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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Viohalco предпочете Брюксел пред Атина
Най-голямата гръцка металургична група Viohalco
обяви, че ще премести централата си в Брюксел. В
съобщение до Атинската фондова борса компанията
казва, че ще се слее със своето белгийско подразделение
Viohalco SA и ще се листва на фондовата борса
Euronext. Сегашните акционери ще получат дялове в
новата група при съотношение 1 към 1.
"Преструктурирането цели да укрепи капиталовата ни
структура, както и да получим по-директен достъп до
международните фондови пазари", се казва в
съобщението. Акциите на компанията ще бъдат свалени
от борсата в Атина, където се търгуват от 1947 г. В
момента пазарната капитализация на Viohalco е около
810 млн. евро, което я прави 13-ата по големина на
местния фондов пазар. Според някои наблюдатели
основна причина за местенето са по-високите данъци в
Гърция, които притискат местните компании. Гигантът
е на загуба през последните пет години. Около 60% от
продажбите й от 3.3 млрд. евро се реализират в страни
от ЕС, докато 14% са в Гърция. В групата работят над
8000 служители, а загубата й за миналата година
достигна 76.3 млн. евро. Компанията е и на българския
пазар от 1994 г., където Viohalco е собственик на три
компании - "Стомана индъстри", "София мед" и "Етем
България" (бившата "Стилмет"). Според представителя
на гръцката компания за страната Антон Петров
преструктурирането й няма да се отрази на дейността
тук. "Преместването на централата е основно заради по-
лесен достъп до международните финансови пазари и
по никакъв начин няма да доведе до някакви промени",
заяви Петров.
Капитал, 18 септември 2013 г.

Сделка на път за Георги Гергов
Две от големите компании в инфраструктурното
строителство - "Пътища Пловдив" и софийската "ИСА
2000", са на път да обединят бизнеса си, съобщи
собственикът на пловдивското дружество Георги
Гергов. Версията му се различава от информацията в
местни медии, според която Гергов излиза от
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строителния бизнес и продава "Пътища Пловдив". По думите му плановете са по-скоро
компанията да се развива чрез бъдещото обединение, например сливане или друга форма на
размяна на акционерно участие с "ИСА 2000". Собственикът на софийското дружество Юлиян
Инджов също не отрече за преговори с "Пътища Пловдив", но заяви, че продавачът всъщност е
той. Каквато и да е сделката, и Инджов, и Гергов очакват да приключи до края на годината.
Докато Юлиян Инджов категорично заяви намерение да излезе от строителния бизнес, Георги
Гергов по-скоро се цели в по-големи поръчки. "Целта ни е да станем достатъчно големи, за да
печелим поръчки в България, а не да сме само подизпълнители на чужди компании", коментира
той предстоящата сделка.
Капитал, 18 септември 2013

Излизането на държавата от БТК се отлага
Излизането на държавата от Българска телекомуникационна компания (БТК) се отлага поне с две
седмици. Причината се крие в това, че насроченото общо събрание на акционерите на компанията
не се проведе поради липса на кворум, съобщават от БТК. Новата дата на общото събрание е
насрочена за 30 септември, като дневният ред остава непроменен. Както е известно, първа точка в
дневния ред е отмяна на изключителните права на държавата чрез превръщането на нейната т. нар.
"златна акция" от капитала на БТК в обикновена поименна безналична акция. "Златната акция"
дава право на държавата да поставя вето на важни решения, свързани с компанията. За да бъдат
отменени изключителните права на държавата, на общото събрание на акционерите трябва да
присъства и упълномощен представител на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията. Втора точка от дневния ред на общото събрание предвижда при
условие, че всички акции от капитала на БТК бъдат придобити от "Вива Телеком България" ЕАД,
компанията да смени юридическата си форма от акционерно на еднолично акционерно дружество.
Следващата точка от дневния ред предвижда и сваляне на БТК от търговия на фондовата борса.
"Вива Телеком България" придоби мажоритарния пакет от акциите на БТК в края на миналата
година.
Стандарт, 17 септември 2013

Папазов отрича приватизацията на "Български пощи"
Ден след като КНСБ поиска отговор готви ли се тайна приватизация в "Български пощи",
министърът на транспорта Данаил Папазов заяви, че никога не е присъствал на обсъждане за
евентуална приватизация. Той потвърди заявеното преди ден, че правителството няма намерение
да приватизира дружеството. Синдикатите поискаха от министър Папазов да се откаже от
намерението да се търси стратегически партньор на националния пощенски оператор. "В момента
няма и интерес на такъв партньор, който би желал да закупи "Български пощи", обяви вчера
министърът. "Ако се появи партньор, тогава ще започнем да обсъждаме предложеното от
синдикатите публично-частно партньорство", заяви Папазов, като уточни, че не иска да обсъжда
хипотетични варианти. "Гарантирам, че до края на годината "Български пощи" ще бъдат в отлично
състояние, в което не са били в края на миналата година", обеща Папазов. "Не говорим въобще за
съкращения на персонал от "Български пощи", заяви още Папазов. По думите му кризата в пощите
не е толкова в самото предприятие, колкото в заплащането на универсалната пощенска услуга,
която се определя от държавата. Тя трябваше да бъде заплатена още през изминалата година, но бе
отложена за 2013 година, обясни транспортният министър. До Нова година трябва да заработи
новата електронна система за продажба на билети за пътуване във влаковете. Папазов посочи, че в
момента се работи по разписанието на влаковете за следващата 2014 г. Състоянието на "БДЖ
Товарни превози" е добро, като през последните седмици има ръст, отбеляза още Папазов и
добави, че целта на транспортното министерство е да оздрави дружеството, за да може после да
бъде предложено за приватизация.
Дума, 13 септември 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Българите зад граница изпращат все
повече пари у нас
Българите, живеещи постоянно зад граница, изпращат все
повече пари на своите роднини и близки, сочат данни на
БНБ. През юли 2013 г. емигрантите са изпратили 71.5
млн. евро. А през първото полугодие изпратените
средства на живеещите българи зад граница, възлизат на
492.6 млн. евро. През същия период миналата година са
изпратени 488.5 млн. евро. Данните на БНБ показват, че
за цялата 2012 година изпратените от емигрантите
средства по банков път са в размер от 800 млн. евро.
Рекорд е отчетен през май, когато в България са
постъпили 80.7 млн. евро. Най-малко средства са били
изпратени през януари – 59.5 млн. евро. За периода
януари-юли, преките инвестиции в страната са намалели,
но са се увеличили през юли, сочат още данните на БНБ.
Стандарт, 18 Септември 2013

