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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Френска фирма оглежда площадка за
новото цинково производство в Кърджали
Голямата френска фирма ОНЕТ изпрати свои
представители за оглед на площадката за новото цинково
производство в ОЦК - Кърджали. Обявен е конкурс за
избор на главен изпълнител на проекта за обновяване и
модернизация на цинковото производство. За участие в
конкурса са поканени реномирани световни компании от
сектора на цветната металургия. Очакват се да дойдат
канадски, американски и други компании. Процедурата
по избор на изпълнител е в напреднала фаза. Целта на
инвеститора е максимално бързо да възстанови и
модернизира цинковото производство на високо-
технологична основа и да разкрие нови работни места в
региона. След приключването на процедурата по избор
на главен изпълнител, ще бъдат оповестени конкретните
сроковете, с които той се ангажира за модернизиране на
цинковото производство в предприятието. На
производствената площадка вече са започнали ремонтно
- възстановителни дейности по водопроводната и
канализационната инсталации и изграждането на нова
инфраструктура

Money.bg, 23 януари 2013

ПИБ също поиска несъстоятелност на
ВМЗ
Затъналият в дългове ВМЗ - Сопот, върви по пътя на
някои вече трагично известни държавни гиганти, които
след години агония се оказаха затворени и напълно
неконкурентни. Първа инвестиционна банка поиска
фалит за държавния завод на първото заседание на
Пловдивския окръжен съд, който разгледа иска за
обявяване в несъстоятелност, подаден от "Механичен
завод - Девин" - към молбата се присъедини и банката.
Делото беше отложено за 18 февруари. "Механичен
завод - Девин" има десет дни да представи и писмени
доказателства по иска си. Дружеството е сред многото
кредитори на ВМЗ, чиито дългове надминават 150 млн.
лв. Вече е ясно, че съкращения във ВМЗ ще има, спорът е
единствено в бройката им. Това ще е част от
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оздравителния план - и ръководството, и принципалът - министерството на икономиката, са
съгласни, че заводът не може да продължи да работи с персонал от 3200 души.

Капитал, 22 януари 2013

Германска раздяла с "Металснаб"
Поредното изтегляне на германски инвеститор от България е факт - групата за метални и
стоманени изделия Kloeckner продаде местното си дружество "Металснаб", след като повече от 15
години работи с него, а от 2008 г. беше и мажоритарен собственик. Изход от вложенията си през
последните три години направиха и германската E.ON, която продаде електроразпределителния си
бизнес, медийната група WAZ, която се раздели с местните си вестници, а от радио- и ТВ пазара
си тръгна германската ProSiebenSat1, която беше инвестирала в две радиостанции и две кабелни
телевизии. С изключение на енергийната сделка купувачи все бяха местни групи. Купувачът е
местен конкурент - пловдивската "Хъс". Цена също не е обявена, но пак по непотвърдена
информация тя е от порядъка на 10-15 млн. лв. Точна причина за оттеглянето на Kloeckner не се
посочва, но е много вероятно сред мотивите да са малкият и слаб пазар и бизнес средата. Факт е,
че от началото на кризата до момента дейността на повечето фирми в сектора се е свила
наполовина видно от оборотите, които реализират през 2011 спрямо 2008 г. Новият собственик е
физическото лице – Александър Маринов, който е на 34 години и е от Пловдив. В новия борд на
директорите са още две сравнително неизвестни за сектора лица – адвокат Гено Василев и Георги
Радулов.

Капитал, 18 януари 2013

Държавата мести фирмата "ЕлБи" във Видин да стимулира местната
икономика
Производството на единственото държавно предприятие за млечни продукти в страната - "ЕлБи
Булгарикум", ще бъде преместено от София във Видин, за да се стимулира местната икономика.
Прехвърлянето на млечното производство ще стане по проект, финансиран от оперативната
програма "Конкурентоспособност" на стойност около 6 млн. лв., с които ще се купят и нови
технологии. В столицата ще остане само производството на стартерни култури и функционални
храни, съобщи пред журналисти във Видин шефът на предприятието Васил Зографов. Отделно с
парите от еврофондовете ще бъде закупена нова технологична линия за производство на свежи
млечни продукти и ще бъде инсталирана до месец май на тази година. Това ще отвори около 20
нови работни места, тъй като условията в икономическото развитие на Видин са тежки, каза
Зографов. Регион Видин е беден откъм икономически новини и затова се надявам такива събития
да се случват все по-често, каза от своя страна областният управител Цветан Асенов.

Класа, 18 януари 2013

Близо 3000 нови работни места ще бъдат разкрити през следващите три
години в "ЛУКойл Нефтохим Бургас".
Компанията изгражда нов комплекс за преработка на тежките остатъци от нефта. Проектът
стартира миналата година. Именно за него бяха доставени с кораб няколко гигантски съоръжения,
транспортирани до рафинерията върху огромни автоплатформи. По проекта в момента са
ангажирани близо 1000 души. Новото производство ще заработи през 2015 г. Голям
инвестиционен проект стартира миналата година и в "Девня Цимент". Собственикът
"Италчименти" строи там нова модерна пещ за 320 млн. лв. Фирмата обяви, че около 2000 души
ще участват само в изграждането й. Турската "Шишеджам" през април ще пусне нова поточна
линия и втора пещ в заводите си за стъкло в Търговище. Компанията ще назначи още 300
работници. Производителят на хладилници "Либхер" ще разкрие също нови работни места, защото
ще разшири производството си в Пловдив. Същото намерение има и друг машиностроител - АВВ,
които вече имат цехове в три града в България.

