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Средни цени на продажбите в Плевен,
всички райони, към 04.02.2013

Средни цени на продажбите във Велико
Търново, всички райони, към 04.02.2013

Средни цени на продажбите в Сливен,
всички райони, към 04.02.2013

Източник: imoti.net

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННЕЕНН ББЮЮЛЛЕЕТТИИНН
Електронно седмично издание на
Камарата на професионалните оценители

21 февруари 2013 г.
Брой 8 (41), Година 2

 Корпоративни новини
 Икономически новини
 Борсови новини
 Инвестиции
 Анализи
 Предстоящи събития

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Сливат се собствениците на ОББ и
Пощенска банка
National Bank of Greece (NBG) (собственик на ОББ у
нас) се слива с Eurobank Ergasias (която е собственик на
Пощенска банка в България). 84,35% от акционерите на
Eurobank са приели офертата на NBG за обединението.
Зелена светлина на сделката наскоро даде и родната
Комисия за защита на конкуренцията. Акционерите в
Eurobank ще получат по 58 акции от новата банкова
група, която ще се казва NBG Group, за всеки 100
притежавани от тях акции на Eurobank. Общите активи
на новата банкова група ще бъдат 174 млрд. евро,
раздадените от NBG Group заеми ще са 113 млрд. евро,
а депозитите - 85 млрд. евро, сочат последните
финансови отчети от края на септември. С
обединението се очаква да се пестят по 630 млн. евро
годишно. NBG планира след обединението да съкрати
2000 души.
Стандарт, 20 февруари 2013

"Газпром нефт" се прицели в големите
бензиностанции
България е част от плановете на контролираната от
"Газпром нефт" сръбска компания NIS за изграждане на
широка мрежа от първокласни бензиностанции в
региона, което ще й позволи да се конкурира с големите
европейски вериги. От около година компанията купува
на порции малки бензиностанции в страната чрез
българското си дружество "НИС петрол" и така
постепенно разширява присъствието си. Намеренията на
компанията са да използва двата си бранда -
икономичният NIS Petrol и луксозният Gazprom, който
беше пуснат миналата година, така че да може да
покрие по-широк кръг потребители.
Капитал, 20 февруари 2013

„Топлофикация Плевен“ ЕАД купува
„Топлофикация Русе“ ЕАД
Комисията за защита на конкуренцията разреши
концентрацията между предприятия, която ще се
осъществи чрез придобиване от страна на
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„Топлофикация Плевен“ ЕАД на 100% от капитала на „Топлофикация Русе“ ЕАД. Постановено е и
незабавно изпълнение на решението. „Топлофикация – Плевен“ ЕАД13 осъществява пренос на
топлинна енергия на територията на град Плевен. Към преносната мрежа на дружеството са
присъединени всички битови потребители на топлинна енергия на територията на гр. Плевен,
както и промишлените потребители. Следователно, в случая географският пазар, на който оперира
„Топлофикация – Плевен“ ЕАД е територията на град Плевен. „Топлофикация Русе” ЕАД доставя
топлинна енергия на битовите потребители на територията на гр. Русе и на промишлени
потребители на територията на Източната промишлена зона на града.
Капитал, 12 февруари 2013

ВМЗ се разминава с фалита поне до лятото
ВМЗ - Сопот няма да стигне до несъстоятелност поне до лятото, а вече е намерил пари, за да плати
и дълга си към Първа инвестиционна банка (ПИБ). Това стана ясно от думите на адвокат Евелина
Божикова, която представлява държавната оръжейна компания в делото за искане на
несъстоятелност, заведено от "Механичен завод-Девин", към което се присъедини и ПИБ. Второто
заседание на Окръжния съд в Пловдив беше в понеделник, а следващото ще е на 9 април. "Няма
как да се стигне до несъстоятелност, защото все още не са събрани всички доказателства, тепърва
ще се назначава експертиза, ще се изследва размера на дълга, има твърде много въпроси",
коментира Божикова.
Капитал, 19 февруари 2013