Отрицателно търговско салдо от 226 млн.
евро за юли
Текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза
на 306.7 млн. евро за юли 2013 г. при излишък от 399.3
млн. евро за юли 2012 г., показват данни на БНБ. За
първите седем месеца на годината текущата и
капиталовата сметка е положителна и възлиза на 507.1
млн. евро (1.2% от БВП) при дефицит от 469.8 млн. евро
(1.2% от БВП) за януари – юли миналата година. За юли
2013 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 245.8
млн. евро при излишък от 278.7 млн. евро за седмия
месец на миналата година. Излишъкът по текущата
сметка се дължи на положителното салдо по подстатия
Услуги (581.9 млн. евро), както и по подстатия Текущи
трансфери (94.1 млн. евро). За януари – юли 2013 г.
текущата сметка е положителна и възлиза на 372.8 млн.
евро (0.9% от БВП) при дефицит от 645.9 млн. евро (1.6%
от БВП) за първите седем месеца на миналата година.
Търговското салдо за юли 2013 г. е отрицателно в размер
на 226.1 млн. евро при дефицит от 249.6 млн. евро за юли
2012 г.
Econ.bg, 18 Септември 2013

Работодателите плащат с 3.4 процента
повече за труд
Общите разходи на работодателите за един отработен час
на служителите си са нараснали с 3.4 процента през
второто тримесечие на т.г. спрямо същия период на 2012
година, стана ясно от предварителни данни на

18.09.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.46438
GBP/BGN 2.32920

Икономически показатели

USD/BGN

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

1.45

1.50

1.55

1.60

09
-2

01
2

10
-2

01
2

11
-2

01
2

12
-2

01
2

01
-2

01
3

02
-2

01
3

03
-2

01
3

04
-2

01
3

05
-2

01
3

06
-2

01
3

07
-2

01
3

08
-2

01
3

09
-2

01
3

Централен курс на БНБ
ОЛП 0.02% от 01.09.2013

0.02%

0 .0 0%

0 .0 1%

0 .0 1%

0 .0 2%

0 .0 2%

0 .0 3%

0 .0 3%

0 .0 4%

0 .0 4%

0 .0 5%

09.12
10.12

11.12
12 .12

01 .13
02.13

03.13
04.13

05.13
06 .13

07 .13
08 .13

09.13

ПЧИ 114.5 млн. EUR през юли 2013

114.5

-400

-200

0

200

400

600

800

07
.1

1

09
.1

1

11
.1

1

01
.1

2

03
.1

2

05
.1

2

07
.1

2

09
.1

2

11
.1

2

01
.1

3

03
.1

3

05
.1

3

07
.1

3

Лоши и преструктурирани кредити
към юни 2013

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

07-2012

08-2012

09-2012

10-2012

11-2012

12-2012

01-2013

02-2013

03-2013

04-2013

05-2013

06-2013

07-2013

м л н.

Безработица 10.7% през август 2013

10 .7%

6.0 %

7.0 %

8.0 %

9.0 %

1 0.0 %

1 1.0 %

1 2.0 %

1 3.0 %

08
.1

2

09
.1

2

10
.12

11
.1

2

12
.1

2

01
.1

3

02
.1

3

03
.1

3

04
.13

05
.13

06
.1

3

07
.1

3

08
.1

3



стр. 4 от 13
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

тел. + 359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg , http://kpo.bg/

Брой 37 (70)/ 19 септември 2013 Камара на професионалните оценители

Националния статистически институт. Проучването сочи, че увеличението в индустрията е 3.8%, а
в услугите - 1.8%. В строителството общите разходи на работодателите за един отработен час се
увеличават с 4.9%. Образованието е секторът, който дава най-висок ръст на общите разходи за
труд през второто тримесечие на 2013 година – повишението е 9.3%. Другите драстично
"поскъпнали" икономически сектори са хотелиерство и ресторантьорство (9.1%), както и
държавното управление (8.0%). Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано
в областта на културата, спорта и развлеченията - с 10.0%, и при операциите с недвижими имоти“
- с 5.6%. Общите разходи за възнаграждение за един отработен час, към които спадат разходите за
труд, се увеличават с 3.2 процента спрямо второто тримесечие на м.г., а другите разходи (извън
тези за възнаграждения) - с 4.7%.
Медия Пул, 18 Септември 2013

