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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

 

VTB Capital може да съкрати задгранични 

поделения 
Съкращаване на задграничните поделения на руската 

държавна Внешторгбанк (ВТБ) заради слаба рентабилност 

е предложил ръководителят на VTB Capital international 

Атанас Бостанджиев, съобщи агенция ИТАР-ТАСС. 

Засега не е ясно дали това по някакъв начин ще се отрази 

на българския бизнес на ВТБ. Инвестиционното 

поделение на банката – VTB Capital, има няколко 

български инвестиции и си партнира с банкера Цветан 

Василев - в "Булгартабак холдинг", в БТК, в която държат 

основния пакет акции заедно с Василев. Отделно VTB 

Capital е акционер с 9% в самата КТБ. Бостанджиев е 

предложил задграничните поделения на ВТБ да се 

намалят с 40%, а броят на клиентите – до две трети от 

сегашния. Предложението му идва на фона на ръст на 

разходите, които достигат до 95% от обема на приходите. 

В бележка от 15 ноември до зам. изпълнителния директор 

на VTB Capital Юри Соловиев Бостанджиев е отбелязал, 

че международният бизнес не е достигнал поставената 

като цел рентабилност в продължение на вече пет години, 

като препоръката му е компанията да се откаже от 

търговията с деривати, суровини и структурирани 

кредитни продукти. 
Капитал, 18 декември 2013 

Основателите на "Винпром Пещера" 

купуват втория на пазара на земя 
Антон Щерев и Атанас Петров, които контролират най-

големия български алкохолен производител "Винпром 

Пещера" и строително-инвестиционната компания 

"Галакси пропърти груп", искат да купят втория по 

големина частен собственик на земеделска земя "Уинслоу 

ленд инвест". Това става ясно от съобщение за 

концентрация, подадено в КЗК. Според документа две 

дружества - "Солатер" ЕООД и "Орбиас" ЕООД, 

съответно собственост на Щерев и Петров, искат да 

получат контрол над "Уинслоу ленд инвест". С 

финализирането на сделката за "Уинслоу ленд инвест" 

Петров и Щерев ще станат официално вторият най-голям 

частен собственик на земеделска земя в България след 
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"Ромфарм компани" (също собственост на двама българи). Цена на сделката за "Омега агро 

инвест" не бе обявена, но пазарната оценка на тази инвестиция е поне 100 млн. лв.  
Капитал, 18 декември 2013 

Топлоцентралата в Банско има нов собственик 
Централата на дървесни остатъци, която осигурява отоплението на Банско, е с нов собственик. 

Дружеството "Тевно" е купило инсталацията от Уникредит Булбанк, която я взе от "Бул еко 

енергия" като обезпечение по кредит. Това става ясно от доклад на Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), с който се иска прехвърлянето на лицензиите за работа на 

централата към новия собственик. От документа на енергийния регулатор не става ясно на каква 

стойност е сделката. Банката кредитор пусна за продан централата и земята към нея, които са 

обезпечение по заема, взет от "Бул еко енергия". Тогава един от старите акционерите в централата 

- Иван Хиновски, който е председател на Българския енергиен форум, коментира пред "Капитал 

Daily", че цената най-вероятно е около 2.4 млн. евро, колкото са били непогасените задължения 

към банката. Дали цената на сделката е такава не е ясно. 
Капитал, 17 декември 2013 

"Аурубис" е увеличил преработката с 20% 
С една пета е нараснала преработката на концентрати в "Аурубис България" за година след 

приключването на част от инвестиционната програмата на дружеството. Обемът на произведената 

мед в завода в Пирдоп е останал почти без промяна. Това стана ясно от доклада на компанията 

майка Aurubis за финансовата година 2012-2013, която свършва в края на септември. За 12-те 

месеца до края на септември 2013 г. заводът в Пирдоп е преработил общо 1.2 млн. тона 

концентрат, което е с 20% повече, отколкото за предходната финансова година. Увеличението е 

резултат от завършените мерки по програмата "Аурубис България 2014", която започна през 2011 

г. и по която са планирани общо 44.2 млн. евро инвестиции. От отчета става ясно, че през 

финансовата 2012-2013 г. в българския завод са вложени 28.2 млн. евро. В момента компанията 

продължава с изпълнението на екологичната част от програмата, за която са предвидени около 

60% от средствата. Според изпълнителния директор Никола Треан проектът ще завърши в срок 

през юни 2014 г. За следващата финансова година от Aurubis прогнозират още малко увеличение 

