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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Три варианта за покриване на дълговете
на БДЖ от 700 млн. лв.
Капиталов трансфер, дотация от държавния бюджет или
нов кредит са трите варианта за покриване на дълговете
на БДЖ към кредиторите, съобщи министърът на
транспорта Данаил Папазов. Чрез изпълнявания план за
преструктуриране дълговете на БДЖ вече са паднали
под 700 млн. лв., като целта е до края на годината да
достигнат 670 млн. лв., каза министър Папазов. Спорен
остава въпросът за разсрочване на изплащането на
борчовете към кредиторите. Те настояват за 5-годишен
период, докато българската страна настоява за
десетгодишно погасяване. Транспортният министър
отчете ръст на товарните превози, които в последните
дни са достигнали до 30 000 тона на денонощие, както и
на превозените пътници. Папазов изтъкна, че е получил
благодарствени писма от пътуващи с БДЖ за новите
спални вагони, които бяха договорени и доставени по
времето на министъра на транспорта Ивайло
Московски.
Медия Пул, 25 септември 2013 г.

"Мини Марица-изток" търси 8 млн. лв.
оборотни средства
Държавното въгледобивно предприятие "Мини Марица-
изток" се нуждае от 8 млн. лв. за оборотни средства.
Това става ясно от обявената обществена поръчка за
овърдрафт. Съобщението идва само няколко седмици,
след като със своя заповед министърът на икономиката
и енергетиката Драгомир Стойнев увеличи цената, на
която компанията продава въглищата си. От обявената
поръчка става ясно, че дружеството търси банка, която
да предостави необезпечен кредит под формата на
овърдрафт до посочената сума. Той ще бъде използван
за заплащане на разходи по текущата дейност на
компанията, както и при временен недостиг на пари.
Поръчката ще бъде възложена чрез договаряне, тъй като
при предишното обявяване на конкурса през ноември
миналата година нито една банка не е подала заявление
за участие и той е бил прекратен. Сега поканата е
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изпратена до 14 финансови институции, с които "Мини Марица-изток" е работила през последните
десет години и има открити разплащателни сметки. Вземането на кредити за оборотни средства е
обичайна процедура за държавното дружество.
Капитал, 24 септември 2013

Красимир Гергов купи компания на белградския кмет
Бизнесменът Красимир Гергов купи компанията на кмета на Белград и лидер на опозиционната
Демократическа партия Драган Джилас. Direct media досега беше членка на Мultikom група, а сега
става част от медийната империя на българския магнат.В Белград се съобщава, че новият
собственик на Direct media е в медийния бизнес от началото 90-те години и е успял да доведе на
българския медиен пазар най-големите чуждестранни инвеститори. Според оценките в Белград
тази чуждестранна инвестиция ще отвори вратите на Сърбия в областта на медиите и пазарните
комуникации в хармония с европейските интеграционни процеси. Direct media е компания за
мутимедиални комуникации със седалище в Белград, която има 150 служители в 7 държави. На
своя сайт компанията посочва, че от 2010 г. е една от 30 те най-силни фирми в Сърбия и лидер в
комуникациите и медийното планиране в целия регион. Наскоро в политическо предаване
посъветваха собственика на купената от Гергов фирма Драган Джилас да я продаде, ако иска да се
занимава с политика. Тогава той отговори, че дълго време прави опити за това, но няма купувач.
Blitz.bg, 24 септември 2013

Турски инвеститор купува "Бургаски корабостроителници"
Години след като "Бургаски корабостроителници" почти спря работа и огромният му терен бе
предлаган активно на купувачи, такъв явно е намерен. Контролираното от Васил Божков
дружество ще стане турска собственост, а хазартният бос ще се раздели с поредна своя компания.
Пръв за сделката с турския инвеститор съобщи бургаският сайт flagman.bg, като се позова на
информация от участник в преговорния процес между страните. Официално потвърждение на
новината няма, но за подготвяна смяна на собствеността подсказва дневният ред на извънредното
общо събрание в дружеството, свикано за 30 октомври, както и назначението на прокурист, който
да ръководи дейността до смяната на ръководството. Неназованият купувач ще плати 120 млн.
евро за 700 дка земя и сгради в индустриалната зона на южния бряг на Бургас, става ясно от
информацията в сайта. Според последна информация в търговския регистър от 2011 г. собственик
е бившето работническо-мениджърското дружество "Бургаска корабостроителница", което е
свързана с хазартния бос Васил Божков. Компанията приватизира 80% от корабостроителницата
през 2000 г. срещу 700 хил. долара.
Капитал, 23 септември 2013

ПИБ официално придобива 100 от МКБ Юнионбанк
БНБ даде разрешение на Първа инвестиционна банка да придобие 100% от акциите на МКБ
Юнионбанк, съобщиха от Централната банка. След приключване на цялата процедура по
придобиване активите на Първа инвестиционна банка ще възлизат на повече от 8.5 млрд. лв. По
предварителни планове сливането на банките трябва да завърши през първото полугодие на 2014
г. Според БНБ по такъв начин ще се постигнат позитивни изменения в консолидираното
финансово състояние на двете компании. За сделката бе съобщено в средата на август, когато
Първа инвестиционна банка подписа споразумение с досегашния собственик на МКБ Юнионбанк
- унгарската MKB Bank, за купуване на 100% от капитала на българското й дружество. MKB Bank
е част от германската BayernLB.
Сега, 20 септември 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Златев: Пари от ЕС ще бъдат отпускани
срещу реформи
Новото в следващия програмен период 2014-2020 г. е, че
пари ще бъдат отпускани срещу реформи. Това заяви
представителят на Европейската комисия в България
Огнян Златев по време на дискусията "Седемте европътя
пред България до 2020: предизвикателства пред бизнеса".
Дискусията се провежда в сградата на Европейската
комисия на ул. "Раковска 124" и в нея участват
вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида
Златанова, министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев, както и представители на българската
администрация и българския бизнес. Една от
характерните новости в новата финансова рамка е, че
пари ще бъдат отпускани срещу реформи и се отделя
внимание на постигане на целите на Европа 2020, каза
Златев. Особено важен е начинът, по който тези средства
ще се планират и се обръща особено значение на малкия
и среден бизнес като фактор за растежа, за да бъдат
преодолени последиците от икономическата криза. На 24
и 25 октомври тази година ще бъде открита Седмицата на
малките и средни предприятия, припомни Златев.
Агенция Фокус, 24 Септември 2013