Инвеститори наляха 802,5 млн. евро до юли
Преките инвестиции в страната са 802,5 млн. евро или 2 на сто от брутния вътрешен продукт
(БВП) от началото на годината до юли, показват предварителните данни на БНБ. За сравнение
година по-рано те са възлизали на 1197,9 млн. евро, което е 3 процента от БВП. Само за юли
инвеститорите са налели 114,6 млн. евро у нас при 80,6 млн. евро година по-рано. Постъпленията
от вложения на чужденци в недвижими имоти възлизат на 73,8 млн. евро, при 143,9 млн. евро за
януари - юли 2012 г., посочиха още от БНБ. Най-големите преки инвестиции в страната за януари -
юли 2013 г. са на Нидерландия (487,1 млн. евро) и Австрия (81,3 млн. евро).
Новинар, 17 Септември 2013

Програми за заетост намалиха безработицата с 0.1 пункта през август
Безработицата през август е 10.7%, с 0.1 процентни пункта по-ниска от юли, а причината е в по-
големия брой хора включени в програми за заетост, съобщи Агенцията по заетостта. В сравнение с
август 2012 г. стойността на показателя е непроменена. Обявени са близо 12 хил. свободни
работни места като над половината от тях са в частния сектор. Най-много незаети позиции е имало
в преработващата промишленост (2 816 места) и в търговията (1 761 места). Заради
приближаването на първия учебен ден около 3000 работни места са обявени в образователната
сфера и в административните и спомагателните дейности. По програми за заетост са заявени 6 799
места, а по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта - 933 работни места. Работа
са започнали 19 327 безработни, с 1120 повече от предишния месец. В бюрата по труда са
регистрирани 351 438 безработни, с 3 601 души по-малко, отколкото през юли.
Дневник, 16 Септември 2013

Потреблението излезе от кризата
Българите развързаха кесията и потреблението излезе от кризата. Търговията на дребно през юли
нараства с 4,3% спрямо същия месец на миналата година и с 1% спрямо предходния месец,
обявиха от НСИ. Така четири поредни месеца потреблението расте на годишна база. За втори
пореден месец харчим повече и спрямо предходния. Този положителни сигнали идват, като седем
поредни месеца преди това потреблението на гражданите постоянно се свиваше. През юли спрямо
същия месец на 2012 г. оборотът нараства най-много в търговията на дребно с текстил, дрехи,
обувки и кожени изделия - с 23,1%. Ръст има и в продажбите на дребно на разнообразни стоки - с
16,6%, на храни, напитки и цигари - с 9%, на битова техника - с 1,6%, и на автомобилни горива - с
1,1%. Спад е регистриран в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с
0,8%, както и в продажбите на лекарства - с 0,4%.
Стандарт, 11 Септември 2013

Кризата в строителството продължава
По предварителни данни на НСИ през юли 2013 г. индексът на продукцията в сектор
„Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1 % над равнището от
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предходния месец. Календарно изгладените данни показват намаление от 6.8% на строителната
продукция през юли 2013 г. в сравнение със същия месец на 2012 година. През юли 2013 г.
индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над
равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство
бележи нарастване от 2.5%, докато сградното строителство намалява с 0.2%. На годишна база
намалението на строителната продукция през юли 2013 г., изчислено от календарно изгладени
данни, се определя от отрицателния темп както при гражданското/инженерното, така и при
сградното строителство, като е регистриран спад съответно от 8.8 и 5.3%.
Money.bg, 11 Септември 2013

Износът ни към ЕС намалява, а извън се увеличава през 2012 г.
По данни на НСИ, през 2012 г. са изнесени стоки за 40.6 млрд. лв. и спрямо 2011 г. износът се
увеличава с 2.5%. В сравнение със съответния месец на предходната година най-голям ръст се
наблюдава при износа през май - с 11.1%, а най-голям спад през януари - с 8%. Внесените стоки
(по цени CIF) през 2012 г. са за 49.8 млрд. лв., или с 8.8% повече от предходната година. През 2012
г. в сравнение със съответния месец на 2011 г. най-голям ръст при вноса се наблюдава през май - с
21.7%, а спад се отчита през септември (с 3.3%) и декември (с 2.1%). Тенденцията вносът да е по-
голям от износа се запазва и през 2012 година. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) е
отрицателно през 2012 г. и е в размер на 9.2 млрд. лв., което е с 3 млрд. лв. повече от салдото за
2011 г. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на
стоки) отрицателното салдо за 2012 г. е на стойност 6.8 млрд. лева. Износът на България,
разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през 2012 г. в
сравнение с 2011 г. са изнесени повече стоки в преобладаващата част от секторите. Най-голям
ръст се наблюдава при износа на „Минерални горива, масла и подобни продукти”(23.7%). Най-
голям спад (10.4%) се наблюдава при износа от сектор „Необработени сурови материали, негодни
за консумация (изкл. горивата)”.
econ.bg, 11 Септември 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на напитки", 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 Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България

АД
София 294 070 292 648

2 Загорка АД Стара Загора 135 147 143 809
3 Каменица АД Пловдив 131 320 117 275
4 Карлсберг България АД София 105 354 113 573
5 Винпром Пещера АД Пловдив 75 279 68 152
6 Девин АД Девин 62 842 60 831
7 СИС Индустрийс ООД София 56 183 43 334
8 Нова Трейд ЕООД Съединение - Пд 50 737 47 433
9 Бутилираща компания-Горна Баня ООД София 34 690 32 109