на преработката на концентрати в Пирдоп и Хамбург.  
Капитал, 17 декември 2013 

Затвориха завода за електроди в Ихтиман 
Американска компания, собственик на завода за производство на електроди в Ихтиман, 

преустанови дейността на предприятието, изнесе оборудването в Унгария и уволни над 200 

работници. След обявяването на причината за закриването на завода – преструктуриране заради 

“затъналия в криза” пазар, американският собственик поема ангажимент при препродажба на 

активите на фирмата да изплати по две заплати на освободения персонал. Новата сделка и 

собственик са факт, но обещанието остава само на хартия, смятат от КНСБ. 
Монитор, 17 декември 2013 

Производителят на автомобилни климатици BHTC потвърди, че скоро 

идва в страната  
Германската Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) потвърди официално, че ще открие завод за 

автомобилни климатици в България. „Още не можем да кажем кога точно ще стъпим в страната, 

защото все още избираме терена за завода”, коментира Миахел фон Бутлар, ръководител проекти в 

BHTC. Компанията ще обяви официално плановете си през средата на ноември. BHTC е един от 

най-големите производители на климатици за автомобили. Клиенти на компанията са почти 

всички марки автомобили – „Мерцедес”, „Ауди”, БМВ, „Ламборджини”, „Бентли” и др. За 

намеренията на германския инвеститор съобщи министърът на икономиката, енергетиката и 

туризма Делян Добрев. В интервю той отбеляза, че освен завод германците планират да преместят 

у нас и своята развойна дейност. 
Economy.bg, 17 декември 2013 
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Водещи технологични компании искат да изграждат центъра за 

управление на трафика в Пловдив 
Единадесет консорциума и компании с международно участие кандидатстват в откритата 

процедура за проектиране, изграждане и внедряване на център за управление на трафика по проект 

"Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив" на обща стойност 44 

млн. лв. На 10 декември петчленна комисия с председател Тодор Тодоров – директор на дирекция 

"Обществени поръчки", отвори офертните предложения на претендентите. Единственият 

кандидат, който комисията се наложи да отстрани заради констатирана прозрачност на плик №3, е  

Консорциум "Сименс" ЕООД - "Сименс" АГ – Австрия". Максималната стойност на поръчката е 5 

486 831,00 лв. без ДДС. 
Строителство Градът, 16 декември 2013 

БЕХ и Westinghouse започват преговори за ядрен реактор   
Българският енергиен холдинг и компанията Westinghouse подписаха днес споразумение за начало 

на преговори "за развитие на възможността за изграждане на 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй". Това 

става след като вчера Министерски съвет даде принципно съгласие БЕХ да преговаря в 

следващите девет месеца с американската компания. "Сега е само началото на преговорите и ще 

направим всичко възможно условията да бъдат благоприятни, така че до края на 2016 г. да започне 

фактическото изграждане", обясни министър-председателят Пламен Орешарски след срещата си 

Дани Родерик, главен изпълнителен директор на Westinghouse. Орешарски за пореден път обясни, 

че за проекта няма да се опускат средства от бюджета, тъй като ще се финансира от американската 

експортна банка "Ексимбанк" и Японската банка за икономическо развитие и възстановяване. 
Капитал, 13 декември 2013 

Софарма получава 3 млн. финансиране за проект 
Публичното дружество Софарма АД е получило официално потвърждение от Министерството на 

икономиката и енергетиката, че проектът "Внедряване на иновативни продукти в ампулното 

производство на Софарма АД" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ 2007-2013 год. е класиран на 5-то място в класацията на големите 

предприятия. Проектът е включен в списъка на проектни предложения, одобрени за финансиране 

по горепосочената процедура, с максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 3 млн. 

лв. Общата стойност на проекта е 6.063 млн. лв. без ДДС. 

Капитал, 12 декември 2013 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

Преките инвестиции продължават да се 

свиват 

Пореден сигнал за все още слабото вътрешно 

потребление и предпазливото поведение на 

чуждестранните инвеститори показват публикуваните от 

БНБ данни за платежния баланс на България за 

октомври. За октомври преките инвестиции в страната са 

отрицателни в размер на 103.8 млн. евро в сравнение с 

плюс 183 млн. евро за същия месец на 2012 г. В 

основната си част отрицателният резултат се дължи на 

изпреварващия темп на погасяване на 

вътрешнофирмените заеми между чуждестранните 

компании майки и местните им подразделения на фона 

на сравнително слабата инвестиционна активност. 