Стандарт, 18 януари 2013
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ЕС одобри рейсовете ни с ток
Електрическите автобуси, които ще се произвеждат в България, получиха одобрение от ЕС.
Инвестицията на китайската компания BYD и нейния български партньор Bulmineral се изчислява
на 135 млн. евро. Заводът, който ще бъде изграден близо до град Брезник, вече има типово
одобрение от Европейския съюз. Лицензът позволява продажбата на продукцията на съвместното
предприятие, наречено Motors Auto Group, във всички страни членки на ЕС. Китайската компания
BYD е сред най-големите производители на батерии за мобилни телефони в света и един от
водещите производители на електрически автомобили в Китай. Предвижда се на по-късен етап
заводът край Брезник да започне да произвежда батерии, LED крушки и зарядни станции.

Стандарт, 17 януари 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

ЕБВР леко повиши прогнозата си за
България
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
леко ревизира прогнозата си за ръст на българската
икономика през тази година до 1.9% от БВП (при 1.7%
през октомври). Така очакванията на банката се
изравниха до тези на правителството. Причината за
подобрената икономическа прогноза е, че частният
сектор ще има достъп до кредитно финансиране и повече
няма да е принуден да използва всичките си приходи за
изплащане на дълговете, трупани в годините преди
кризата. Проблемите на страните от еврозоната ще
продължат да действат като юзди за българската
икономика, тъй като те са и основни нейни търговски
партньори. България е поставена в групата на страните от
Югоизточна Европа, които нямат проблемите на страните
от еврозоната, но икономиките им остават подтиснати от
рецесията в южните им съседки. Като пример се посочва
спадът на БВП през третото тримесечие в Сърбия и
Румъния, както и забавянето на растежа в България през
третото тримесечие. Все пак като положително
изключение от групата са посочени България и Словакия,
където е имало кредитна експанзия в периода между
септември и ноември в сравнение с предходните три
месеца.

Капитал, 22 Януари 2013

302 млн. евро изтичат от българската
икономика към Германия и Австрия
 По предварителни данни Преките инвестиции в страната
за януари – ноември 2012 г. възлизат на 1399.4 млн. евро
(3.5% от БВП), при 1215.8 млн. евро (3.2% от БВП) за
януари – ноември 2011 г. Привлеченият дялов капитал
(преведени/изтеглени парични и апортни вноски на
нерезиденти във/от капитала и резервите на български
дружества, както и постъпления/плащания от/по сделки с
недвижими имоти в страната) възлиза на 833.5 млн. евро
(в това число 28.2 млн. евро от приватизационни сделки).
Той е по-нисък с 121.7 млн. евро от дяловия капитал,
привлечен през същия период на 2011 г. Постъпленията
от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти
за периода възлизат на 214.2 млн. евро, при 224.2 млн.
евро за януари – ноември 2011 г. За януари – ноември
2012 г. нетният Друг капитал (промяната в нетните
задължения между дружествата с чуждестранно участие
и преките чуждестранни инвеститори по финансови,
облигационни и търговски кредити) е положителен, в
размер на 477.3 млн. евро, при положителен в размер на
135.6 млн. евро за януари – ноември 2011 г. На база на

23.01.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.46867
GBP/BGN 2.32934
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предварителни данни за финансовия резултат Реинвестираната печалба за януари – ноември 2012
г. (представляваща частта на нерезидентите в неразпределената печалба или загуба на
предприятието) се оценява на 88.7 млн. евро, при 125 млн. евро за същия период на 2011 г. По
държави, най-големите преки инвестиции в страната за периода януари – ноември 2012 г. са на
Холандия (633.9 млн. евро) и Люксембург (374.7 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни
потоци за периода са към Австрия (-165.8 млн. евро) и към Германия (-136.1 млн. евро). По
предварителни данни Преките инвестиции в чужбина за януари – ноември 2012 г. се увеличават
със 162.1 млн. евро, при увеличение в размер на 172.6 млн. евро за януари – ноември 2011 г.

Дарик радио, 21 Януари 2013

Платежният баланс на България с излишък от 1.6 милиарда лева
Текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 253.4 млн. евро за ноември 2012 г. За
периода януари – ноември 2012 г. текущата и капиталовата сметка също е положителна и възлиза
на 347.2 млн. евро, спрямо излишък от 693.3 млн. евро за 2011 г. показват последните данни на
БНБ. Излишъкът по текущата сметка се дължи на положителните салда по статиите Текущи
трансфери (179.3 млн. евро) и Услуги (58.5 млн. евро). Търговското салдо за ноември 2012 г. е
отрицателно в размер на 138.2 млн. евро при дефицит от 333.6 млн. евро за ноември 2011 г. За
периода януари – ноември 2012 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 3250.1 млн. евро
(8.2% от БВП) при дефицит от 1833.5 млн. евро (4.8% от БВП) за същия период на 2011 г. Нетните
текущи трансфери за ноември 2012 г. са положителни и възлизат на 179.3 млн. евро при 138.8 млн.
евро за ноември 2011 г. За периода януари – ноември 2012 г. нетните текущи трансфери са
положителни – 1818.7 млн. евро (4.6% от БВП) при положителни в размер на 1574.7 млн. евро
(4.1% от БВП) за същия период на 2011 г. Финансовата сметка за ноември 2012 г. също е
положителна – 104.4 млн. евро при положителна сметка от 150.1 млн. евро за ноември 2011 г. За
периода януари – ноември 2012 г. финансовата сметка е положителна – 1658 млн. евро (4.2% от
БВП) при отрицателна сметка от 1065.6 млн. евро (2.8% от БВП) за същия период на 2011 г.
Преките чуждестранни инвестиции в страната са в размер на 105.1 млн. евро при 135 млн. евро за
ноември 2011 г. За периода януари – ноември 2012 г. те са 1399.4 млн. евро (3.5% от БВП) при
1215.8 млн. евро (3.2% от БВП) за същия период на 2011 г.