10 Куадрант Бевъриджис АД София 30 555 29 576
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БОРСОВИ НОВИНИ

"Интерскай" ще търси 3 млн. лв. от
фондовата борса
Дъщерното дружество на курортната компания "Албена" -
"Интерскай", което е собственик на летищната площадка
Лесново, смята да набере 3 млн. лв. чрез публично
предлагане на акции. Проспектът за увеличението на
капитала беше одобрен на последното заседание на
Комисията за финансов надзор на 13 септември.
Документът все още не е публикуван и не е ясно за какво
точно ще бъдат използвани парите. Не е ясно и дали
компанията ще търси външни инвеститори, или "Албена"
възнамерява да запише цялото увеличение. Най-вероятно
набраната сума, или поне по-голяма част от нея, ще се
използва за увеличаване на капацитета на площадката до
гр. Елин Пелин. През март изпълнителният директор на
"Албена" Красимир Станев съобщи, че планират да
увеличават капацитета на двете си летища в Приморско и
Лесново. Според отчетите и сайта на Лесново дружеството
е оператор и на едноименната площадка за самолети, а
намеренията са инвеститор в крайморския аеропорт да бъде
"Приморско клуб", също дъщерно дружество на "Албена".
Плановете бяха във всеки от двата обекта да бъдат вложени
2.5-3 млн. лв., като пистите им ще се реконструират изцяло
и ще се удължат с по 300 метра и ще достигнат 1200 м
дължина. Тогава Станев обясни, че това ще позволи
кацането на по-големи бизнес джетове и ще могат да
посрещат повече полети.
Капитал, 2013-09-16

Мавродиев пусна сигнал срещу себе си
Продажбата на миноритарния държавен дял на
електроразпределителното дружество EVN в България
беше извършена чрез аукцион на Българската фондова
борса. Получената в резултат на аукциона цена е с около
20% по-висока от минималната, заложена от
правителството. Това се казва в право на отговор на
инвестиционния посредник "Булброкърс", избран от
държавата за посредник по сделката, по повод интервюто на председателя на Комисията за
финансов надзор Стоян Мавродиев в австрийския вестник "Дер Щандарт". В него Мавродиев
заявява, че бюджетът е бил ощетен от сделката, тъй като тя е била сключена под "реалната пазарна
цена". Председателят на регулатора твърди, че през септември е бил подаден сигнал до главния
прокурор срещу бившите министри на финансите и енергетиката Симеон Дянков и Трайчо
Трайков, "както и срещу инвестиционното дружество "Булброкърс" ЕАД, което се контролира от
Иво Прокопиев".
Капитал, 2013-09-13

Любомир Павлов се раздели с основния пакет акции на "Софарма"
Бизнесменът Любомир Павлов е продал основния пакет акции, които притежаваше в „Софарма“.
Неговата „Финансова консултантска компания“ се е разделила 9% от капитала на
фармацевтичното дружество срещу 36 млн. лв. Купувач е друга фармацевтична фирма - “Ромфарм
компани“. На сайта на Българска фондова борса (БФБ) се съобщава, че на 10 септември 2013 г. в

БФБ-София
Седмичен оборот (09 -14 септември
2013) (лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 251 932.96
Standard 2 208 336.72
АДСИЦ 309 249.74
Общо 10 115 543.71

BGREIT: 16.08.2013 – 17.09.2013
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BG40: 16.08.2013 – 17.09.2013
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SOFIX: 16.08.2013 – 17.09.2013
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„Софарма” АД е постъпило уведомление за разкриване на дялово участие по Закона за публичното
предлагане на ценни книжа от „Ромфарм Компани“ ООД за покупка на 11 885 951 броя акции,
които представляват 9 на сто от капитала на дружеството. Така дяловото участието на „Ромфарм
Компани“ ООД в капитала на „Софарма” АД вече достига до 13,53%. Датата на регистрация на
сделката в Централен депозитар АД е 5 септември 2013 година. Компанията на Павлов запазва 800
000 акции в „Софарма“, което се равнява на 0,0355% от капитала. Пред в. "24 часа“ Любомир
Павлов изтъкна като причина за продажбата на акциите доброто предложение, което е получил.
econ.bg, 2013-09-12

Акциите на Булстрад Виена Иншурънс Груп с 25-месечен максимум
Сделка на 32 лв. за брой бе осъществена с книжата на Булстрад Виена Иншурънс Груп на
Българска фондова борса. Това е изравнена най-добра стойност за акциите за последните 25
месеца. За последно над това ниво книжата на застрахователната компания се търгуваха на 3
август 2011 г., когато има трансакция на цена от 35 лв. за лот. Преди малко повече от година
акциите се котираха на цена от 12 лв. за брой. От началото на февруари в търговия на борсата са
книжата от увеличението на капитала за застрахователя - след вливането на ЗК Български имоти в
ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп АД. По последни данни от Комисията за финансов надзор
към полугодието на 2013 г. Булстрад държи 13.8% от пазара по общо застраховане у нас. Търсене
по позицията има на цена от 30 лв. за лот, а предлагане на 32.699 лв. за брой.
profit.bg, 2013-09-12