Капитал, 17 Декември 2013 

Платежният баланс през октомври е -463 

млн. евро 

Платежният баланс през октомври, с чиято стойност се 

променят Резервните активи на БНБ, е отрицателен в 

размер на 462,6 млн. евро при отрицателен общ баланс от 

336,3 млн. евро за октомври 2012 г. За януари – октомври 

2013 г. той е отрицателен и възлиза на 711,3 млн. евро 

при положителен общ баланс от 1610 млн. евро за същия 

период на 2012 г. Текущата и капиталова сметка е 

отрицателна и възлиза на 30,9 млн. евро за октомври 

2013 г. при дефицит от 253,5 млн. евро за октомври 2012 

г, показват данните на БНБ. За януари – октомври 2013 г. 

текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза 

на 1430,9 млн. евро (3,5% от БВП) при дефицит от 61,6 

млн. евро (0,2% от БВП) за януари – октомври 2012 г. За 

октомври 2013 г. текущата сметка е отрицателна и 

възлиза на 82,6 млн. евро при дефицит от 173,7 млн. евро 

за октомври 2012 г. Дефицитът по текущата сметка се 

дължи основно на отрицателното салдо по търговския 

баланс (175,2 млн. евро) и по подстатия Доход (58,4 млн. 

евро). 

Инвестор.БГ, 17 Декември 2013 

Правителството изтегли дълг от 600 млн. 

лв. 

Правителството изтегли външната емисия от дълг чрез 

германското законодателство. Сумата на заема обаче не е 

700 млн. лв., както първоначално се очакваше, а около 

600 млн. лв. с което планираният с актуализацията на 

бюджета дълг от 3 млрд. лв. е почти достигнат, а 

фискалният резерв е малко над минимума - 4.695 млрд. 

лв. По закон в края на годината той трябва да е 4.5 млрд. 

18.12.2013 

EUR/BGN 1.95583 

USD/BGN  1.42253   

GBP/BGN 2.31295   

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП 0.02% от 01.12.2013  

 

ПЧИ 103.7 млн. EUR през октомври 

2013 

 
Лоши и преструктурирани кредити 

към септември 2013 

 

 

Безработица 11.5% през ноември 2013 
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лв. С посредничеството на двете големи банки - Дойче Банк и Райфайзенбанк, на 11 декември 

заемът е бил изтеглен. Към 10 декември страната е взела от вътрешния пазар 2.25 млрд. лв. Заедно 

с новите 600 млн. лв. и планирания заем от още 50 млн. лв. таванът на дълга ще бъде достигнат. От 

финансовото министерство не успяха да дадат подробна информация за това трите транша от 7, 10 

и 15 години с каква лихва са договорени. 

Дарик радио, 16 Декември 2013 

Годишната инфлация за ноември 2013 г. спрямо ноември 2012 г. е минус 

1.5% 

Индексът на потребителските цени за ноември 2013 г. спрямо октомври 2013 г. е 99.8%, т.е. 

месечната инфлация е минус 0.2%, съобщиха от НСИ. Инфлацията от началото на годината 

(ноември 2013 г. спрямо декември 2012 г.) е минус 1.9%, а годишната инфлация за ноември 2013 г. 

спрямо ноември 2012 г. е минус 1.5%. Средногодишната инфлация за периода декември 2012 - 

ноември 2013 г. спрямо периода декември 2011 - ноември 2012 г. е 1.4%. 

Агенция Фокус, 14 Декември 2013 

През 2012 година България е имала най-нисък БВП на глава от 

населението в ЕС 

През 2012 година България е имала най-нисък БВП на глава от населението в целия ЕС. Това 

сочат данните на Евростат. БВП в България е бил с близо 50% по-малък от средното за ЕС. През 

същата година Люксембург е бил с най-добри показатели, с 2,5 пъти по-висок БВП от средното за 

европейския блок. Докато в Люксембург БВП е възлизал на 263 пункта, в България той е бил едва 

47. 

Агенция Фокус, 13 Декември 2013 

Българският износ все по-убедително се завръща в ЕС  

Износът към Европейския съюз (ЕС) вече трети пореден месец показва устойчиво завръщане с 

двуцифрени темпове, като това става за сметка на търговията с трети страни, където се вижда 

забавяне. През октомври към общността са доставени стоки на стойност 2.4 млрд. лв., което е с 

14% повече, отколкото за същия месец на миналата година. Експортът към трети страни пък е едва 

с 1.1% над обема си през 2012 г. Тогава той растеше с двуцифрени темпове, защото износителите 

се пренасочиха към по-далечни пазари, докато европейските все още се бореха да излязат от 

рецесията и търсенето оттам беше слабо. Това показват данните на Националния статистически 

институт за търговията с трети страни към края на октомври, които бяха публикувани във вторник. 