Почти 15 млрд. евро са валутните резерви
в БНБ към края на август
14.875 млрд.евро са валутните резерви на България в края
на месец август. Това показват данните от БНБ. Сумата е
с около 600 млн.евро по-голяма от тази в началото на
годината, когато през януари резервите паднаха до 14.2
млрд.евро. От данните на БНБ става ясно, че през
следващите 12 месеца България ще трябва да плати по
заеми, ценни книжа и депозити 1.391 млрд. евро.
Правителството обмисля да изтегли синдикиран заем от
чужди банкови институции в размер на около 700 млн.
лв. Това съобщи финансовият министър Петър Чобанов
при изслушването му в парламентарната бюджетна
комисия миналата седмица. "Това е една от опциите,
които допускаме като средство да се изпълни дълговата
политика за 2013 г. Планираният обем е малък за
структуриране в облигационна емисия и голям по обем за
българския пазар, ако искаме правителството да не
измества корпоративния сектор за заемния ресурс на
банките", обясни Чобанов. Банката ще бъде избрана чрез
конкурс.
Сега, 23 Септември 2013

25.09.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.45167
GBP/BGN 2.31648

Икономически показатели
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Централен курс на БНБ
ОЛП 0.02% от 01.09.2013
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ПЧИ 114.5 млн. EUR през юли 2013
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Лоши и преструктурирани кредити
към юни 2013
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Безработица 10.7% през август 2013
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Забавените кредити скочиха с още 3%
С 3,3% или 61,7 млн. лева се увеличи размерът на лошите и преструктурирани жилищни кредити
за една година, сочат данните на Българската народна банка. За сравнение, към края на юли 2012
година лошите ипотеки възлизаха на 1,867 млрд. лева, докато към края на юли тази година
размерът им достига 1,929 млрд. лева. Така по последни данни 21,8% от всички теглени жилищни
кредити са проблемни. Общият размер на всички лоши и преструктурирани заеми възлиза на 9,9
млрд. лева, като от тях около 20% се дължат на жилищното кредитиране. Друга интересна
тенденция е, че през последните 12 месеца ипотечното кредитиране тъпче на едно място, като
даже регистрира лек спад от 0,2% на годишна база. Година по-рано всички теглени жилищни
заеми бяха за обща сума от 8,854 млрд. лева. Сега се поддържа почти същото ниво - 8,836 млрд.
лева. Като цяло от всички отпуснати кредити в страната, малко над 23% са лоши. Най-сериозен
принос за проблемните заеми има корпоративният сектор, тъй като лошите бизнес заеми достигат
близо 6,5 млрд. лева или 65% от всички лоши кредити.
Стандарт, 20 Септември 2013

Доходността на 5-годишните ДЦК се свива още
5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 45 млн. лв. са били продадени на аукцион, съобщиха
вчера от Министерството на финансите. Постигнатата доходност е от 2,35%. Съответната емисия е
преотворена за шести път, а падежът й е 23 януари 2018 г. На проведения аукцион през август
доходността на 5-годишните ДЦК беше 2,38 на сто. Поръчките на провелия се тази седмица
аукцион са достигнали 114,65 млн. лв. Това съответства на коефициент на покритие от 2,55,
допълват от финансовото министерство. Така общият обем на емисията в обращение е 280 млн.
лева. Банките са придобили 53,94% от одобреното количество, следвани от пенсионните фондове с
35,61 на сто, гаранционните фондове с 8,89% и застрахователни дружества с 1,56 на сто.
Постигнатата доходност на емисията е значително по-ниска от тази на облигации със сходен
матуритет на много държави от Европейския съюз. Например в Португалия доходността е 6,83%, в
Словения – 5,42 на сто, а в Румъния – 3,83%.
Монитор, 18 Септември 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на напитки", 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 Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД София 201 935 187 503
2 Каменица АД Пловдив 162 270 162 671
3 Карлсберг България АД София 117 642 121 252
4 Винпром Пещера АД Пловдив 69 833 65 360
5 Загорка АД Стара Загора 67 529 70 373
6 СИС Индустрийс ООД София 51 471 43 951
7 Девин АД Девин 34 322 27 647
8 Вин.С.Индустрийс ООД Церковски 33 644 34 057
9 Черноморско злато АД Поморие 31 960 33 583

10 Нова Трейд ЕООД Съединение - Пд 30 819 35 814
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БОРСОВИ НОВИНИ