Дарик радио, 21 Януари 2013

Световната банка понижи прогнозата си за ръста на БВП на България
до 1.8%
Световната банка понижи прогнозата си за икономическия растеж в България през тази и
следващата година, става ясно от последния доклад на институцията. В документа, отнасящ се до
развитието за глобалната икономика е посочено, че през настоящата година брутният вътрешен
продукт (БВП) на страната ни ще отбележи ръст от 1.8%, а през следващата – от 2.4%.
Предишните оценки, публикувани в средата на 2012 г., бяха за растеж от съответно 2.5% и 3.3%.
Новата прогноза се доближава до заложения в бюджета за тази година икономически растеж от 1.9
на сто и е малко над очакванията на Международния валутен фонд (1.5%). От Световната банка
подчертават, че най-лошото от кризата е минало, но растежът остава „крехък“ и възстановяването
ще бъде бавен и продължителен процес, особено за развитите страни. В тези държави има
опасност от забавяне на растежа, ако не се предприемат подобаващи мерки, смятат експертите.
Според доклада на международната финансова институция, глобалният икономически растеж през
2012 г. е достигнал 2.3% и през тази година ще остане почти без промяна - 2.4%. Ускоряване на
икономическия растеж в световен мащаб се предвижда догодина, когато се очаква глобалният
БВП да се повиши със средно 3.1%. През юни миналата година Световната банка прогнозира
увеличение на глобалния брутен вътрешен продукт с 3 на сто през тази година. Политическата
несигурност в САЩ - заради продължаващите спорове за „тавана“ на федералния дълг - забавя
растежа, изтъква още Световната банка в доклада си.

Класа, 17 Януари 2013
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Българите предпочитат спестяванията в лева
Около 52.2 на сто от депозитите на българите са в лева, спрямо 39.29 на сто в евро и 8.57 на сто в
други валути, сочат последните данни на БНБ. Към края на миналата година общият обем на
спестяванията на населението е малко над 35 млрд. лв. Справка на Profit.bg сочи, че към ноември
2009 г. 42.93 на сто от влоговете са били в лева, а близо половината (48.21%) - в евро. Депозитите
в други валути остават без съществено изменение - 8.86%. Ще припомним, че през ноември
миналата година в сравнение с октомври 2012 г. средният лихвен процент по депозитите в левове
се увеличи с 0.02 пр.п., а по тези в евро спадна с 0.08 пр.п. Разбира се, в момента има и банки,
предлагащи и по-високи лихви за спестяванията ни. Ако се върнем три години назад, виждаме, че
средните лихви по депозити към ноември 2009 г. са били 7.74 на сто. Вероятно главно поради тази
причина, през ноември същата година и през следващия месец декември в търговските ни банки са
били внесени близо 1 млрд. лв. За отбелязване е, че според статистиката на БНБ от последните
месеци, огромният брой влогове на граждани (75%) са за суми едва до 1000 лева. Въпреки това,
поради големият общ обем на спестяванията на населението, за периода януари-ноември 2012 г.
доходите от лихви са достигнали 1.25 млрд. лв.

Класа, 17 Януари 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Ресторанти, питейни заведения и столове",
по Приходи от продажби за 2011 г.

No_
2011 Дълготрайни активи (хил. лв.)

Предприятие Град
2011 2010

1 Сънфууд България ЕООД София 71 117 66 021
2 Самекс ЕООД София 27 951 29 315
3 Студентски столове и общежития ЕАД София 15 113 14 168
4 Аладин Техноклима ООД Съединение - Пд 14 922 12 208
5 Либърти Фуд Сървисис ЕООД София 12 114 12 711
6 Хенд ЕООД Варна 9 918 14 898
7 Арт 2000 ООД София 9 855 10 303
8 Бар ЕООД Варна 8 959 9 402
9 Хепи Лейди ЕООД Варна 7 518 8 905

10 Парти ЕООД Варна 4 425 3 986
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com



стр. 7 от 15
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

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

Брой 4 (37)/ 24 януари 2013 Камара на професионалните оценители

БОРСОВИ НОВИНИ

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ ще
вдига капитала си до 10млн. лв.
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB), ще
вдига капитала си от 650 хил. лв. на 10млн. лв. За целта са
издадени 650 хил. бр. права, а предложените акции за
записване са 9 350 000. Право към акция е в съотношение
1/15.27692308. Всяко лице може да запише такъв брой
акции, който е равен на броя на придобитите и/или
притежавани от него права, умножен по коефициент
15.27692308. Капиталът ще се счита за успешно увеличен
само бъдат записани и платени най-малко 993 000 нови
акции. Присвоеният борсов код на издадените права е
6SBB. ISIN кодът на правата е BG4000001132.
Номиналната и емисионната стойност са по1 лв. начална
дата за търговия на правата на борсата е 28.01.2013 г..
Крайна дата за търговия на правата на борсата 08.02.2013 г.