КЗК разреши на Quarzwerke да купи "Каолин"
Комисията за защита на конкуренцията(КЗК) разреши на германската компания Quarzwerke
GmbH, ФРГ (HRB 42138) да купи "Каолин" АД. Германското дружество ще придобие едноличен
контрол върху предприятието. Решението е от 13 февруари и е публикувано на страницата на
антимонополната комисия. В документа се посочва, че "сделката не се очаква да доведе до
вертикални или конгломератни ефекти". "Сделката не поражда значителни ефекти на съответните
пазари, нито има потенциала да измени конкурентната среда на тях", мотивира решението си
антимонополната комисия. По данни от уведомлението, изпратено до КЗК, Quarzwerke няма
дъщерни предприятия, с регистрация в България, нито има капиталово участие в български
дружества.
Капитал, 18 февруари 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Драстичен спад на чуждестранните
инвестиции с 20% през 2012 г.
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната за
януари–декември 2012 г. възлизат на общо почти 1.4
млрд. евро, сочат предварителните данни на БНБ. За 2011
г. техният размер е близо 1.75 млрд. евро, т.е.
намалението спрямо предходната година е с драстичните
20%. Миналата е поредната година със спад на ПЧИ,
след пика им от над 6 млрд. евро през 2007/2008 г. През
четвъртото тримесечие на миналата година прирастът на
чуждестранните инвестиции е с минималните 21 млн.
евро. Докато октомври-декември 2011 г. е бил най-
силният за инвестиции период, когато е реализирана над
половината (1 млрд. евро) от общата сума на ПЧИ за
годината. Само за декември 2012 г. положението е още
по-песимистично – тогава е имало отлив на 97 млн. евро
инвестиции, докато през същия месец на предходната
година е имало приток на внушителните 530 млн. евро.
Най-силното за инвестиции тримесечие на миналата
година е първото – с приток от 501 млн. евро, а през
следващите две сумите са съответно 450 млн. евро и 426
млн. евро. Вероятно поради стабилния приток на ПЧИ до
септември икономисти прогнозираха, че през 2012 г. ще
има увеличение на инвестициите на годишна база с поне
10% - което обаче не се реализира.
Класа, 19 Февруари 2013

Извънредната емисия на държавен дълг
изненада пазара, но купувачи са
подсигурени
"Абсолютен шок". Така представители на финансовия
сектор определиха изненадващия аукцион в сряда, на
който правителството ще предложи държавни ценни
книжа с номинал 800 млн. лева. Изненадата е пълна,
защото до петък официалните планове на правителството
бяха за цялата година да емитира ДЦК за един милиард
лева. Три независими източника съобщиха, че в края на
миналата седмица представители на Министерството на
финансите са се срещнали с изпълнителните директори
на четири банки, за да сондират цената, при която могат
да получат търсеното финансиране. Новата емисия е
мостово финансиране и цели да финансира плащането на
земеделски субсидии, докато Европейската комисия
възстанови плащанията, като междувременно фискалният
резерв се предпази от още по-дълбоко "хлътване" след
големите плащания през януари.
Капитал, 18 Февруари 2013

20.02.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.46515
GBP/BGN 2.26605

Икономически показатели

USD/BGN
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Централен курс на БНБ
ОЛП 0.01% от 01.02.2013
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ПЧИ -96.7 млн. EUR през дек 2012
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Лоши и преструктурирани кредити
към декември 2012
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Безработица 11.4% през декем 2012
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Над нулата, но не достатъчно
На фона на рецесията в Европа българската икономика е успяла да реализира макар и минимален
растеж през миналата година. Експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ)
сочат че брутният вътрешен продукт е продължил да расте и през четвъртото тримесечие – с 0.1%
спрямо третото и с 0.5% на годишна база. Все още националната статистика не е публикувала
обобщени данни за растежа на цялата 2012 година спрямо предходната. На база на известните
числа изчисленията показват и годишен ръст от около 0.5%, а вицепремиерът Симеон Дянков в
интервю за агенция "Крос" изказа очаквания за около 1%. Присъдата на икономистите обаче е, че
растежът не е достатъчно голям, че да позволи на България да догонва жизнения стандарт на
Западноевропейските държави. Номиналният размер на БВП за четвъртото тримесечие пък е бил
21.01 млрд. лв., при 19.4 млрд. лв. за същия период на2011 г.
Капитал, 15 Февруари 2013