"Балканстрой" получи още три години
отсрочка за облигациите си
Поредно удължаване на срока на корпоративни облигации,
но този път не според желанието на длъжника. След три
общи събрания, първото от които беше отложено заради
липса на кворум, строителната компания "Балканстрой"
получи три години удължаване на срока на книжата си
вместо поисканите от ръководството четири и половина.
Освен това първите вноски по основния дълг ще бъдат
направени през март следващата година вместо в началото
на този месец, както беше според предишния план за
разсрочване. Досега компанията плащаше само лихви.
Емисията се удължава до март 2019 г. след едно
преструктуриране до 2016 г. същия месец при оригинален
падеж 2011 г. Интересното обаче е, че само за няколко дни
се взимат две различни решения за сроковете на книжата на
две отделни събрания на облигационерите. Решението за
последната промяна е взето на събрание в понеделник,
разказаха пред "Капитал Daily" участници, присъствали на
него. До редакционното приключване на броя протоколът
от последното събрание все още не беше публикуван, а
представители на "Балканстрой" не пожелаха да
коментират. За събранието няма и публично публикувана
покана. То обаче е предшествано от друго - миналия
четвъртък, за което има покана и протокол, като тогава са
били гласувани различни параметри.
Капитал, 2013-09-25

Прекратяват Гаранционният фонд към
Българска фондова борса
Гаранционният фонд към Българска фондова борса ще бъде
прекратен, информираха по-рано днес от борсовия ни
оператор. Той ще престане да съществува в началото на
идния месец октомври. Стъпката се предприема за да се
изпълнят изискванията за създаване на Фонд за
гарантиране на сетълмента към „Централен депозитар” АД.
Натрупаните до момента средства в Гаранционен фонд ще
бъдат прехвърлени във Фонда за гарантиране на сетълмента с финансови инструменти към
Централен депозитар. Държавата е все още мажоритарен собственик в Българска фондова борса и
Централен депозитар. Въпреки усилия на предходното правителство по продажбата и
привличането на международен борсов оператор, процедурата бе прекратена месец преди
изборите през май т. г. Днес книжата на Българска фондова борса се търгуваха на нива от 2.85 до
2.89 лв. за брой.
profit.bg, 2013-09-25

Лихвите от публични облигации може да не се облагат
Приходите на местните юридически лица от лихви от облигации, регистрирани за търговия на
фондовата борса, да не се облагат. Подобно предложение е разписано в законопроект за изменение
на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), публикуван на интернет страницата на
Министерството на финансите (МФ). Ако бъде прието, то ще засегне немалка част от големите

БФБ-София
Седмичен оборот (16 -21 септември
2013) (лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 7 043 498.56
Standard 1 682 612.20
АДСИЦ 595 264.19
Общо 12 081 089.40

BGREIT: 23.08.2013 – 24.09.2013
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инвеститори в корпоративни облигации като застрахователи и банки. Освен това отчасти може да
раздвижи замразения пазар на облигации в страната и да изкара на борсата много от непубличните
емисии. Не е изключено обаче предложението да доведе и до бум на преоформени банкови
кредити в облигации. Досега от подобно облагане у нас бяха освободени само институционалните
инвеститори като пенсионни и взаимни фондове заради по-специалния си юридически статут.
Освен тях обаче големи инвеститори в облигации са банките и застрахователите. За разлика от
пенсионните и взаимните фондове те могат да инвестират и в непублични емисии, т.е. такива,
които не са допуснати за търговия на регулиран пазар. През годините на кредитен бум
преформатирането на кредити в облигации беше и сред активните практики на местните банки с
цел занижаване на кредитните им експозиции. Съответно евентуалното освобождаване от данък
би било допълнителен стимул за банките да поразчистят балансите.
Капитал, 2013-09-19

Най-доходният взаимен фонд в Централна и Източна Европа е
български
ЕЛАНА Балансиран Евро Фонд бе награден от сп. Business New Europe като „Най-добрият
балансиран фонд в Централна и Източна Европа 2013 г.“ Български взаимен фонд за втори път
оглави по доходност годишната класация на фондовете, инвестиращи в Централна и Източна
Европа, подготвяна от Business New Europe. В обявените годишни класации на най-доходоносните
фондове за 2013 г. в региона, публикувани в септемврийския брой на списанието, ЕЛАНА
Балансиран Евро Фонд спечели наградата BNE Best CEE Balanced Fund 2013, като излезе начело
сред фондовете с балансирана инвестиционна стратегия с годишна доходност от 18.5%. Това е
втора награда за български взаимен фонд в тази класация, след като през 2009 г. ЕЛАНА Фонд
Паричен Пазар (сега ЕЛАНА Фонд Свободни Пари) застана на първо място в класацията на ниско-
рисковите фондове в региона със 7.4% годишна възвращаемост.
Дарик радио, 2013-09-19
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ИНВЕСТИЦИИ

Езерото "Ариана" може да се ползва още 1
г. без конкурс
Едно от най-атрактивните места в София - езерото
"Ариана", може да се стопанисва още една година без
конкурс. Този щедър срок си отпуска Столичната
община, за да проведе и финализира конкурса за избор на
нов наемател на известните заведения около езерото и
останалите преместваеми обекти в Борисовата градина.
Предложението мина вчера в Комисията по финанси и
бюджет към СОС. Съветниците възложиха на кмета на
Столичната община Йорданка Фандъкова да създаде
работна група, която да изготви документация за
обявяване на конкурс.
Сега, 25 септември 2013

Бутат хасковския винпром, местят го в
Стамболово
Започна разрушаването на най-масивната сграда на
"Винпром Хасково" на "Димитровградско шосе" до
бирената фабрика. Бутането на постройката става с
помощта на специализирана техника, която доста бързо
се справя със задачата си. Потърсени за коментар от
"Нова индустриална компания" АД - София, която е
собственик на винпрома, заявиха че хасковският им клон
се закрива. От компанията уточниха, че мощностите вече
се местят в базата в Стамболово. На въпрос, защо се
разрушават сгради и ще се строили нещо на тяхно място,
от фирмата отказаха отговор. В сайта на дружеството все
още е записано, че "Винпром Хасково" е с над 50-
годишна история. Висококачествените му вина и
натурални гроздови ракии пък са с име на българския и
международните пазари.
haskovo.info, 24 септември 2013