Каолин излиза от SOFIX
Само една промяна ще бъде извършена сред компонентите на най-стария индикатор у нас –
SOFIX. Считано от 23 септември, Каолин АД ще отстъпи мястото си на Неохим. Цели седем ще са
промените в BG40 - индекс, който ще престане да съществува в познатия си вид, тъй като от
борсата ще стартират изчислението на нов индикатор, базиран на пазарната капитализация,
коригирана с фрий-флоута на включените емисии. Напускащите компании са Оловно цинков
комплекс, Елхим Искра, Ломско пиво, Спарки Елтос, Билборд, Петрол, Енерго-Про Продажби. Те
ще бъдат заменени от Софарма имоти АДСИЦ, Българска роза-Севтополис, Юрий Гагарин,
Топливо, Фазерлес. Прави впечатление и завръщането на книжата на Българска фондова борса, а
правилата за изчисление на индекса водят до там, че в неговата база ще се включи и Енергони.
Компанията е първата, чиито книжа се търгуват на нива от под 1 ст., като в последните дни
търговията е в диапазона от 0.003 до 0.005 лв. за брой. От базата на изчисление на BGTR30 ще се
извадят Енерго-Про Продажби, Индустриален Капитал Холдинг, Кораборемонтен завод Одесос,
Корпоративна търговска банка, Каолин и Сила Холдинг, за сметка на Доверие Обединен Холдинг,
Софарма имоти АДСИЦ, Агрия Груп Холдинг, Биовет, Юрий Гагарин и Фазерлес. Не се
предвиждат промени единствено в базата на BG REIT.
profit.bg, 2013-09-12

БФБ-София спира един от индексите си
Съветът на директорите на „БФБ–София” АД е взел решение за спиране изчислението на един от
индексите си, а именно BG40. Това ще се случи в края на 2013 г., когато ще стартира изчислението
на нов широк индикатор, базиран на пазарната капитализация, коригирана с фрий-флоута на
включените емисии. Както неведнъж сме споменавали, в настоящия си вариант BG40 е
непредставителен, тъй като най-голямо тегло имат компонентите с най-висока единична цена,
откъдето идва и един от сериозните недостатъци на този тип индекси като цяло. Това позволяваше
с покупко-продажбата на една акция от Булгартабак или ЧЕЗ Разпределение България да се
манипулира самия индикатор. От борсата посочват, че единичната цена сама по себе си не е
показател нито за пазарната оценка на дружеството, нито за неговата ликвидност или
инвеститорски интерес към компанията. За разлика от индексите, базирани на пазарната
капитализация (съответно пазарна капитализация, коригирана с фрий-флоут), при ценово-
претеглените индекси няма практика да се ограничава максималното тегло на емисия в индекса.
profit.bg, 2013-09-12
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ИНВЕСТИЦИИ

"Струма" ще стигне гръцката граница
през юли 2014 г.
Завършването на отсечката от магистрала "Струма" до
гръцката граница се отлага за юли следващата година,
съобщи министърът на регионалното развитие Десислава
Терзиева. Причината е непредвидено изместване на
инженерни мрежи в участъка, за което ще бъде обявена
допълнителна обществена поръчка. Десислава Терзиева
направи проверка на строителните работи заедно с
председателя на Агенция "Пътна инфраструктура"
Стефан Чайков. Тя обвини за забавянето на проекта
липсата на единен подземен кадастър, който да дава
информация за съществуващите мрежи и съоръжения.
Там, където има подобна информация, тя често е неточна,
коментира министърът. Строителството на отсечката
между Сандански и ГКПП Кулата започна през април
2012 г., а срокът за изпълнение е 23 месеца. Това
означава, че работата по пътния участък трябва да
завърши през март следващата година, но изместването
на инженерните обекти ще го забави. Според Стефан
Чайков от пътната агенция до момента са изпълнени едва
30% от строителните работи, но при добра организация
дейностите може да бъдат приключени до юли 2014 г.
Изпълнител е гръцката компания "Актор" АСД, а
стойността на строителството е малко под 67.2 млн. лв. с
ДДС.
Капитал, 18 септември 2013

Вдигат рибен завод във Варна
Завод за производство на риба ще бъде построен в
южната част на Западната промишлена зона във Варна.
Инвестицията ще бъде направена от фирма
„Стоянстрой”, която ще вдигне съоръжението на частен
терен. Общината в морската столица ще трябва да издаде
подробен устройствен план (ПУП) и да разреши
отчуждаване на имотите в района, върху които да се
изгради прилежащата пътна инфраструктура на завода и
връзката му с ул. „Девня”. Това стана ясно на заседанието
на комисията по архитектура в градския парламент.
Съветникът от Атака Миглен Тодоров попита дали
скицата на уличната регулация е проектирана, така че да
пасне само за конкретния завод. Според него планът
трябва да е направен, така, че когато се стигне до
отчуждаване на имоти с пари от общинския бюджет за да
се правят улици, те да могат да се ползват и от
останалите собственици на района, а не само от завода.
Арх. Лиляна Куцарова от общинската администрация му
отговори, че планът е прецизиран и улиците са замислени
да осигуряват връзка с ул. "Девня" на целия район..
Новинар, 18 септември 2013

Набират оценители за
държавните гори
Земеделското министерство ще
плаща хонорар за извършената
работа от независимите експерти.
Тяхната задача ще бъде да дават
оценка за цената на терените,
които са били в горски територии,
но предназначението им е било
променено. До 27 септември
желаещите да оценяват
държавните имоти трябва да
изпратят кандидатурата си в
земеделското министерство или
на мейл аstoyanova@
mzh.government.bg.
Стандарт, 18 септември 2013