Money.bg, 2013-01-23

Градската поликлиника на Велико Търново
практически има нов собственик
Това е фармацевтичният бос Огнян Донев, показа проверка
на „Борба”. Бизнесменът ударно е изкупувал акции през
последните месеци и вече държи мажоритарен пакет от
62%. Сделките са реализирани от името на различни
фирми, свързани с него, включително структури на
холдинга „Доверие”. За намеренията на Донев да получи
пълен контрол е красноречива сделка, вписана само преди
няколко дни. Предприемачът плаща по 1215 лв. на
квадратен метър за 65 кв. мази на градската поликлиника.
Продавач е Общинската агенция за приватизация на
Велико Търново. За обектите е имало още един мераклия,
но той е отстранен заради неизрядни документи. Фирмата
на Донев индустриален холдинг „Доверие” печели търга с
оферта от 66 500 лв. без ДДС, потвърдиха от местната
администрация. По този начин Донев получава контрол
върху още площи и съответната тежест при взимането на
решения. Вече са факт и промени в борда на ДКЦ
„Медико”, който практически оперира с поликлиниката. В ръководството му влизат адв. Симеон
Бобуров - пълномощник на Донев, адв. Елина Александрова, д-р Маргарита Йонова, Елена
Големанова и Алина Павлова.

Борба - Велико Търново, 2013-01-23

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ( АПСК )
ще предложи акции от 17 дружества
Търгът ще се проведе на "Българска фондова борса-София" АД. В рамките на търга ще бъде
предложен за продажба пакети от дружества като "ВМТ Орбита" АД, "БДЖ Трансимпекс" АД,
"Свободна безмитна зона - Бургас" АД, "Свободна зона - Свиленград" АД, "Транзитна търговска
зона" АД, Частно акционерно дружество "Зографски" и др. Информационните меморандуми на
дружествата могат да се разглеждат в сградата на АПСК от 9.00 до 17.00 часа, всеки работен ден
от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник до крайната дата за

БФБ-София
Седмичен оборот (14–18 януари 2013)
(лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 3 343 939.32
Standard 11 160 756.08
АДСИЦ 1 551 499.82
Общо 16 919 951.47

BGREIT: 21.12.2012 – 22.01.2013
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провеждане на централизирания публичен търг. В този срок желаещите могат да закупят и
екземпляр от Информационен меморандум за предлаганите дружества. Началната дата на
предлагането на пакетите от акции на централизирания публичен търг е шестият работен ден от
датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник, а крайната – 14 работни дни от
обнародването. Дружествата ще се продават на сегмент "Централизиран публичен търг" на
"Приватизационен пазар" на "Българска фондова борса София" АД.

Money.bg, 2013-01-23

Държавата пак опитва да продаде дела си в "БДЖ Трансимпекс"
Агенцията за приватизация (АПСК) за пореден път ще се опита да предложи за продажба дялове
на няколко дружества, към които досега интерес липсва. На 30-ия поред централизиран публичен
търг на Българската фондова борса (БФБ) се предлагат 35% от "БДЖ Трансимпекс", акции от
"Частно АД Зографски", "Транзитна търговска зона" - Варна, "Свободна безмитна зона - Бургас",
както и малки пакети от няколко дружества, сред които "Химимпорт". Всички компании се
продават срещу пари и за нито една не е предвидено плащане с компенсаторки. Държавата иска да
продаде целия си дял от капитала на "БДЖ Трансимпекс", като парите ще постъпят в "Холдинг
БДЖ", който сега е собственик на акциите. Минималната цена за държавните акции е 2.64 млн. лв.
Останалият 65% дял е притежание на "Адлер БГ". Участието на държавния холдинг в капитала е
чрез апортна вноска от цехове за ремонт, машини и оборудване. Основната дейност на "БДЖ
Трансимпекс" е ремонтиране на вагони, локомотиви и други железопътни машини. За миналата
година приходите му са 1.4 млн. лв., а оперативната печалба е 318 хил. лв. Заради натрупани
загуби от минали години обаче крайният финансов резултат е загуба от 32 хил. лв., се посочва в
информация на АПСК. Според информационния меморандум дружеството притежава имот в
северната част на София, близо до Централна гара. Той е с площ почти 50 дка, на които се намират
цеховете за ремонт на компанията. Идеята на държавата беше продажба и на "БДЖ Трансимпекс",
и на "БДЖ Товарни превози", но засега и при двете приватизацията се проваляла.

Капитал, 2013-01-22

Тексим банк вдигна капитала си с почти 18 млн. лв.
Тексим банк е приключила успешно увеличението на капитала си, става ясно от Търговския
регистър (ТР). В рамките на определения период акционерите на банката са записали и заплатили
стойността на общо 17 995 036 броя акции от предложените нови обикновени, поименни,
безналични 20 млн. книжа с номинална и емисионната стойност 1 лев. В резултат капиталът на
финансовата институция се увеличава от досегашните 10 млн. лева до 27 995 036 лева. Решението
за увеличаването на капитала беше взето на проведено на 10 септември 2012 г. извънредно общо
събрание на акционерите. Плановете са след приключването на увеличението и вписването му в
ТР банката да стане и публично дружество. Одобреният от Комисията за финансов надзор в
началото на ноември 2012 г. проспект предвижда за търговия на алтернативния пазар на БФБ да
бъде вписана цялата емисия акции след увеличението. От проспекта става ясно, че целта на
увеличението е да се укрепи капиталовата позиция на институцията. За това са били издадени и
указания от страна на БНБ.

Капитал, 2013-01-22

Елпром АД получи поредните 84 хил. лв. от Варна плод
Варна Плод АД отпуска заем в размер на 84 000 лв. на Елпром АД. Това става въз основа на анекс
към рамков договор между двете дружества от 10 май 2011 за предоставяне на временна
финансова помощ в размер до 10 500 000 лева и анекс към договора за удължаване срока му до
31.12.2014 год. Погасяването ще стане еднократно, до 31 декември 2014 г. заедно с начислената
лихва от 8% годишно. Елпром АД предоставя в полза на Варна Плод АД запис на заповед за 120%
от стойността на заема. Ако положението на Елпром АД се влоши, Варна Плод има право да
поиска предсрочно погасяване и има право на допълнително обезпечение на тази сума. Сумата по
заема ще се усвои еднократно и ще се погаси до крайна дата 31.12.2014 г. ведно с начислената
лихва за срока, за който е ползвана. Варна плод има и право на допълнително предоговаряне на
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определената лихва в своя полза при рязко влошаване на икономическата ситуация в страната.
Всички разходи по обслужване на заема са за сметка на Елпром АД.