Софийски хотел пусна кепенците заради
кредит
Бутиковият хотел “Коликовски” намиращ се в центъра на
София, на ул. “Хан Аспарух” е обявен за публична
продажба заради необслужван кредит към Българо
американска кредитна банка. Началната цена на търга е
3.67 млн. лева.Хотелът е тризвезден, разполага с 28 стаи,
5 апартамента, ресторант за 60 души и две конферентни
зали. Очевидно обаче цената на една нощувка – между 48
и 86 евро на вечер, е била твърде висока, за да има
достатъчно клиенти и приходи. Освен този бутиков
хотел, в цялата страна има оферти за публични продажби
на 24 хотела, в София има още един търг – за комплекс
“Амелия” . Иначе продължават и усилията да се намери
купувач за огромния хотел “Родина”, строен по

6,6 млн. лв. приходи от
продажби на общински
имоти
Над 200 са продадените общински
имоти в Пловдивско, които са на
стойност около 6,6 млн. лева,
съобщи зам.-кметът по
общинската собственост Димитър
Кацарски. По думите му
списъците с чакащи за общински
жилища е дълъг и проблемът за
съжаление не може да се реши в
близко бъдеще. Той посочи, че
желаещите да се възползват от
този тип жилища са 490, а
свободните имоти са едва 150.
Новинар, 25 септември 2013

Видин строи жилища за
бедни
Първа копка за изграждане на
съвременни жилища за бедни бе
направена във Видин. Старт на
строителството даде кметът Герго
Гергов. Само за 9 месеца на
общински терен в квартал "Гео
Милев" ще бъдат вдигнати 4
двуетажни жилищни сгради. В
тях ще има 30 апартамента,
обзаведени с всичко необходимо
за нормален живот. Те са
предназначени за хора от
уязвимите групи и с увреждания.
Стандарт, 23 септември, 2013

Бялото братство вдигна
уникален дом
Уникален дом, изграден по
всички препоръки на великия
учител Петър Дънов, вдигна
Бялото братство в Града на
липите. Новата сграда на учебно-
духовния център бе открита в
деня на есенното равноденствие -
22 септември, когато по традиция
братството открива и новата
учебна година.
Стандарт, 23 септември 2013
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соцвремената, но никой не вади засега 44 милиона лева за имота.
Blitz.bg, 24 септември 2013

Външно прибира 1,3 млн. лв. от 106 имота под наем
Външно министерство е спечелило близо 1,3 млн. лв. за 2012 г., давайки под наем 106 имота.
Дипломатите ни стопанисват над 200 имота в около 70 държави, като малко над половината от тях
се дават под наем, а с най-ненужните се разделят след решения на правителството. В момента се
продават само 3 дипломатически имота Става дума за някогашното ни посолство в Судан и два
апартамента - в Мексико и в Мюнхен, които преди време били използвани за офиси на бившите ни
търговски представителства. За целта вече има решение на МС, уточниха от МВнР. Посланикът ни
в Мексико Христо Гуджев е упълномощен още от предишното правителство да продаде
апартамента, който е преустроен за офис, както и две паркоместа на ул. „Нютон” №18 в столицата
на Мексико. Цената му не трябвало да пада под 5 206 845 песос, равняващи се на около 625 хил.
лв. Първото решение за продажбата на този имот датирало още от 2008 г., но сега цената била
почти двойна в сравнение с първоначално обявената. Състоянието на продавания имот в Мюнхен
също като на този в Мексико било лошо.
Монитор, 23 септември 2013

Нов 4-звезден хотел отвори врати в столицата
4-звезден хотел допълни групата на компанията НИКМИ – "Суит хотел", в столичния кв.
"Студентски град". Сградата разполага с 122 студия, ателиета, панорамен конферентен етаж и
панорамен ресторант, фитнес и подземен паркинг. Мениджърите на хотела са решили да използват
иновативни концепции, заимствани от добри практики по света. Сред тях са ползване на стаята в
рамките на 24 часа след наемането й, пакет All inclusive в града, 24 часа ползване на фитнес зала,
web кът във всяка стая, както и ползване безплатно на услугата доставка на храна до стаята.
Новост е и вариантът за наемане на стая дългосрочно, като цената съответно намалява в
зависимост от дължината на престоя. Средно едно студио може да се наеме за около 750 евро
месечно. Характерно за хотелите на НИКМИ е, че използват свои екипи при проектирането,
строителството, а впоследствие и управлението на сградите си. Строителството на "Суит хотел
София" е отнело около 2 години.
Строителство Градът, 23 септември 2013

В Плевен вдигат високотехнологична болница за 10 млн. лв
До месец и половина в Плевен започва строителството на уникална за страната
високотехнологична онкологична болница. 10 млн. лв. ще е общата инвестиция, включваща
закупуване на земята, изграждането и оборудването на специализирана онкологична болница,
съобщиха на пресконференция по повод 10-годишнината на Специализираната болница за активно
лечение по акушерство и гинекология (СБАЛАГ) "Св. Марина" – Плевен, управителят проф. д-р
Григор Горчев д.м.н. и инвеститорът Валери Карааргиров. Новата болница, която ще бъде
изградена по европейски стандарт, ще бъде вдигната върху терен срещу "МЕТРО", ще е с 6350
кв.м разгъната застроена площ и ще разполага с 84 легла. След близо двегодишна подготовка на
планираната инвестиция, вече е одобрен последният вариант на българско-английския проект.
"Обектът ни е с разрешение за строеж от 10 септември. До седмица–две ще бъде ясен строителят.
В момента сме в преговори с няколко фирми, като изпълнителят може и да не е плевенска фирма
предвид високата категория за такъв тип обекти, информира Карааргиров, без да уточни имената
на потенциалните кандидат–изпълнители.
Строителство Градът, 23 септември 2013