"Монтюпе" празнува
разширяването на завода си
На 21 септември компанията ще
отбележи завършването на
строежа на трето хале и
разширяването на
производствените си мощности с
над 50%. „Монтюпе" ЕООД е
един от най-големите френски
инвеститори в България. Нейни
партньори са Форд, Ауди, Рено,
Пежо, БМВ, Волво. Инвестициите
на компанията към момента
възлизат на над 85 млн. евро, а в
завода в Русе работят 700
служители.
Citybuild.bg, 16 септември, 2013

Продават на търг палата на
Цар Киро
Данъчните отново погнаха
циганския лидер Кирил Рашков,
по-известен като Цар Киро.
Служители на НАП са започнали
да описват наред имотите му.
Причината е разминаване между
приходите на фамилията и парите,
които Рашкови са харчели през
последните няколко години.
Стандарт, 16 септември 2013
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Къщи кораби във "Форос"
Къщи като древни кораби и кооперации полусфери с потънали в зеленина покриви. Това са част от
концепциите на архитектите за бъдещия жилищно-ваканционен комплекс "Форос" край Бургас.
Нестандартните идеи бяха представени в обявения от фирмата инвеститор "Форос дивелъпмънт"
АД конкурс за изработване на концепция за обемно устройствено решение. 8-членно жури оцени и
класира най-добрите предложения, а собственикът на "Форос дивелъпмънт" Тодор Батков връчи
на отличените грамоти и раздаде предвидения награден фонд от 50 000 лева. В конкурса участваха
общо 15 екипа архитекти от София, Бургас и Варна. След дълго съвещание журито, в което влизат
4 архитекти, бургаският кмет Димитър Николов, известният археолог Николай Овчаров,
изпълнителният директор на "Форос дивелъпмънт" Иван Касалийски и собственикът на
компанията Тодор Батков, прецени да не присъжда първа награда.
Стандарт, 18 септември 2013

Месокомбинат в с. Маноле се продава заради дългове към СИБанк
Месoкомбинат в пловдивското село Маноле се продава на търг от частен съдебен изпълнител,
стана ясно от обява в регистъра за публичните търгове. Преработвателното предприятие се
предлага с начална цена 1.17 млн. лв., а срокът за подаване на оферти за него е 16 октомври.
Продажбата е по искане на кредитора СИБанк, а собственик на имотите е фирмата "БКБ
Стандарт". Върху тях има вписани ипотека и договор за особен залог в полза на банката, както и
залог в полза на "Бизнеспарк Маноле". По думите на кмета на Маноле Александър Иванов в
селото е имало само един такъв завод, но той не работи от поне 2-3 години. След спирането на
работа имотът се охранява, най-вероятно от пазачи на банката, каза Иванов. Той добави, че
фирмата е била част от бившия свинекомплекс "Маноле", където е имало още две компании.
Според съдебни регистри в бившия комплекс обекти са имали месопреработвателното
предприятие "Братя Къртеви", "Рея 96" и "Елпин трейд интернешънъл". Според обявлението
имотите, които са общо 34 дка, са собственост на фирмата "БКБ Стандарт". Справка в Търговския
регистър показва, че основният собственик на "БКБ Стандарт" е "Еврофриго", малък дял държи и
Борислав Борисов.
Капитал, 18 септември 2013

"Вкусна ядка" инвестира 4 млн. лв. във фабрика за пакетиране
Фирма "Вкусна ядка" вложи четири милиона лева за изграждането на нова пакетираща фабрика,
която се намира в Горни Лозен край София. Половината от стойността на инвестицията е субсидия
по Програмата за развитие на селските райони, а останалата е осигурена с кредит от БАКБ. В
предприятието ще работят 25 души. Новите мощности са с годишен капацитет 1200 тона Общата
застроена площ е 1500 кв. метра. В сградата има производствена зала, складове за входящи
суровини, за готова продукция, за опаковки и пакетиращ материал. Освен това административна
част, спомагателни складове, работилница, перално помещение. "При проектирането сме
заложили метан като основен енергиен източник за изпичане и топлина обработка на ядките.
Покривът е проектиран така, че върху него могат да се поставят фотоволтаични панели.
Разполагаме с много модерна линия за пакетиране на ядки в т.нар. стоящо пакетче – с ципер,
който позволява многократно отваряне и затваряне", заяви Георги Койчев, технически директор на
фирмата. "Вкусна ядка" ЕООД е основана през 2011 година с основен предмет на дейност "печене
и пакетиране на ядки и семена в потребителски опаковки". Продуктите се продават под
търговската марка "АЯ (Ядките от А до Я)" и са позиционирани в средния ценови клас. За 2012 г.
фирмата отчита 2.496 млн. лв. приходи от дейността и 440 хил. лв. печалба, показва отчетът й в
Търговския регистър.
Капитал, 18 септември 2013