Money.bg, 2013-01-22

Артио Глобал Мениджмънт ЛЛП е намалил дела си в БТК до под 5%
Общият процент на правата на глас в общото събрание на БТК, които "Артио Глобал Мениджмънт
ЛЛП" има право да упражнява, е спаднал до под 5%, съобщи БТК АД. Телекомуникационната
компания е уведомена за намалението на дяловото участие на Артио на 16 януари 2013 г. Не става
ясно обаче откога е сделката, водеща до намаление на участието под този праг. Още по данни към
14 юни 2012 г. Artio International Equity Fund притежава пакет от 4% в БТК АД (11 652 801 акции),
тоест още тогава участието му е било под 5%. Вероятно на 16 януари 2013 г. е публикувано
уведомление, което е трябвало да се публикува преди години, когато делът на Artio пада под 5%
(Тогава Julius Baer). Основен собственик на БТК в момента е Вива Телеком България с дял от
93,99%. Другите акционери в БТК са малки, като например Julius Bear Institutional International
притежава 1 201 125 акции (0,4%). Други акционери към 14 юни 2012 г. са държавата със 121 134
акции, UBS AG London със 104 385 акции, Unicredit Bank Austria със 173 631 акции, Public School
Retirement System с 445 781 акции, Prudential Retirement Insurance с 629 873 акции, Shriners
hospitals for children с 466 575 акции, The Bank of New York Mellon Omnibus с 694 518 акции.

Инвестор.БГ, 2013-01-22

ЦКБ прехвърли 7% от Инвестиционна компания Галата
В края на 2012 г. Централна кооперативна банка е прехвърлила малко над 7% от капитала на
Инвестиционна компания Галата, става ясно от справка в седмичния бюлетин на Централен
депозитар. След прехвърлянето, дяловото участие на банката в дружеството намалява до 15.05%.
Купувач на пакета е Холдинг Варна АД, притежаващ вече 15.63 на сто от компанията. Само преди
седмица Ви информирахме, че холдинговото дружество е придобило хотел Атлас в к.к. Златни
пясъци и хотел Астера Банско в гр. Банско. Покупките са направени чрез дъщерните дружества
МС Фуд Варна ЕООД и Канисто-Мати ЕООД. Офертите купува/продава при Холдинг Варна към
момента са на нива от 5.55 и 5.99 лв. за брой.

profit.bg, 2013-01-21

"Петрол" в две полудействия
Търговецът на горива "Петрол" вече три години прожектира на инвеститорите си наситена с
напрежение латиноамериканска сапунена опера. Основните акционери - Митко Събев и Денис
Ершов, спорят за собствеността с всички позволени и непозволени средства, включващи изгубени
и намерени акционерни книги, обвинения във фалшиви подписи и протоколи от непровели се
събрания на акционерите. И с обилната намеса на Агенцията по вписванията, прокуратурата и
съда. В същото време кредиторите смело си заграждат най-хубавите активи на компанията. Ако
някой е очаквал ново начало за "Петрол" и групата на дистрибутора на горива с идването на
новата година, по-скоро се е размечтал. Макар компанията да изкупи обратно и обезсили по-
голяма част от облигационния си заем, това стана с нов кредит и дълговете й засега не намаляват
драстично. Освен това все още няма легално вписана промяна в собствеността на шапката "Петрол
холдинг", чрез която акционер в групата трябваше да стане президентът на Международната
федерация по шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов. Всичко това само задълбочава интригата в
"Петрол" и историята му все още е далеч от последните епизоди, които традиционно се гарнират
със захаросан щастлив край. По-скоро навлиза в кулминацията подобно на един
латиноамерикански сюжет. На 16 януари тази година "Петрол" съобщи на инвестиционната
общност, че е изкупил обратно свои облигации за 68.4 от оставащите 87 млн. евро за изплащане.

Капитал, 2013-01-17
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ИНВЕСТИЦИИ

Свързваме с жп линия Черно и Бяло море
ЕС ще подпомогне със 750 хил. евро от програмата TEN-T
проучването на идеята за свързване с жп линии на редица
морски и речни гръцки и български пристанища. Това
съобщи пресслужбата на Европейската комисия. В рамките
на проекта, наречен Sea2Sea, ще бъде разработена
концепция за изграждане на мултимодален коридор между
основните гръцки пристанища на Егейско море и нашите
портове Варна, Бургас, Русе, Лом и Видин. Бъдещият жп
коридор ще бъде алтернативен маршрут на претоварените
от корабен трафик проливи Босфора и Дарданелите.
Проектът ще бъде изпълнен от Изпълнителната агенция за
трансевропейска транспортна мрежа в Брюксел до края на
2014 г.