Половината от хотелите по морето недостроени
40% от новите строежи на хотели по морето са недостроени, сочат данните на Камарата на
строителите. В Поморие, например, само за тази година са издадени 180 разрешителни за строеж,
като числата за миналата година са подобни, съобщи Би Ти Ви. В Поморие почти няма
незавършени обекти заради повишения руски интерес към балнеокурорта и заради градските
условия. В района на Слънчев бряг, Равда и на юг - в Созопол и Приморско, обаче замразените
строежи са десетки. Основната причина - некачествено проектиране и строителство тип „Балкон
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до балкон”, което отблъсква все по-претенциозните купувачи. На фона на замиращия интерес към
Слънчев бряг в Поморие расте нов квартал Проектиран за няколко хиляди жители, Малкото
солено езеро, в който земята е предимно частна, става по-известен като Малката Москва. „По-
скоро е град, отколкото курорт. Това е идеята - да са постоянни жилища. Остана един голям
общински терен, който в момента пускаме за продажба”, обясни кметът на Поморие Иван
Алексиев. Почти до всеки изграден нов хотел в Приморско стърчат останките на незавършен
обект. Някои от скелетата са пуснати за продажба в този вид, други чакат по-добри времена.
„Построиха се много грозни сгради с лошо качество. Това се случи до 2009 г., когато се втурнаха
да строят всякакви хора.
Монитор, 23 септември 2013

Правим части за BMW и RENAULT
Четири мощни компании ще правят у нас заводи за авточасти на големите марки автомобили
BMW, "Мерцедес", "Рено" и други. Инвестиционните проекти са още в суров вариант, но ще
създадат 4000 работни места, научи "Стандарт". Още 7 мегакомпании ще инвестират през
следващата година 1,5 млрд. лева и ще разкрият над 1400 работни места, обяви в Русе при
откриването на нов цех на френската фирма "Монтюпе" икономическият министър Драгомир
Стойнев. Според запознати фирмите са от Швейцария, Русия, Турция, Израел, както и родна
компания. А производствата са в хранително-вкусовата промишленост, електрониката,
транспортната инфраструктура. "Трябва ни нова динамика на институционално ниво в работата с
чуждите инвеститори в посока на ясни правила и бързи административни процедури", коментира
министър Стойнев. По думите му само през юли чуждите инвестиции в страната ни са за над 114,6
милиона евро. А за същия месец на миналата година те са били в размер на 80,6 млн. евро.
Стойнев отбеляза, че инвестициите на френската фирма "Монтюпе" в България вече са достигнали
85 милиона евро.
Стандарт, 23 септември 2013

Новата товарна гара във Видин
Новата гранична гара за товарни влакове е част от договора за изграждане на Дунав мост 2 с
изпълнител испанската фирма "FCC кънстръкшън", клон България. Тя е изградена в кв. "Нов път".
Сградата се състои от две обособени части, с отделни входове към работните помещения за
службите на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и службите за граничен
контрол (български и румънски) - Гранична полиция, Агенция "Митници", Ветеринарен и
Фитосанитарен контрол. Сградата е предназначена за ръководството на движението на влаковете и
всички оперативни работници, които имат пряк контакт с влаковете, в това число служителите на
граничния контрол и други контролни служби. Тя е свързана с междинния перон с пасарелка, като
осигурява възможности за достъп до перона и влаковете на трудно подвижни лица и инвалиди,
преминава над всичките коловози и свързва двете страни на гарата. Сградата е двуетажна
монолитна, с долепен до нея едноетажен остъклен павилион. Застроената й площ е 667.70 кв.м,
разгъната - 1332.20 кв.м.
Строителство Градът, 23 септември 2013

Продават сгради на фалиралия "Минстрой" в Смолян
Данъчната администрация в Смолян обяви за продажба сгради на фалиралото дружество "Родопи
строй 2000″ АД. То е натрупало около 2 млн. лв. борчове към държавната хазна, съобщава Смолян
прес. През октомври т.г. на търг ще се продават пететажна административна сграда в Мадан със
застроена площ 185 кв. м. и бар към нея с площ 102 кв. м. с първоначална цена 161 770 лв., както и
четириетажно общежитие от 258 кв. м. с начална тръжна стойност 38 920 лв. Сградите са на
бившето предприятие „Минстрой-Родопи", преименувано през последните години на „Родопи
строй 2000″ АД, което от 2009 година е в ликвидация. „В най-добрите години във фирмата
работеха около 1000 души. Занимавахме се с минно строителство", коментира бившият
изпълнителен директор Таньо Стайковски. Той е оглавявал предприятието 19 години, в периода от
1986 до 2005 г. С решение на Министерски съвет през 1993 г. „Минстрой холдинг" ЕАД поема
активите и пасивите на ДФ „Минстрой" и се преобразуват поделенията й в еднолични акционерни
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дружества с държавно имущество. Три години по-късно фирмата е преименувана на „Минстрой-
Родопи", а по-късно и на „Родопи строй 2000″. Впоследствие неин собственик става
„Евростройинженеринг" ЕООД - София.
24 часа, 20 септември 2013