Общата стойност на българския износ за първите десет месеца на годината е 36.4 млрд. лв., или с 

почти 8% повече на годишна база. Ръстът към Европа е 9.6%, а извън нея - 5.1%. Октомври е 

третият пореден месец, през който износът към Европа отбелязва двуцифрен ръст. 

Капитал, 11 Декември 2013 

Standard&Poor’s (S&P) потвърди кредитния рейтинг на България и 

ревизира перспективата от стабилна на отрицателна 

Standard&Poor’s (S&P) потвърди кредитния рейтинг на България в дългосрочна чуждестранна и 

местна валута съответно на 'BBB/А-2' и ревизира перспективата от стабилна на отрицателна. 

Запазването на кредитния рейтинг отразява стабилната фискална позиция на страната, съобщиха 

от пресцентъра на Министерството на финансите. В доклада на агенцията за кредитен рейтинг се 

посочва, че в условията на ограничен икономически растеж бюджетният дефицит се очаква да 

достигне 2% от БВП през 2013 г., в резултат от поетите ангажименти на правителството да 

повиши социалните плащания и пенсиите, както и да разплаща задълженията към частния сектор. 

Тази оценка съвпада с целта за дефицит през 2013 година. Експертите на S&P отчитат, че това не 

отдалечава правителството от следваната фискална политика и параметрите, заложени в Закона за 

mailto:office@kpo.bg
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публичните финанси. От агенцията отбелязват също, че нивото на нетния правителствен дълг се 

очаква да остане ниско в средносрочен план, в размер на 15% от БВП през 2016 година. Агенцията 

потвърждава способността на правителството да изпълни целите си за дефицит през периода 2014 

- 2016 година. Оценката за способността за поддържане на стабилност на публичните финанси е 

водеща за кредитния рейтинг и той е потвърден. 

Агенция Фокус, 14 Декември 2013 

Рейтинг Топ 10 фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Производство на облекло и допълнения за 

облекло", по Дълготрайни активи за 2012 г. 

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

No_ 
2012 Предприятие Град 

Дълготрайни активи 
(хил. лв.) 

 2012 2011 

1 Дзалли ООД Габрово 15 309 15 705 

2 Пирин Текс ЕООД Гоце Делчев 10 802 9 023 

3 Мода  Шпорт ЕООД Равнища 9 268 8 472 

4 Тони К ЕООД Пловдив 7 712 5 719 

5 Булдеза ЕООД Плевен 5 985 7 095 

6 Булгарконф АД Пловдив 5 917 5 996 

7 Джи Ем Ти ООД София 5 370 4 484 

8 Аполон-95 ЕООД Горна Оряховица 5 246 3 224 

9 Р.Б.О. ООД Враца 4 867 5 148 

10 БТБ България АД Русе 4 243 2 180 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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БОРСОВИ НОВИНИ 

 

"Алфа кепитъл" прехвърли 18% от 

"Петрол"  
Дружеството "Алфа кепитъл" е прехвърлило 18% от 

акциите си в дистрибутора на горива "Петрол". Така то 

избягва задължението да отправи търгово предложение 

към останалите акционери в компанията. Промяната е 

отразена в седмичния бюлетин на Централен депозитар, а 

сделката е била договорена и е сключена на нерегулирания 

пазар, т.е. цената й няма как да стане ясна. След сделката 

"Алфа кепитъл" има пряко 28.5%, което е под 30-

процентовия праг, преминаването на който изисква 

купувачът да направи предложение за изкупуване и към 

останалите акционери. "Алфа кепитъл" е свързано с 

основния кредитор на групата на "Петрол" - Корпоративна 

търговска банка чрез двата си акционера. То придоби 

около 48% от "Петрол" в началото на декември след като 

съдия изпълнител продаде запорираните акциите, 

собственост на "Петрол холдинг", за 103 млн. лв. в сделка 

на фондовата борса. Сега "Алфа кепитъл" прехвърля част 

от тези книжа (18%) на "Корект фарм" ЕООД. Данните в 

Търговския регистър показват, че то също има връзка с 

КТБ. 
Капитал, 2013-12-17 

Медийна група Черно море ЕООД продаде 

42 500 от акциите си в Инвестор.БГ  
Медийна група Черно море ЕООД е продала 42 500 акции 

от участието си в капитала на Инвестор.БГ АД. Пакетът 

представлява 2.95% от капитала на публичното дружество. 