Стандарт, 23 януари 2013

Чужденци правят измамите с имоти
90% от измамите с имоти у нас са дело на чужденци, които
се възползват от липсата на ясни правила на пазара на
недвижимости в страната. Това каза зам.-председателят на
Националното сдружение Недвижими имоти Лъчезар
Искров при обсъждането на проектозакон за регулация на
сектора. За да се изчисти имиджа на страната ни, е нужно
да се приемат ясни правила, които да се спазват от всички в
бранша, смята шефът на сдружението Иван Велков.
Проектозаконът, изготвен от НСНИ, предвижда въвеждане
на задължителни изпити за брокерите и агентите на
недвижими имоти, които да им дават право да упражняват
професията. В документа е заложено и въвеждане на
задължителна професионална застраховка, която да
покрива разходите при евентуални вреди, нанесени на
клиентите от действие или бездействие на брокерите. От
асоциацията на застрахователите предложиха тази
застраховка да е обвързана с оборотите на фирмите, за да е
наистина ефективна. Предвижда се и въвеждане на
минимални цени на услугите, които предлагат брокерите на
недвижими имоти.

Стандарт, 23 януари 2013

ЕС дава 750 хил. евро за проучване на
товарен коридор между България и Гърция
Европейският съюз ще подпомогне със 750 000 евро от
програмата TEN-T проект за проучване възможността от
свързване чрез железопътна линия на редица морски и
речни пристанища в североизточната част на Гърция и
България. Целта е за създаването на мултимодален товарен
коридор, обслужващ Егейско море, Черно море и река
Дунав, съобщава пресслужбата на Европейската комисия.
В рамките на проекта „Sea2Sea", който е избран за
финансиране по годишната покана за представяне на предложения TEN-T, ще бъде разработена
концепцията за коридор „Sea2Sea" чрез свързване на гръцките пристанища по Егейско море и

"Готвим се за възраждане
на дейността на летището,
има сериозен интерес от
различни чужди
компании", съобщи Митко
Георгиев, управител на "Летище
Стара Загора" ООД. След
постановлението на МС от 21
декември м.г., с което
собствеността, която бе на три
ведомства, бе прехвърлена
изцяло на МИЕТ, вече са
извършени всички действия по
предаването й във владение на
"Летище Стара Загора" ООД.

Старозагорски новини, 23 януари
2013

Морската гара в Бургас ще
е готова през август
Очаквам в съвсем кратки
срокове да можем да
представим крайната фаза за
Морската гара, заяви в интервю
за BurgasNews Диян Димов -
изпълнителен директор на
"Пристанище Бургас" АД. Тя
ще бъде на територията на 1-во
и 2-ро корабно място. Срокът за
построяването е август 2013 г.

Sroimedia.bg, 21 януари 2013

А около НДК...
Плановете на Столичната
община за преобразяване на
пространството около НДК,
които се очаква да бъдат
финансирани с 14 млн. лв от
европейските фондове,
включват и изграждането на три
сондажни кладенеца с годишен
обем над 143 хил. куб.м, които
ще захранват с подземни води
поливната система за зелените
площи около двореца на
културата, показва проектът за
нова визия.

Капитал, 17 януари 2013
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българските пристанища по Черно море с железопътна линия и по този начин осигуряване на
алтернативен маршрут на претоварения Босфор. Освен това ще се анализира възможността за
връзка с речните пристанища на Дунава. Проектът ще проучи възможностите за разработване на
такъв коридор и начините за привличане на общественото внимание и заинтересовани участници в
проекта. Ще се определят основните градивни елементи за реализирането на коридора, както и
план за увеличаване на конкурентоспособността на коридора след пускането му в действие.
Проектът ще бъде осъществен от Изпълнителната агенция за транс-европейска транспортна
мрежа, а крайният срок за изпълнението му е краят на 2014 година.

Money.bg, 23 януари 2013

Китайци строят ваканционно селище до Аксаково
Огромно ваканционно селище предстои да изникне по българското Черноморие. То се намира
между с. Кантарджиево и к. к. "Албена", съобщи пред журналисти кметът на Аксаково инж.
Атанас Стоилов. По думите му проектът е стартирал преди няколко години по инициатива на
френски инвеститори. След смъртта на единия собственик инвестицията е минала в английски
ръце, а по-късно е била е купена от китайци. Според инж. Стоилов новите собственици на имота
от над 300 декара управляват най-голямата фирма в Китай за охранителна техника. "Те трябва да
довършат ваканционното селище, което е предназначено за руския пазар", уточни Стоилов.
Кметът обясни още, че през следващите две години Аксаково може да стане един от малкото
градове в България с почти изцяло преасфалтирани улици. Това ще стане възможно с реализацията
на проекта за рехабилитация и изграждане на канализационната и водопроводната мрежа на
Аксаково, който трябва да стартира до средата на тази година. Проектът е на стойност над 13 млн.
лева, осигурени по оперативна програма "Околна среда". След неговото изпълнение в края на 2014
година Аксаково ще бъде с над 80% асфалтирани нови улици с тротоари. Освен това на 100% ще
бъде завършена канализационната мрежа в града, включително на новите квартали, похвали се
градоначалникът. Той допълни, че паралелно с канализацията ще бъдат подменени и всички
водопроводи. "Надяваме се след реализацията на този проект разходът на вода да намалее с над
60%", коментира Стоилов.