“Весело село” на търг за 480 хиляди
Култовият ресторант “Весело село” да бъде продаден на търг с начална цена 480 000 лева. Това
решиха общинските съветници след бурни дебати, взаимни упреци и предупреждения за
юридически спънки. Цената бе вдигната двойно, след като първоначално предложената цена бе
280 000 лева. Д-р Лидия Учкунова обяви тази цифра за скромна, като напомни, че става дума за
постройка от 446 кв. метра на атрактивно място в икономическата зона, в близост до панаира.
Кметът Иван Тотев веднага прие предложението. То бе одобрено с 30 гласа за, 11 против и 2-ма
въздържали се. Депозитът за участие е 10 на сто, тоест 48 000 лева, а стъпката за наддаване - 3000
лева. В началото на дебатите по темата Николай Радев (БСП) обяви, че е против удължаване на
срока за ликвидация на “Ритон” ЕАД, в чийто активи е имотът. С ироничен тон той отбеляза, че е
най-добре ликвидацията да се удължи с 30 години, а Сузана Николова да бъде назначена за главен
ликвидатор на община Пловдив. Дани Каназирева отбеляза, че според нея предложението за търга,
в което е предвидено и право на строеж, е незаконосъобразно. Тя наблегна на това, че говори като
юрист.
Марица, 20 септември 2013

Проектът "Лъвов мост" ще бъде коригиран
Мащабният проект "Лъвов мост" с респектираща цена от над 22 млн. лв., който предвижда
кръгово движение и триетажно кръстовище, но пък нито една велоалея и твърде ограничено
пешеходно пространство, ще бъде променен. Това стана ясно след среща на главният архитект на
София Петър Диков с няколко граждански организации и сдружения на архитекти, които
отправиха критики към идеята на общината. По думите на архитектите от "Група Град"
предстоящите промени по проекта ще бъдат обсъдени отново и през следващите седмици с
участие на неправителствения сектор. "От думите на арх. Диков стана ясно, че проектът все още
не е внесен в общината и засега няма да бъде издавано разрешение за строителство", казаха за
"Капитал Daily" представители на сдружението. Така решенията остават за следващия месец,
когато общината ще разгледа промените, постъпилите становища и коментари. По думите на
главния архитект една от промените може да засегне броя на платната на кръговото движение - в
момента те са три, но са твърде тесни и може да бъдат намалени на две, но с по-голяма ширина,
заради градския транспорт.
Капитал, 19 септември 2013

Китайски инвеститор строи текстилно производство в Бургас
Голям китайки концерн има голяма вероятност да избере Бургас за изграждане на огромен
текстилен център. Той ще произвежда продукция за Европа. Инвеститорите от град Шаосин,
където са разположени всички водещи фирми от този бранш в Китай, пристигат за трети път в
рамките на година. Предприемачите предвиждат евентуалното разкриване на производство в
Бургаската индустриална зона. Освен това те могат да построят затворен жилищен комплекс за
своите служители и работници. "Бургас е най-подходящото място за реализиране на
инвестицията“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов по време на посещение на делегация от
Китай през май тази година. Припомняме, че тогава инвеститорите от Шаосин разгледаха площите
в индустриалния логистичен парк Бургас, както и във високотехнологичния парк "Българово". От
5-милионния град идват 60% от световната продукция на шалове, чорапи и вратовръзки.
econ.bg, 19 септември 2013
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АНАЛИЗИ

Въздушни печалби
Всеки бизнес иска да изглежда финансово стабилен за пред клиентите и партньорите си, но
авиокомпаниите имат няколко допълнителни причини. Някак естествено на по-преден план при
пътниците са притесненията за сигурността и дали в затрудненията си някоя компания не спестява
не само от размера на сандвичите на борда. А освен това клиентите са доста по-предпазливи да си
предплащат билети с месеци, ако виждат риск в един момент полетът да се отмени.

Националният превозвач "България ер" има и още един повод да държи на финансовия си имидж.
Тя е собственост на "Бългериан еъруейз груп" (БЕГ), което е част от публичния холдинг
"Химимпорт". Така евентуалните лоши резултати влизат и в консолидираните отчети на
компанията майка, което може да притесни и инвеститорите.

На пръв поглед поводи за голямо безпокойство няма. Официалните одитирани отчети на
"България ер" в последните години показват приходи, колебаещи се с по няколко процента (за
2012 г. има 4% спад до 315.5 млн. лв.) и минимални печалби от по няколкостотин хиляди лева (пак
за 2012 г. - спад от 73.5% до 393 хил. лв.). Това може лесно да се оправдае с криза, скъпи горива и
конкурентен натиск от нискотарифни превозвачи. По-внимателно вглеждане обаче показва, че
тези числа са силно изкривени от сделки със свързани компании и еднократни продажби на
активи. А без тях компанията работи оперативно на загуба от десетки милиони, които биха подяли
чувствително капитала й. Последните две години реализира отрицателни парични потоци от
оперативна дейност, които без подкрепа отвън биха я оставили без оборотни средства.

Донор №1: "Хемус ер"

Едната линия, по която всяка година финансовите резултати на "България ер" получават
положителен тласък, са взаимоотношенията й с друга компания от структурата на БЕГ -
"Авиокомпания Хемус ер". Тя беше приватизирана на два етапа, като на финала "Химимпорт"
придоби цялото дружество. Тогава тя извършваше чартърни и товарни полети, докато сега
основната й дейност е да взима самолети на лизинг и да ги преотдава на други авиокомпании.
Според отчета на "Хемус ер" тя има един собствен BAe 146 и е наела още три от "Еъркрафт лииз",
един Boeing 737 от "България ер" и два Airbus 319 от международни лизингови компании. Като
клиент пък е посочен единствено националният превозвач.