Такъв пакет е изтъргуван на 29 ноември 2013г. като цената 

е била 11.99лв. за акция. В същия ден са прехвърлени още 

два пакета от тези акции, 29 200 и 16 700 на същата цена. 

Средната цена на търговия на акциите на Инвестор.БГ до 

момента през тази година е 12.387лв., като нарастването й 

от тогава е 57.97% Преди продажбата Медийна група 

Черно море ЕООД е била собственик на 7.48% от капитала 

на Инвестор.БГ АД. След сделка то остава с 4.53% участие 

в капитала 
Инвестор.БГ, 2013-12-14 

Още една компания продаде собствени акции 
Трейс Груп Холд е втората компания, която през настоящото тримесечие продава от обратно 

изкупените си акции, сочи съобщение от компанията. На 6 декември 2013 г. дружеството е 

продало 3000 броя собствени акции с единична цена от 3.90 лв. на обща стойност 11 700 лв. Вчера 

от компанията съобщиха, че са сключили два нови договора за общо 8.4 млн. лв. По последни 

данни компанията изпълнява проекти за над 220 млн. лв. Припомняме, че през октомври Монбат 

продаде 1.196 млн. от обратно изкупените си акции, от което спечели около 720 хил. лв. 

Продажбата бе осъществена на цени от средно 6.403 лв. за лот. Днес акциите на Трейс Груп Холд 

бележат спад от 1.32% до 3.65 лв. за брой, а Монбат отчита ръст от 1.85 на сто до 6.55 лв. 
profit.bg, 2013-12-13 

 

БФБ-София  

Седмичен оборот (09–14 декември 

2013) (лв) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 1 120 729.53 

Standard 8 955 012.82 

АДСИЦ 10 027 906.94 

Общо 21 246 136.32 

 

BGREIT: 15.11.2013 – 17.12.2013 

 

BG40: 15.11.2013 – 17.12.2013 

 

SOFIX: 15.11.2013 – 17.12.2013 

 

mailto:office@kpo.bg
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

Каварна се сдобива с фабрика за 

рапани за 2,5 млн. лв.  
Фабрика за преработка на рапани ще бъде изградена 

в Каварна и ще даде хляб на 150 човека. 

Строителството ще започне в края на януари 

следващата година, а откриването е предвидено за 

май, съобщи в понеделник кметът Цонко Цонев. 

Цеховете на предприятието ще заемат площ от около 

1000 кв. м в индустриалната зона на града. 

Инвестицията е в размер на 2,5 млн. лв. Още 30-40 

работни места ще бъдат разкрити през април-май и в 

цехове за полуфабрикати от охлюви, които ще се 

строят в селата Вранино и Белгун. Инвестицията е 

украинска и по думите на Цонев е единствената за 

страната ни. Фирмата ще изнася продукцията си във 

Франция и Белгия. 
Новинар, 17 декември 2013 

Плевенският Панорама мол с 65% 

заети площи 
Кино „Арена“ ще отвори четири нови зали в 

Панорама мол в Плевен с откриването му на 12 април 

2014 г. Към момента се финализират договорите за 

общо 65% от площите, като се очаква те да бъдат 

подписани до края на 2013 г. Това съобщиха от 

Forton, ексклузивния консултант по отдаването под 

наем на търговския център. Сред другите потвърдили 

наематели са ресторант McDonalds, българската 

верига за детски играчки „Хиполенд“, магазини за 

мъжка мода - „Теодор“, и за обувки – MatStar, 

хипермаркетът Carrefour и други. „Панорама мол“ ще 

бъде първият съвременен търговски център в Плевен. 

Проектът беше рестартиран след придобиването му 

от дружеството „Мол Плевен 2013“ през април 2013 

г. Той ще отвори врати на 12 април 2014 г. Разполага 

със 17 500 кв. м отдаваема площ и 400 паркоместа на 

две подземни нива. Търговският център ще предложи 

разнообразие от популярни марки, привлечени от 

липсата на конкуренция в Плевен, големината на 

града и възможностите на проекта да им осигури 

помещения с достатъчно голям размер и ефективни 

разпределения. 

profit.bg, 16 декември 2013 

Правят кампус в Студентски град 
Кампус със силно ограничен достъп за външни лица 

може да изникне скоро в столичния Студентски град. 