Stroimedia.bg, 22 януари 2013

Търсенето на земи по Черноморието в застой
Търсенето на земи в района на Черноморието в момента е сведено до минимум, съобщи Орлин
Владиков от Национално сдружение „Недвижими имоти”. Според експерта сериозно влияние
оказва презастрояването в българските курорти. Така в тях идвали предимно второ- и
треторазредни инвеститори. „Трябва да минат години, да бъдат разрушени десетки, дори стотици
съществуващи обекти, за да станем атрактивна дестинация за висок клас инвеститори”, коментира
Владиков. Освен това по думите му трябва да бъде решен въпросът за концесионирането на
плажната ивица и за трайното облагородяване на туристическите зони Владиков предупреди още,
че може да се наложи да се плащат обезщетения на потърпевши инвеститори заради пропуснати
ползи и нанесени вреди от законовите спорове около вече издадени строителни разрешения. „През
последните месеци сме свидетели на полемики около това дали един имот е законен, дали строеж,
който е започнат, отговаря на съответните изисквания”, обясни той. Експертът припомни още, че
споровете около вече издадени строителни разрешения поражда тревога в потенциалните
инвеститори. Те се опасявали дали ако вложат парите си у нас, няма да се стигне до ситуация, при
която да бъде спряно действието на издадените книжа. Не се наблюдавал обаче отлив на
чужденци, които работят по земеделски проекти у нас За разлика от Черноморието, търсенето на
земи в Дунавската равнина и в Тракийското поле е доста по-голямо. В тези райони земята е
комасирана и дори се отчита повишаване на цените. „Сделките със земя през 2012 г. се сключваха
между 400 и 800 лева за декар, а разликата зависи от местоположението, категорията на земята,
достъпа до терена и възможностите за напояване”, коментира Владиков. В района на Дунавската
равнина цените дори достигнали 750 до 1200 лева на декар. Експертът прогнозира още, че през
2013 г. цените на земеделската земя ще се стабилизират на равнищата от миналата година, защото
вече са достигнали горната си граница.

Монитор, 21 януари 2013
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Французи готвят курорт за 600 млн. евро в Сапарева баня
Френски инвеститори ще проектират супер курорт между Сапарева баня и най-голямото село в
община Самоков - Говедарци. Проектът, който е кръстен "Рила-дестинация", ще изисква
инвестиции в размер на 600 млн. евро. Той е уникален и ще може "да приюти" 250 хил. туристи и
ще разполага с 83 писти с обща дължина 155 километра и 27 лифта. Тепърва обаче ще се уточнява
дали на проекта ще бъде дадена зелена светлина и дали предвид цялата шумотевица около втория
лифт в Банско изобщо е възможно в България да се построи толкова мащабен курорт.
Междувременно днес България представи новия си туристически бранд и логото му. Налагането
на бранда ще започне от 13 септември тази година. Проектът за изготвянето на туристическия
бранд "България" струва 1 400 000 лв. – това е сумата, предложена от изпълнителя. По Оперативна
програма „Регионално развитие” са отпуснати 2 800 000 лв. за изготвянето на туристическия
бранд.

expert.bg, 17 януари 2013
Германски инвеститор иска да прави атракциона от теснолинейката
Септември - Добринище
Германски частен инвеститор, специалист в жп приключения, е готов да купи локомотив и вагони,
за да вози туристи по теснолинейката Септември - Добринище. Затова той кандидатства за лиценз
за железопътен превозвач. Първоначалната идея е всички кметове на основните общини по
линията Септември, Велинград, Разлог, Банско, Якоруда, Белица да създадат общо дружество, в
което теснолинейката да бъде отделена като услуга от БДЖ и да бъде прехвърлена на това
дружество. Такъв е работещият модел в Германия и Австрия, обясни Кичев. На този етап не
можем да постигнем единомислие и съгласие с кметовете, защото те не виждат печалба, обясни
зам.-министърът. Той обясни, че теснолинейката е забележителен атракцион с голяма историческа
ценност, а ако линията бъде разработена и направена атрактивна, всички общини ще печелят
постоянно от притока на туристи. Кметовете обаче считат, че някой иска да им вземе железницата,
а не да им доведе хора, които ще оставят парите си по тези места, каза Камен Кичев. Германският
инвеститор настоява да работи с общините, защото част от преживяването е туристите да
разглеждат и населеното място, уточнява изданието.

Строителство Имоти, 17 януари 2013
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АНАЛИЗИ

Дефицит за честоти
Телекомуникационният сектор може да изпита недостиг на свободни радиочестоти за мобилните
оператори през следващите години. Големият ръст на мобилния трафик, особено в гъсто
населените градски региони, ще доведе до претоварване и дори до "задръствания" на преноса на
глас и данни. Това се посочва в прогнозния доклад на изследователската фирма "Делойт" за
развитието на технологиите, медиите и комуникациите през 2013 г.

Потребителите ще усетят този недостиг под формата на по-бавна скорост на свързване, забавяне
при преноса на данни, така и като липса на достъп до мрежата и прекъсвания на разговори.
Евентуалното претоварване на мрежата ще наподоби задръстванията в час пик по пътищата –
колите са потребителите, а възможностите на пътя са сигналът, който е наличен.

Причината за дефицита е бързият темп на увеличаване на потреблението на телеком услуги най-
вече заради мобилния интернет и масовото навлизане на смартфоните и таблетите, които
консумират близо три пъти повече трафик от обикновените телефони. Така търсенето ще надмине
предлагането, а честотите са ограничен ресурс. През 2016 г. се очаква трафикът да нарасне 50 пъти
спрямо 2012 г., прогнозира "Делойт".

Спасителен отряд LTE

Радиочестотният спектър не е ресурс, който може да се увеличи с магическа пръчка или да се
произведе още от него. Той е ограничен и съществуват два начина, за да се подобрят нещата с
ползването на честотите. Първият е свързан с факта, че в повечето страни по света държавата
регулира разпределението им и задържа определена част за свои нужди. За да може да се намали
недостигът на честоти, просто правителствата трябва да направят повече от радиоспектъра
наличен за телекомите.