Правят пътеводител за инвеститори
Инвестиционните проекти на България ще бъдат включени в каталог, който ще изготви
Българската агенция за инвестиции (БАИ) в рамките на месец и половина. Това обяви новият
изпълнителен директор на БАИ Светослав Младенов. По думите му вече са изпратени писма към
общините и отделните министерства с искане да представят инвестиционните си проекти. Така
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инвеститорите лесно ще могат да разглеждат проектите в страната, към реализацията на които
може да се насочат. БАИ ще изготви и цялостен доклад на базата данни, които търговските
представители на страната ни в чужбина предоставят на Министерството на икономиката. На
базата на този доклад пък ще бъде изготвян и месечен бюлетин, който ще бъде изпращан към
съответните търговски представителства и към инвеститорите, които се интересуват от
моментното състояние на родната икономика и бизнес климата. Освен всичко това Младенов
обяви, че БАИ е станала член на Световната асоциация на инвестиционните агенции. Това ще даде
възможност страната ни да влезе в тримесечния бюлетин, който издава асоциацията.
Стандарт, 17 септември 2013

3TS ще инвестира още 103 млн. евро в региона и България
Ако сте технологична компания, която е в така наречената фаза на растеж, за вас има добри
новини на хоризонта. Още 103 млн. евро рисков капитал се насочват към компании в Централна и
Източна Европа. 3TS Capital Partners e готов с четвъртия си фонд за дялови инвестиции - TCEE
Фонд III. Така общата сума, която управлява компанията, набъбва до 300 млн. евро, съобщиха от
3TS миналата седмица. Новият фонд ще се фокусира върху динамично развиващи се компании.
Той ще инвестира и във фазата на развитие на фирмите директно след тази, върху която са
фокусирани LAUNCHub и Eleven - начална фаза. Така може да се окаже шанс и за много от
проектите в портфейлите на двата фонда, които правят дялови инвестиции в стартиращи
компании. Секторите, които са интересни за 3TS, са технологии и интернет, медии и комуникации
и технологични услуги, а България попада сред страните, към които фондът гледа. Сумата от 103
млн. евро е така нареченото първо затваряне на фонда, като парите идват главно от няколко
големи институционални инвеститора като Cisco, Европейската банка за възстановяване и
развитие (ЕБВР), Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и унгарската OTP Bank. Поради
големия интерес обаче от 3TS не изключват да направят и допълнително увеличение на капитала
на фонда.
Капитал, 16 септември 2013

Шефове на IMG идват до седмица за новия стадион
Едни от най-отговорните фактори на американския гигант в спортния мениджмънт IMG и
шефовете на германския клон на компанията ISF пристигат до седмица за преговори около
евентуалния строеж на нов стадион в София, съобщи президентът на "Славия" Венцеслав
Стефанов. Водещият вариант е арената да е на мястото на стадиона на "белите", а IMG/ ISF вече са
декларирали готовност да вложат 40 милиона евро. Срещу което ще я управляват 25 години.
"Имаме съгласието на БФС, защото на този стадион се предвижда да играят не само националният
отбор и "Славия", а и всички гарнитури на представителните ни отбори - добави Стефанов. - Не
очаквам да имаме проблеми от страна на общината, защото там работят разумни хора, които са
наясно, че един 25-хиляден модерен стадион ще разкраси и ще направи тази част на София по-
привлекателна. И то, без да се налага да се прави никаква инвестиция от страна на държавата и на
столицата."
Труд, 15 септември 2013

Земята в България е поскъпнала с 250% за 12 години
Цената на земеделската земя е отбелязала ръст от над 250% през последните 12 години, като
голямо влияние за увеличението са оказали и субсидиите от ЕС. Това сочи анализ за пазара на
земеделските земи, публикуван от агроминистерството. Данните за цените са средни и са изведени
от държавната компания за пазарни проучвания в селското стопанство САПИ, като последната
обобщена справка е за 2011 г. Данните от доклада показват, че в периода между 1998 и 2003 г.
пазарът на земеделска земя не е бил особено атрактивен, като средната цена на декар площ по това
време е била 140 лв. В периода след 2004 г. обаче е започнало активизиране, като е отчетено
повишение от 24 на сто в цените. Обяснението за тенденцията е предстоящото присъединяване
към ЕС и очакваните агросубсидии. Най-големият ръст в цените е достигнат в първите три години
след присъединяването, като през 2009 г. декар е струвал средно около 300 лв. Това означава, че за
три години цената почти се е удвоила. Именно през този период са сключени и най-много сделки
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за земи - 374 хиляди, като са изтъргувани 3.6 млн. дка в страната. Макар и след 2009 г. да се
наблюдава постепенен ръст на цените на земята, данните все пак показват известно успокояване.
Към края на 2011 г. средната цена на декар е била 361 лв.
Капитал, 15 септември 2013

Китайските инвестиции скочиха 5 пъти за година
Китайските инвестиции в България за година нараснаха пет пъти - от 14 млн. евро през 2012 до 85
млн. евро през първата половина на 2013 г. Тези капитали се насочват главно в земеделие и храни,
строителството, производството на транспортни средства, енергетиката. Като цяло обаче
азиатската страна заема доста нисък дял в родната инвестиционна картина с едва 0,214% от всички
чуждестранни вложения през последните две десетилетия, които възлизат на общо 37,7 млрд.
евро. За сравнение, подобен инвестиционен принос към страната ни имат държави като Сърбия
(86,4 млн. евро) и Естония (80,9 млн. евро). Интересно е да се отбележи, че фирми, регистрирани в
България, са инвестирали 900 хил. евро в Китай през последните години, сочи статистиката на
БНБ. Китай се явява най-големият търговски партньор на ЕС, като през миналата година
търговският оборот е възлизал на 434 млрд. евро. Това поставя азиатската страна в ролята на
износител номер 1 за Европа и вносител номер 2 на стоки, произведени в ЕС. Партньорството
между ЕС и Китай, както и неразработените икономически отношения между България и страната
с 1,4 млрд. души население, очертават сериозен потенциал.
Стандарт, 13 септември 2013