Главният архитект на София Петър Диков е провел 

разговори с няколко ректори седем блока от 

студентските общежития да бъдат санирани и да 

Втори опит за „София ленд” 2 

Втори опит за изграждането на 

лунапарк като затворения вече 

„София ленд” ще направи столичното 

кметство в Западен парк догодина. 

„Готвим нов конкурс, но този път 

проектът ще се реализира чрез 

публично-частно партньорство, а не 

чрез концесия”, обясни вчера 

главният архитект на София Петър 

Диков. След като никой не пожела да 

изгради „София ленд” 2 и да е 

концесионер на целия Западен парк, 

сега ще се търси инвеститор, но само 

за изграждането на атракционния 

комплекс. 

Монитор, 17 декември 2013 

Фирма от Царево ще строи 

туристическия кораб до остров 

Света Анастасия 
Община Бургас официално подписа 

договор за пътнически кораб, който 

ще превозва туристите до остров 

Света Анастасия. Фирмата, спечелила 

общинския конкурс, е "Стъклопласт - 

Димов, Димова и сие" - Царево. В 

срок от седем месеца катамаран 

"Levаnty", модел "CSP 175" ще 

обслужва туристическия маршрут по 

проекта "Културно-историческо 

наследство на остров Света 

Анастасия".  
Стандарт, 16 декември 2013  

Новият стадион в София без 

държавно финансиране  

Германската компания IFS реши да 

строи новия футболен стадион в 

софийския квартал "Овча купел", 

въпреки че не успя да осигури втори 

клуб за използването му. Компанията 

на този етап няма да разчита и на 

държавно участие във 

финансирането. Последното решение 

на компанията от вторник е да се 

строи изцяло със собствена 

инвестиция. 

Kapital, 12 декември 2013 
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образуват кампуса, в който и птиче да не може да прехвръкне. "Два от блоковете – 35-и и 36-и, са 

на Университета за архитектура, строителство и геодезия", обясни той на семинар за бюджета на 

Столичната община за 2014 г., който се проведе в Правец. Въпросните два блока ще са ядрото на 

кампуса, тъй като останалите 5 общежития се намират около тях. Идеята на Диков е достъпът до 

мини студентското градче да се осъществява от три пункта. Според него е възможно и други 

блокове в академичния квартал да образуват кампуси, но това е въпрос на средства и разговори с 

ректорите. 

Новинар, 16 декември 2013 

Откриха обновения мол в Банско 
Вчера (15 декември 2013 г.) официално беше открит обновения Мол Банско в Банско. Търговският 

център е разположен до началната станция на кабинковия лифт. Той разполага с разгърната 

застроена площ от 5800 кв. м. Молът се открива за втори път, като първоначално това стана в 

началото на 2010 г. Инвеститор тогава беше смесеното българо-американско дружество "Банско 

Привилидж Ризорт" ООД. Но през април месец тази година по реда на Закона за особените залози 

Мол Банско беше обявен за продажба. Минималната обявена цена в търга беше 2,51 млн. евро без 

ДДС. Изглежда сега новият купувач е успял да приведе търговския център в действие. В мола 

освен магазините могат да се намерят банков клон и хипермаркет. В мола има още детски 

развлекателен център, ресторант, кафе и бар. Молът предлага безплатен паркинг. Вчера 

изпълнителният директор на "Мол Мениджмънт БГ" Драгомир Марков и главният изпълнителен 

директор на "Банка Пиреос България" Атанасиос Куцопулос прерязаха лентата на обекта. Справка 

в Търговския регистър показва, че "Мол Мениджмънт БГ" е учредено на 11 септември 2013 г., 

като още през април е заявено заявление за вписване на дружеството. 

econ.bg, 16 декември 2013 

В строеж са над 1100 км пътища за над 1.5 млрд. лева 
През януари 2014 г. ще бъде пуснато движението по новия участък от пътя Кърджали - Подкова. 