Вторият е чрез оптимизиране на мрежата, като това се постига с въвеждането на мрежите от
четвърто поколение, изградени по технологията Long Term Evolution (LTE). В доклада на "Делойт"
се посочва, че LTE използва по-ефективно честотния спектър, като пренася 16 пъти по-бързо един
бит информация в рамките на един херц. Добрата новина е, че именно 2013 г. се очаква да бъде
годината, в която тази технология да стане по-масово достъпна. Прогнозите са, че до края на
годината 200 оператори в 75 страни ще пуснат LTE мрежи, а броят на абонатите, които ще
разполагат с устройства, съвместими със стандарта, ще надмине 200 млн. души, като до януари
2013 г. те са 60 млн. души. Въпреки това те ще са малка част от 1.9 млрд. потребители на мобилни
телефони, които ще продължат да използват устройства за връзка с мрежи от второ и трето
поколение (т.нар. 2 и 3G).

"В по-дългосрочен план с нарастването на LTE базата основният въпрос за операторите по цял
свят ще бъде как да насърчат потреблението на LTE както първоначално, така и с времето",
коментира Асен Димов, съдружник в "Делойт България" и директор в звено "Технологии, медии и
телекомуникации" пред "Капитал Daily". Той допълва: "Цените и маркетинговият подход ще са
решаващи. И тъй като в много страни потребителите на предплатена услуга са повече от тези с
абонаментни планове, успехът на услугата до голяма степен ще зависи от предлаганите
предплатени тарифи, както и устройствата, съвместими с технологията."

LTE може да реши значително проблема с дефицита на честоти, но няма да го направи напълно,
защото се очаква в рамките на седем години потреблението на мобилен трафик да нарасне 30
пъти. Експертите от "Делойт" очакват това да накара операторите да инвестират в Wi-Fi мрежи в
по-гъсто населените райони, за да могат да облекчат трафика на данни.
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Смъртта на паролите
Друга тенденция в световен мащаб е постепенното дискредитиране на паролите като надежден
инструмент за дигитална сигурност. През 2013 г. обаче близо 90% от създадените от потребители
пароли ще са уязвими на хакерска атака. Няма да бъдат пощадени дори и тези, които се смятат за
трудни за разбиване от ИТ отделите. От една страна, съчетаването на тайна комбинация от цифри,
букви и символи дават наистина голям брой възможни комбинации и на обикновен компютър от
2011 г. ще му отнеме една година, за да разкодира осемсимволна парола. От друга страна,
съществуват различни фактори, свързани с поведението на хората и развитието на технологиите,
които позволяват да се пробият дори и "най-силните" пароли. На първо място потребителите
разчитат на сравнително предвидливи комбинации, за да могат да я запомнят по-лесно. "Делойт"
се позовават на изследване за най-лошите пароли, според което от шест милиона акаунта 10 хил.
пароли отговарят за достъпа до 98.1% от тях.

"За хакерите днес не представлява проблем да създадат файл или речник от думи и фрази,
вариации от символи, с които пробивът в акаунта става милиони пъти по-лесен", коментира Асен
Димов, съдружник в "Делойт България" и директор в звено "Технологии, медии и
телекомуникации" пред "Капитал Daily".

Друг проблем е, че потребителите използват една и съща кодова дума или комбинация от символи
за различни акаунти и така те стават лесно достъпни, ако се разбие паролата за един от тях.

Поради тази причина се очаква да се засили тенденцията за "второ ниво на сигурност", тоест освен
потребителско име и парола да бъде предоставен и друг метод за идентификация. Това може да
бъде уникален сериен номер, който да се генерира и изпраща чрез SMS или приложение в
смартфона и др.

Странно движение на мобилния фронт
Независимо че популярността на смартфоните расте и все повече хора ще притежават от тези
устройства, тяхната употреба ще става все по-опростена. Макар че се очаква над 1 млрд. души да
са собственици на "умни" телефони, тези, които ще използват пълния им капацитет, ще са доста
малко. "Делойт" предвиждат, че един на всеки пет притежатели на смартфон ще влиза в интернет
(чрез WiFi или мобилна връзка) по-малко от веднъж седмично. Тези хора ще използват "умните"
си телефони почти изцяло за гласови разговори и текстови съобщения. В голяма част от случаите
няма да става дума за твърде скъпи тарифи за пренос на данни, а просто за нежеланието или
неразбирането на потребителя да използва съответните възможности на устройството си.

Една от модерните фрази в технологичните среди в момента е мобилната реклама. Според
"Делойт" тя ще загуби смисъла си, като ще се трансформира в две категории – такава за таблети и
за смартфони. Това ще се наложи от все по-голямата нужда от диференциация между двата типа
устройства, както и от факта, че все още мобилната реклама за тях все още е в начален стадий на
развитие. Причината е, че различните функционалности на двата типа устройства ще позволяват
използването на различни похвати за рекламирането на продуктите и услугите. По-доходоносен
ще е сегментът на смартфоните, което е обяснимо на фона на значително по-голямата
потребителска база.

Капитал, 23 януари 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
КОГА: 04-06.02.2013

КЪДЕ: Интерпред-СТЦ София

 ACCREDITED PRINCE2 PRACTITIONER CERTIFICATE PROGRAMME
КОГА: 27.02.2013

КЪДЕ: онлайн обучение, София

 ЕВРОПЕЙСКИ СИМПОЗИУМ "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ 2013"
КОГА: 11-12.03.2013

КЪДЕ: Berlin

 SEO КОНФЕРЕНЦИЯ 2013
КОГА: 22.03.2013

КЪДЕ: Интер експо център, София, бул. Цариградско шосе 147

 ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО НАЙ-ИЗВЕСТНАТА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
КОГА: 25-27.03.2013

КЪДЕ: Интер експо център, София, бул. Цариградско шосе 147