Китайският Рокфелер с град у нас
Туристически "град" ще строи у нас китайският Рокфелер. Най-богатият предприемач на
Поднебесната империя идва в България през октомври, за да оглежда хотели и терени. Това стана
ясно след срещата на премиера Пламен Орешарски с бизнесмена Ван Цзянлин. Цзянлин ще търси
място за цял комплекс с хотели, мол, ресторанти, детски и развлекателен кът. Той иска да строи в
район с богата история и археологически находки, в който да има и минерални извори и
възможности за СПА, разкри специално за "Стандарт" вицепремиерът Даниела Бобева. По време
на срещата Пламен Орешарски спечелил интереса на китайския предприемач, разказвайки му за
най-старото обработено злато в света - варненското, научи "Стандарт". Цзянлин казал, че първото
нещо, което иска да види у нас, са именно находките от варненския халколитен некропол. След
разговора с Ван Цзянлин Орешарски съобщи, че бизнесменът има интерес към всички сфери на
туризма у нас. Премиерът обяснил, че туризмът е секторът, който се развива бързо с неговите
различни направления - морски, планински, спа туризъм.
Стандарт, 12 септември 2013

Пазарът на жилища прави опит за възстановяване
Цените на жилищата в България са направили опит за растеж през второто тримесечие, според
редовния доклад на Global Property Guide. За периода април-юни е отчетен среден ръст на цените,
коригиран с инфлацията, от 0,95%, след като през предходното тримесечие беше регистрирано
намаление от 0,87%. В номинално изражение обаче почти не е отчетена промяна на цените. На
годишна база обаче темповете на понижение на цените се запазват стабилни. След като през
първите три месеца на годината беше отчетен спад от 4,52%, през второто той е регистрирано
намаление от 4,6%. През второто тримесечие на миналата година беше отчетен годишен спад на
цените от 4,09%. Страната ни запазва стабилни позиции в класацията на Global Property Guide, в
която са включени 42 държави – седмо място по спад на цените на жилищата и 36-то в общата
класация. През второто тримесечие Кипър вече е изпреварил Гърция и води по най-силно
понижение на цените – годишният спад в периода април – юни се е ускорил до 12,74% от 7,68%
година по-рано. Само за предходното тримесечие цените на имотите на средиземноморския остров
са изтрили още над 4 на сто.
Investor.bg, 12 септември 2013
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АНАЛИЗИ

Ръстът на инвестициите в бизнес имоти на периферните пазари в Европа
се ускорява
Инвеститори продължават да се интересуват от първокласни активи във всички пазарни
сегменти, особено индустриалните имоти и хотелите

Ускорява се ръстът на инвестициите в бизнес имоти на периферните европейски пазари, сочат
данните на консултантската компания Savills. През първото полугодие инвестиционната активност
на второстепенните пазари е записала ръст от 19 на сто спрямо същия период на миналата година,
а на основните пазари е регистрирано повишение от 2%.

В Полша е отчетен ръст от 47% на обема на инвестициите за полугодието, в Ирландия –
впечатляващите 300%, в Испания – 51%, а в Италия – само 10%, показва статистиката на
компанията.

Общият ръст на инвестициите в бизнес имоти за полугодието е 3%, като обемът им достига 50
млрд. евро, отчитат от компанията.

Същевременно трите водещи пазари – Великобритания, Германия и Франция, отново са успели да
привлекат около три четвърти от общия обем инвестиции в бизнес имоти в Европа.

Все повече трансгранични играчи обаче са се насочили към периферните пазари заради
атрактивните възможности. Така около 60% от сделките, реализирани от трансгранични
инвеститори, са се случили в периферията на Европа, основно в Италия, Ирландия и Испания,
отчитат експертите, като допълват, че едни от най-големите сделки са реализирани с участието на
катарски купувачи.

Повечето инвеститори продължават да се интересуват от първокласни активи във всички пазарни
сегменти. Недостигът на първокласни търговски центрове обаче е довел до 11% намаление на
инвестициите в търговския сегмент през първото полугодие.

За сметка на това инвестициите в индустриални имоти са се повишили с 22 на сто, като най-
съществен ръст отбелязват регионите, които са се установили като транспортни хъбове в Европа
(Холандия, Белгия, Франция, Германия, Полша).

Съществен ръст отбелязват и инвестициите в хотели, като делът им от общия обем вложения в
сектора на бизнес имотите нараства от 7% за първото полугодие на 2012 г. до 12 на сто за
настоящата година при средно равнище от 8% през последните 5 години, отчитат от компанията.

Очаква се инвестициите да се засилят през второто полугодие най-вече заради няколко мащабни
сделки, които ще приключат до края на годината. Общият обем на инвестициите за годината се
очаква да остане почти стабилен, като бум се отчита на пазарите в Полша и Ирландия.

Значително нараства и влиянието на фондовете от Близкия Изток, които се нареждат сред
основните играчи в сектора на бизнес имотите в Европа, както и на пенсионните фондове и новите
германски фондове.
Investor.bg, 16 септември 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 ВЪВЕДЕНИЕ В КОУЧИНГА
КОГА: 30.09.2013, 09:30-17:00

КЪДЕ: 20 Златен Рог 16, залата на BNC

 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