Продължава изграждането на АМ "Марица" и АМ "Струма" - лот 4, Сандански - Кулата, както и 

на магистралните участъци, които са стартирани това лято: лот 2 Дупница - Благоевград от 

"Струма" и участъкът Шумен - Белокопитово от АМ "Хемус". Това каза министърът на 

регионалното развитие Десислава Терзиева, като отчете работата си за шестте месеца пред 

журналисти миналата седмица. В момента се изграждат близо 113 км автомагистрали - със 

средства от ОП "Транспорт" се строят обходните пътища на Враца, Габрово и Монтана, както и на 

5.5 км от западната дъга на Софийския околовръстен път. По ОП "Регионално развитие" стартира 

изпълнението на 4 проекта, които включват рехабилитацията на 65.2 км третокласна пътна 

инфраструктура в областите Добрич, Велико Търново, Търговище и Ямбол. По програмите за 

регионално развитие и трансгранично сътрудничество през последните 6 месеца е завършила 

рехабилитацията на 256 км републиканска инфраструктура. По "Транзитни пътища V" завърши 

обновяването на 351 км пътна мрежа. През следващата година ще продължи ремонтът на около 

500 км. Министърът обобщи, че реално в момента се работи по обекти с обща дължина над 1100 

км, на финансова стойност над 1.5 млрд. лв. заедно със съоръженията. 

Строителство Градът, 16 декември 2013 

Инвестират близо 2 млн. лв. в хладилно съоръжение в Тервел 
Над 1 872 000 лв. ще бъдат инвестирани в изграждането на хладилно съоръжение в Тервел за 

замразяване на т. нар. странични животински продукти. Общината ще внесе на 16 декември 

проект в ДФ "Земеделие" за строителството на инфраструктурата за управление на животинските 

отпадъци. Пунктът ще бъде с капацитет за замразяване до пет тона и ще приема животински 

продукти и от съседни общини. Обработените отпадъци ще бъдат извозвани до екарисажите във 

Варна и Шумен. В рамките на проекта ще бъде изградена сграда с хладилни помещения, ще бъдат 

доставени технологично оборудване и специализирани транспортни средства. Обектът ще се 

обслужва от осем души. "Инвестиционният проект е част от усилията на общината за въвеждане 
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на система за управление на отпадъците, която да осигури екологосъобразност в средата за живот 

и бизнес", посочи заместник-кметът на добруджанския град Диана Илиева. 

econ.bg, 16 декември 2013 

Строят 3 язовира с 92 млн. 
Строителството на язовирите "Пловдивци" и "Луда Яна" ще стартира догодина с 91,5 млн. лв. 

Договор за заем от Световната банка, с който да се финансира изграждането на съоръженията, е 

сключен през 2009 г. Заради липса на средства за национално съфинансиране обаче проектите са 

забавени. Сега в бюджета за 2014 г. са предвидени пари за тях и строителството им ще започне, 

каза регионалният министър Десислава Терзиева. Двете съоръжения ще бъдат завършени през 

2017 г. Още 500 000 лв. са предвидени за рехабилитацията на язовир "Христо Смирненски". През 

2009 г. и 2010 г. министерството е сключвало договори за изграждане на пречиствателни станции 

и съоръжения, които са построени или започнати, но не са разплатени, а част от изпълнителите 

съдят ведомството, каза Терзиева. Тя даде като пример за неразплатени проекти този за 

изграждане на пречиствателна станция в Сливен, в която ежегодно изпълнителят "ГБС" инвестира 

100 000 лв., защото държавата не е изпълнила ангажиментите си. В момента МРР изгражда и 

реабилитира 1100 км пътища на обща стойност 1,5 млрд. лв. През 2014 г. е предвидено да стартира 

ремонтът на 41 км от магистрала "Тракия" край Пловдив и Пазарджик. 

Стандарт, 13 декември 2013 
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АНАЛИЗИ 

 

Лизинговият пазар - бизнес почти наполовина 

Бизнес почти наполовина и просрочия с почти наполовина повече. Това е по-общата равносметка 

за дейността на лизинговите дружества за близо пет години криза. От началото на 2009 г. до края 

на септември 2013 г. бизнесът на сектора се е свил с 45.8% (или с 2.6 млрд. лв.), а необслужваните 

лизингови договори са се увеличили с 44.2% (или с 215 млн. лв.), показват данните на БНБ за 

лизинговата дейност към края на септември тази година. В тях влизат отчетите на лизингови 

дружества, регистрирани в централната банка (около 70), които са задължени да подават данни за 

дейността си всяко тримесечие. Данните показват, че обемът на вземанията по лизингови договори 

в края на септември тази година е 3.105 млрд. лв., а необслужваните лизинги са за 701.2 млн. лв. 

Все пак портфейлът отчита първо увеличение от 2009 г. насам на тримесечна база (спрямо 

предходното тримесечие). На годишна база обаче спадът продължава. 