Безработицата нарасна до 12.4% през четвъртото тримесечие на 2012 г.
Безработицата у нас през четвъртото тримесечие на 2012 г. достигна високите 12.4%, при
положение, че в края на 2011 г. е била 11.4%, сочат данните на Националния статистически
институт (НСИ). Продължително безработните, т.е. останали без препитание повече от година, са
над 210 хил. човека, или 13.3% от икономически неактивните лица. Същевременно тази категория
безработни представляват вече над 55% от всички безработни лица, като в сравнение с четвъртото
тримесечие на 2011 г. броят им се увеличава със 7.5 процентни пункта, което е твърде
обезпокоително. Безработните лица в страната са общо 417.3 хил., като в сравнение с четвъртото
тримесечие на 2011 г. броят им се увеличава с 8.6%. От всички безработни лица 237.8 хил. са мъже
и 179.5 хил. - жени. Коефициентът на безработица за населението на възраст 15 - 29 навършени
години е 20.7% (21.3% за мъжете и 20.0% за жените) и нараства с 0.7 процентни пункта. През
четвъртото тримесечие на 2012 г. общият брой на заетите лица над 15 години е 2.952 млн., а
относителният им дял от населението на същата възраст е 47%. В сектора на услугите работят
1.843 млн. (62.4%) от заетите лица, в индустрията - над 925 хил. човека (31.3%), а в селското,
горското и рибното стопанство – почти 184 хиляди (6.2%). Данните показват, че ситуацията на
пазара на труда в България рязко се влошава през втората половина на миналата година. Данните
показват влошаване не само в посока нарастване на безработицата, но и в структурно отношение -
все повече лица са продължително безработни и обезкуражени. При това ръстът на заетостта
очевидно не може да компенсира увеличението на броя на безработните.
Класа, 15 Февруари 2013

Инфлацията през януари стигна 4.4% на годишна база
Инфлацията през януари спрямо същия месец на миналата година достигна 4.4%, сочат
предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Потребителските цени
през януари в сравнение с декември са се повишили с 0.4%. В началото на тази година в сравнение
с края на предходната хранителните продукти и безалкохолни напитки са поскъпнали с 1.7 на сто,
а при алкохола и тютюневите изделия НСИ регистрира покачване на цените с 0.1%. Със съшия
темп поскъпва и транспортът. Това са основните фактори движещи инфлацията нагоре. В същото
време облеклата и обувките поевтиняват с 3.2%. Режийните разходи като за жилищата като вода,
електроенергия, газ и други горива, намаляват с 0.7%. Цените на мебелите падат с 0.5%. На
месечна база индексът на цените в т. нар. малката потребителска кошница нараства с 1.1%, което
се дължи основно на поскъпването на хранителните продукти с 2%. Като цяло посочените данните
за инфлацията са тревожни. Причината е, че ускоряването на ръста на потребителските цени не се
дължи на повишено търсене и съответно производство, а е на фона на практически липса на
икономически ръст през последните месеци.
Класа, 15 Февруари 2013

Средната заплата у нас за декември е 812 лева
Средната месечна работна заплата за октомври 2012 г. е 776 лв., за ноември - 778 лв., и за
декември - 812 лева. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт
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от вторник. През четвъртото тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата се увеличава
спрямо третото тримесечие на 2012 г. с 4.6% до 789 лева. Размерът на средния осигурителен доход
за страната за декември 2012 г. е 661,75 лв., съобщиха от Националния осигурителен институт
(НОИ). Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01 януари 2012 г. до 31
декември 2012 г. е 618,06 лв. Най-високи заплати през четвъртото тримесечие на 2012 г. са
получавали наетите в дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения” - 1 832 лева, производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 561 лева, финансови и застрахователни дейности” -
1 503 лева. Най-ниско платени са били наетите в административни и спомагателни дейности” - 504
лева; „хотелиерство и ресторантьорство” - 518 лева, други дейности” - 616 лева.
Класа, 13 Февруари 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на лекарствени вещества и
продукти", по Приходи от продажби за 2011 г.

No_
2011

"Приходи от продажби

(хил. лв.)"Предприятие Град

2011 2010
1 Софарма АД София 231 296 212 159
2 Балканфарма Дупница АД Дупница 165 638 89 243
3 Биовет АД Пещера 124 927 128 184
4 Сервие България ЕООД София 46 398 42 593
5 Чайка Фарма - Висококачествените лекарства АД София 36 343 32 300
6 Балканфарма Троян АД Троян 30 991 31 634
7 Кенди ООД Банкя 27 331 24 447
8 Септона България АД Русе 27 266 16 196
9 Балканфарма Разград АД Разград 20 424 15 975