В този бизнес няма нищо лошо, като изключим, че явно сметката на "Хемус ер" не излиза и
дружеството е постоянно на загуба - за 2012 г. тя е 18.2 млн. лв., а общо за последните три години
- 71.7 млн. лв. Натрупаните загуби са над 100 млн. лв., вследствие на което дружеството е
декапитализирано - собственият капитал е отрицателен, -74.5 млн. лв. А тенденциите не показват и
особена възможност това да бъде преодоляно от нормалния бизнес на "Хемус ер", тъй като
приходите също спадат до 6.9 млн. лв. (от които голямата част идват от "България ер"). А те не
покриват дори само оперативните разходите, които компанията прави за лизингови вноски,
поддръжка на самолетите, заплати и т.н.

Тези загуби се финансират със заеми от "България ер", като според отчетите на двете компании те
са достигнали 84 млн. лв. По тях текат и лихви от порядъка на 7 млн. лв. годишно, които също не
се изплащат и се трупат като задължения, които всяка година се разсрочват. Така излиза, че
"Хемус ер" реално субсидира дейността на сестринската авиокомпания и позволява да отчита по-
малко разходи и да излиза на печалба. А сметката се трупа просто като вземания в активите на
"България ер". Големият въпрос е как те могат да бъдат събрани?

Отрицателният капитал и многото краткосрочни пасиви кара одиторът на "Хемус ер" "Грант
Торнтон" да заверява отчетите му от години с квалифицирано мнение и със съмнение, че може да
продължи да е действащо предприятие без подкрепа от собственика му. Същият одитор обаче вече
в качеството му на проверител на отчетите на "България ер" не вижда нищо притеснително в
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големите вземания и не настоява те да бъдат отписани частично или изцяло. Самото "Хемус ер" в
баланса на БЕГ, което ползва същия одитор, е класифицирано като финансов актив за продажба и
е оценено на 38 млн. лв. и тази оценка и там не е поставена под въпрос.

Донор №2: "Еъркрафт лииз"

Друго дружество, което оперира като донор и на двете авиокомпании, е споменатото "Еъркрафт
лииз". Всъщност това е новото име на чартърния превозвач "Виаджо ер". Той, макар и пряко да не
е в БЕГ, се свързва с групата и е регистриран в централата й. Собственик на компанията чрез
"Итал комерс 75" е Зорница Алексова, която е съдружник в счетоводна къща "ХГХ консулт",
чието предишно име е "Химимпорт консулт", а мажоритарен собственик е едноименният холдинг.
Според отчета на "Химимпорт" за 2012 г. той има търговско вземане от "Итал комерс 75" за 1.3
млн. лв., а през 2011 г. то е било за 7 млн. лв., като и в предишни години двете са имали
взаимоотношения. Подобни връзки има и с БЕГ, което през 2012 г. по договор за временна
взаимопомощ е взел 2.7 млн. лв. заем от "Итал комерс 75" (и различни други суми от още шест
свързани компании) при 10% лихва и срок на погасяване 28 май 2014 г. с опция за една година
удължаване. Година по-рано пък БЕГ е имал задължение към "Итал комерс 75" за 9.8 млн. лв.

Както подсказва името, подобно на "Хемус ер", и "Еъркрафт лииз" се е пренасочило към
отдаването под наем на своите самолети. То разполага с пет, от които четири са под управлението
на "Хемус ер" и един - на "България ер". През 2011 г. е на загуба заради тази си дейност, а през
2012 г. излиза на печалба, но благодарение на продажбата на самолет. Още два други от
отдадените на "Хемус ер" са продадени през 2013 г.

Освен превозни средства "Еъркрафт лииз" предоставя на двете авиокомпании и финансиране.
Дружеството е отпуснало 17.4 млн. лв. заем на "Хемус ер" и още 8.2 млн. лв. на "България ер".
Парите идват основно от банката в групата "Химимпорт" ЦКБ, която го е кредитирала с близо 40
млн. лв., като дружеството и много от активите му са заложени там. Така се заобикалят и
ограниченията финансовата институция да отпуска заеми на група свързани помежду си лица до
25% от собствения й капитал или в конкретния случай 87 млн. лв. "България ер" има 6.5 млн. лв.
задължения към ЦКБ, а БЕГ - 45 млн. лв. задължения по овърдрафт кредит към банката, а все пак
и други компании от групата "Химимпорт" се нуждаят от финансиране. Другият голям кредитор
на БЕГ със заем от 25 млн. евро е Корпоративна търговска банка.

Донор №3: Неизвестният купувач на руската "България ер" ООО
Освен чрез подобни сателитни компании, подпомагащи дейността, националният превозвач
украсява резултатите си и чрез еднократни ефекти. Пример за това през 2012 г. е продажбата на
едноименното дъщерно дружество в Русия. Тя е упомената някак мимоходом в отчета без много
детайли и обосновка, като част от стратегията за освобождаване от неоперативни активи.
Обяснява се, че основният актив на "България ер" ООО (Общество с ограниченной
ответственностью, рус., еквивалент на българското ООД - бел.ред.) са 90 дка земя в столицата на
Татарстан Казан, предназначена за изграждане на модерен многофункционален комплекс с
осеметажен хотел и четири жилищни сгради. А също така и че печалбата е "в размер на 31 136
хил. лв., представляваща разликата между определеното възнаграждение в размер на 32 858 хил.
лв. и дела в нетните активи на дъщерното дружество в размер на (1722) хил. лв.". Числото в скоби
е счетоводно означение за отрицателна величина.

Обиколка из отчетите на другите компании от групата дава още малко детайли. От доклада за
дейността за 2012 г. на "Химимпорт" става ясно, че въпросните имоти са оценени на 7 млн. лв., а
останалите активи на дружеството са вземания за 10 млн. лв. и материални запаси за 4 млн. лв. Те
са финансирани със 17.4 млн. лв. дългосрочни заеми и 6.9 млн. лв. краткосрочни.