Плахи ръстове 

В същото време, ако се обърне внимание на обемите в новите договори за лизинг (т.нар. нов 

бизнес), се установява, че картината не изглежда толкова драматична. За третото тримесечие 

отпуснатите средства по нови лизингови договори са за 303.6 млн. лв. През първото тримесечие на 

2009 г. обемът на новия бизнес е бил 336 млн. лв. Още повече че лизинговите дружества са 

правили нов бизнес на нива над 300 млн. лв. за тримесечие за последно през периода април-юни 

2009 г. След това само още веднъж – последното тримесечие на 2011 г., се постига такъв обем. 

През целия период от началото на кризата досега нивата са по-ниски, като едва през второто 

тримесечие на тази година се наблюдава леко възстановяване (316.2 млн. лв.). Така второ поред 

тримесечие има задържане на новия бизнес над 300 млн. лв. Въпреки това резултатът за общия 

размер на лизинговите портфейли като цяло е негативен, тъй като явно обемът на 

новодоговореното финансиране не успява да превиши обема на вземанията, които се погасяват. 

Поради това портфейлът отчита нетно свиване на годишна база - със 7.8% (или с 264.3 млн. лв.). 

Лекото повишение на вземанията по лизингови договори през третото тримесечие на годината в 

сравнение с предходното тримесечие – с 0.6% (17.2 млн. лв.), е твърде скромно и не е ясно дали 

посоката ще се запази, въпреки че обемът на новия бизнес през този период е с 15.7% по-висок на 

годишна база. 

При тази картина, когато не е ясно колко устойчив ще бъде макар и малкият ръст, за второ 

поредно тримесечие необслужваните лизингови договори показват положително движение – 

обемът им намалява, макар и с малко – 3.1% (22.2 млн. лв.). И на годишна база портфейлът от 

просрочия отбелязва спад с 11.6% (92 млн. лв.). 

Положителна посока и по направления 

Представянето на портфейла по сегменти според вида на активите, отдавани на лизинг, е 

разнопосочно. Все пак при два от трите вида активи, които имат по-съществен дял в общия 

портфейл на финансовия лизинг – машини, съоръжения и индустриално оборудване; товарни и 

лекотоварни автомобили и леки автомобили, се наблюдава ръст. За трето поредно тримесечие 

лизингът на товарни и лекотоварни автомобили отбелязва увеличение, макар и с малко и с бавни 

темпове – 0.2, 0.5 и 2.5% за съответните три тримесечия на тази година до общо 751 млн. лв. Този 

тип активи се увеличават и на годишна база с 1.14% (8.4 млн. лв.). 

Лизингът на товарни автомобили и този на машини и съоръжения бяха едни от сегментите, които 

най-много пострадаха в пика на кризата поради срива на секторите, с чието обслужване са 

свързани – транспорт, логистика, спедиция, строителство. За първо тримесечие и лизингът на 
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машини и съоръжения също отбелязва повишение – с 2% (15.7 млн. лв.) до общо 790.2 млн. лв. 

Този на леки автомобили продължава да намалява и спрямо предходното тримесечие – с 0.6% (4 

млн. лв.), и на годишна база – с 9% (70.8 млн. лв.) до общо 717 млн. лв. 

Все още свиването на бизнеса като цяло продължава да оказва натиск и върху финансовите 

резултати на компаниите от сектора. Според данните на централната банка за седемнадесето 

поредно тримесечие лизинговите дружества работят на загуба. Размерът й за периода юли – 

септември 2013 г. е бил 449 млн. лв. 

Капитал, 18 ноември 2013 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС 

КОГА: 27.01.2014, 09:00 ч. 

             29.01.2014, 17:00 ч. 

КЪДЕ: Интерпред СТЦ, София 

 ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2013 Г. 

КОГА: 27.01.2014, 14:00 ч. 

             31.01.2014, 12:00 ч. 

КЪДЕ: Интерхотел Сандански 4*, Сандански 

 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 

КОГА: 06.02.2014, 09:00 ч. 

             07.02.2014, 17:00 ч. 

КЪДЕ: Интерпред СТЦ, София 

 ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ 

КОГА: 05.04.2014, 17:00 ч. 

КЪДЕ: Студентски град, София, ул. Акад. Борис Стефанов №2, офис 8, етаж 3, звънец 8 

 EXPO SGEM2014 

КОГА: 17.06.2014, 15:00 ч. 

             26.06.2014, 15:00 ч. 

КЪДЕ: Flamingo Grand Congress Center, Albena Resort & SPA, Bulgaria, Албена 
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