиционни сектори като зеленчукопроизводство,
овощарство и животновъдство. Причината е системата за плащане на единица площ, която не
стимулира ресурсните сектори.

Сделки през 2010 година

През 2010 година са сключени 97 355 сделки със земя. Нивите - обект на покупко-продажба, са 1
057 132 дка. Средната пазарна цена за страната остава почти на равнището на 2009 година – 314
лв./дка.

Най-активен е бил пазарът в Северозападния район на страната. Сключени са 22 763 сделки за 263
037 дка земя. Средната пазарна цена е 284 лв./дка. Най-малък брой сделки има в Южния
Централен район на страната и там е отчетена най-ниската цена – 252 лв./дка.

Най-активен е бил пазарът в област Плевен. Сключени са 9 900 сделки за 112 213 дка при средно
332 лв./дка, което е ръст от близо 10 на сто спрямо 2009 година. Изключително активен пазар се
отчита също така и в област Велико Търново – сключени са 5 985 сделки за 77 700 дка земя при
средна пазарна цена от 259 лв./дка.

Втора поредна година се отчита намаление на сключените сделки в област Добрич – 4 745 сделки
за 76 447 дка. За сметка на това обаче област Добрич е лидер по достигнати пазарни цени през
2010 година – средна цена от 681 лв./дка, което представлява ръст от 14 на сто спрямо 2009 г.
Драстично повишение на цените е отчетено и в  Силистра. Средната цена на земята през 2010
година е 442 лв./дка и това е ръст от 17 на сто спрямо 2009 година.

Най-ниски пазарни цени за 2010 година са отчетени в областите Хасково и Ямбол, които са
съответно 222 лв./дка и 239 лв./дка. И в двете области има спад в сравнение с 2009 година.
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Пазарът през 2011 година
През 2011 година се отчита активизиране на пазара. Сключени са 137 924 сделки за 1 465 779 дка
земя. Продадената през 2011 година земя отчита ръст от 37,9 на сто спрямо 2010 година. Средната
пазарна цена достига до рекордните 361 лв./дка и това е увеличение от 16,2 на сто спрямо 2010
година.

Отново най-голям брой сделки и продадена земя е регистрирана в Северозападния район на
страната – реализирани са 32 729 сделки за 372 508 дка земя. Достигнатата пазарна цена е 297
лв./дка. Най-малък брой сделки има отново в Южния Централен район – 19 987 сделки за 22 966
дка земя.

Най-ниската пазарна цена е отчетена този път в Северозападният район на страната – средна цена
от 297 лв./дка.

Анализът по области сочи, че отново област Плевен отчита най-активен пазар на земеделските
земи. Сключени са 14 160 сделки за 139 899 дка. Средната пазарна цена за областта е 353 лв./дка и
това представлява ръст в цените с 6 на сто спрямо 2010 година. През 2011 година за първи път се
отчита изключително активен пазар на ниви в област Враца – сключени са 7 895 сделки за 96 926
дка. Средната пазарна цена през 2011 година отчита значителен ръст и е 401 лв./дка.

Активен пазар на земеделските земи отчитат областите Велико Търново и Русе. Област Добрич
регистрира 5 108 сделки, а земята - обект на покупко-продажба, е 80 461 дка. Отчетен е значителен
ръст в пазарните цени. Средната цена на земята в Добрич за 2011 г. е 759 лв./дка и това е
увеличение с 11,5 на сто спрямо 2010 година. Изключително е слаб пазарът на земеделските земи
в област Ловеч – продадени са едва 939 дка при средна цена 169 лв./дка. Остава ниска пазарна
цена на земята и в област Хасково – 236 лв./дка, като продадената земя е значителна по размери –
65 026 дка.

Аренди и наеми

През 2010 година са сключени 128 945 договора за ползване на земя от собственици за 2 360 511
дка земя. Най-активни са наемните отношения в Северозападния и Северния Централен район на
страната. Арендаторите, наели земя през 2010 година, са 9 920, което представлява увеличение от
11 на сто спрямо 2009 година.

Средният размер на земята, наета от един собственик, се запазва на равнището от 2009 година - 17
декара, но има съществени промени в средния размер на наетата земя от арендаторите – 238
декара, докато през 2009 година този показател е бил – 359 декара.

Равнището на рентни плащания се запазва за повечето райони на страната. В стойностно
отношение най-висока е рентата в област Добрич през 2010 година – 45 лв./дка, а сравнително
ниска остава рентата в областите Ямбол, Видин, Враца – до 25 лв./дка. В натурално изражение се
използват различни показатели. В по-голямата част от страната се предлага до 25% от получения
добив от зърнените култури или до 50 кг/дка пшеница. В област Добрич се изплаща рента и до
30% от годишната печалба на фирмата.

През 2011 година се отчита ръст в наемните отношения. Сключени са 149 598 договора за 2 749
248 дка земеделска земя. Близо 1 млн. дка са наети за година в Северозападния район на страната.
Равнището на плащания отчита леко увеличение и то най-вече при паричната рента. В област
Добрич през 2011 година размерът на рентата достига до 70 лв./дка. Отново най-масовата
практика за плащане на натуралната рента в размер до 100 кг/дка зърно. В област  Видин се отчита
най-ниското ниво на плащане на рента в натура – до 10% от средния добив.

Тенденцията на увеличаване на рентните плащания е закономерна, но в страната се наблюдава
голям диапазон в плащанията. При разнообразието от плащане на декар повечето собственици не
са защитени от това да получат символични средства за притежаваната от тях земя.
Investor.bg, 23 август 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