От отчета на БЕГ пък става ясно, че дружеството е основният кредитор, като е отпуснал на
"България ер" ООО кредити за 14.9 млн. лв. при лихви между 6.4 и 8% с падежи през 2020-2021 г.
Сключени са десет договора за заем в периода от април 2011 до декември 2012 г., т.е. БЕГ е давал
заеми на дружество до самата му продажба, която също е станала през декември. От отчета на
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"България ер" за 2011 г. става ясно, че авиокомпанията е предоставила обезпечение в полза на
Татинвестбанк - татарстанската дъщерна банка на ЦКБ, която е кредитирала руското му
дружество.

Не става ясно кой е купувачът, но всички тези факти, както и че се е съгласил да плати таква сума
за дружество с отрицателен собствен капитал, говорят, че вероятно е близък до групата. А по
всичко личи и че плащане не е имало, тъй като насреща в баланса на "България ер" се появяват
вземания, свързани с продажба на инвестиции за 32 859 хил. лв. Така чисто счетоводно "България
ер" увеличава активите си (допреди сделката инвестицията в капитала на руското дружество се
води счетоводно 100 лв.), а също така и генерира еднократна печалба, без която щеше да е на над
30 млн. лв. загуба.

Донор №4: Фалитът на "Алма тур"
През 2011 г. друг любопитен еднократен ефект оказва изненадващо положително влияние върху
отчета на "България ер". Фалитът на туристическата агенция "Алма тур", вместо да затрудни
авиокомпанията, с която е традиционен партньор, се оказва като сериозен актив за нея. Буквално.

През 2010 г. "България ер" декларира, че основната част от приходите й от наем на самолети с
екипаж в размер на 12.6 млн. лв. са по договори за приоритетно чартиране, сключени с "Алма тур
флай". Може да се очаква, че при това положение фалитът на дружеството през есента на 2011 г.
ще се отрази негативно на приходната част на "България ер".

Вместо това обаче се оказва, че не само че няма спад, а и фалитът счетоводно оказва благотворен
ефект, като авиокомпанията отчита значителен ръст на вземанията от глоби и неустойки от 3.4 на
54.6 млн. лв. Обяснението е, че съществената част от сумата е свързана с неустойка по
прекратените договори за приоритетно чартиране с "Алма тур БГ" и "Алма тур флай". "След
преустановяване на отношенията с клиента дружеството е завело съдебен иск, в това число и за
дължимите лихви, глоби и неустойки по договорите", се казва още там. Съответно "България ер"
признава тези суми за приход, без който би излязло на над 45 млн. лв. загуба.

През 2012 г. вземанията от "Алма тур" остават без промяна, въпреки че двете дружества вече са в
несъстоятелност и въпреки разпродажбата на активите на "Алма тур БГ", които са оценени на 34.8
млн. лв. Според приетите от синдика списъци на кредиторите обаче претенциите на "България ер"
са по-скоро към "Алма тур флай", където има признато вземане от 60.6 млн. лв. Преди
несъстоятелността обаче активите на дружеството са едва 9.3 млн. лв. Всичко това прави доста
неясно доколко "България ер" ще може да си събере вземането и съществува риск да трябва да го
отпише. Самата авиокомпания също отчита "значителен кредитен риск". "Дружеството е
предприело правни и фактически действия относно събираемостта на вземанията и счита, че
съществува вероятност вземанията да бъдат реализирани в следващия отчетен период", се
пояснява още в отчета.

Наличието на много вземания със съмнителна вероятност да бъдат събрани означава, че има
съществен риск в някакъв момент "България ер" да трябва да отпише голяма част от тях. Така тя
ще трябва да отчете загуби, които ще подядат капитала й. По всички изброени по-горе линии
вземанията са за поне 160 млн. лв., докато капитала на авиокомпанията към края на 2012 г. е 143.7
млн. лв. Дори да не се стигне дотам при тези данни, изглежда, че компанията трудно може да
оперира, без да й се инжектира ликвидност отвън, което може да се окаже проблемно при
затруднения в групата.

Всичките тези сделки и числа може и да отправят тревожен сигнал, но не означават непременно
непреодолими проблеми за "България ер". Компанията теоретично може да бъде подкрепена от
собствениците си чрез увеличение на капитала, привличане на партньор или заем. Всъщност от
сегашната му стойност 57 млн. лв. са заем от БЕГ, трансформиран в подчинен срочен дълг.
Договорът няма срок за погасяване, като може да бъде изплатен само по решение на "България
ер", което го прави нещо като квазикапитал.
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Със сигурност обаче тези транзакции и финансовото състояние на националния превозвач би
трябвало да бъдат изкомуникирани по-добре и прозрачно. Зад сложните операции може да има и
реална бизнес логика, а не просто разкрасяване на отчетите. От БЕГ и "България ер" обаче не
успяха да отговорят в рамките на един месец на поставените от "Капитал" въпроси, както и не
откликнаха на молбата за среща с мениджмънта на компаниите.
Капитал, 23 септември 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

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

  КЪДЕ: 20 Златен Рог 16, залата на BNC

 ДОБРИ ПРАКТИКИ И СТАНДАРТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА БИЗНЕС КОМПЕТЕНЦИИ
  КОГА: 10.10.2013, 16:00-18:30

  КЪДЕ: кв. Зона Б4, ул./бул. Пиротска 45 ет.2 офис № 20, София

 ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ С НУЛЕВ БЮДЖЕТ 7
  КОГА: 29.10.2013, 10:00-17:00

  КЪДЕ: Интер Експо Център, София

 ЛОГИСТИЧНАТА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ
  КОГА: 31.10.2013, 09:00-17:00

  КЪДЕ: Sofia Event Center (SEC), ет. 3, София, бул. "Черни връх" 100