10 Унифарм АД София 19 744 19 352
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Борсата се срина
Новината за оставката на правителството предизвика
паника на Българска фондова борса.  Паниката, настанила
се на борсата, ясно се вижда от резултатите – от включили
се 41 компании едва 3 се движат на печалба, 6 без промяна,
а 32 търпят загуба. Към 11 часа Sofix слезе със 7.1%, BG40
- с 2.3%, BG Rent - с 4.7%, предаде БЛИЦ. Компаниите,
които са свързани с държавни поръчки, претърпяха най-
сериозен спад, а след тях пострадаха и някои банкови
акции. Тенденцията е да се разпродават пакети от по-малки
инвеститори, които се опитват да избягат от по-големи
загуби при очакваното продължаващо понижаване на
цените на акциите. Тенденцията ще продължи и в
следващите дни, прогнозират брокери. Според тях игралите
хазартно инвеститори ще продължат да продават, не е ясно
обаче кой ще купува. Българските индекси са в разрез с
азиатските, които записват ръст от 0,09% за индийския BSE
30 до 1,95% за южнокорейския Kospi. Европейските
индекси засега се движат без посока – от минус 0,15% за
френския CAC 40 до плюс 0,23% за немския DAX.
expert.bg, 2013-02-21

Българска фондова борса спря от търговия
за три дни акциите на ЕРП-та Енерго-Про и
ЧЕЗ, считано от 20 февруари
Така на практика акциите няма да се търгуват до края на
седмицата. Третото електроразпределително дружество
ЕВН беше свалено от търговия още след като
мажоритарният собственик изкупи акциите от
миноритарните акционери. До вчерашното спиране от
търговия се стигна след изявлението на премиера Бойко
Борисов, че ЧЕЗ може да изгуби лиценза си. Веднага след
думите на Борисов акциите на "ЧЕЗ Разпределение
България" се сринаха със 17,58% до 1200 лв. за брой.
Акциите на Енерго-Про Мрежи АД паднаха с 10% до
130,105 лв. за брой. Основният индекс SOFIX на Българска
фондова борса падна с 2,11% след понижение с 1,63% в
понеделник.
Стандарт, 2013-02-20

Последно - четири
И четирите кандидата, закупили документи за приватизацията на "БДЖ - Товарни превози", са
допуснати да продължат в процедурата и да се запознаят детайлно със състоянието на компанията.
Това съобщиха от Агенцията за приватизация, която прегледа документите им. Сега
потенциалните инвеститори ще получат меморандума, който трябва да им даде допълнителна
информация за държавния превозвач и ще могат да започнат огледите и срещите със синдикатите.
През март пък трябва да стане ясно кои от четирите ще подадат реални оферти за покупката.
Купувачът ще получи 187 локомотива и 4859 товарни вагона, от които 1458 са запорирани. Както
и ангажимент към 3955 души персонал и 74% пазарен дял в сегмента. Имената на кандидатите
вече са известни на всички, като българското и чуждото присъствие са 50 на 50. От българска

БФБ-София
Седмичен оборот (11-15 февруари
2013) (лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 2 471 956.77
Standard 5 039 910.85
АДСИЦ 1 641 917.47
Общо 9 502 976.03

BGREIT: 18.01.2012 – 19.02.2013
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страна за дружеството ще се състезават собственикът на Параходство "Български морски флот"
Кирил Домусчиев и Първа инвестиционна банка. Според близки до процедурата интересът на
Домусчиев към жп компанията е породен основно от активите й по черноморските пристанища.
Капитал, 2013-02-19

Euroins Romania е увеличило дяловото си участие в Еврохолд България
до над 5%, става ясно от седмичния бюлетин на Централен депозитар. Към края на изминалата
седмица застрахователното дружество вече притежава 5.38% от холдинга. Дъщерната компания на
Евроинс е реализирала 0.9% ръст на премийния си приход през януари 2013 г. до 11.428 млн. евро.
Книжата на Евроинс приключиха изминалата седмица на ниво от 0.886 лв. за брой, докато
Еврохолд България затвори на 0.999 лв. за лот.
profit.bg, 2013-02-19

Печеливша седмица за фондовия пазар
Възходът на Българската фондова борса продължи и миналата седмица, въпреки че през
последните два работни дни индексите направиха лека корекция, като в петък SOFIX загуби 0.45%
до 408.42 пункта, а секторният BGREIT и BGTR30 паднаха с по 0.87% и 0.18%, съответно до 83.15
и 299.42 пункта. На седмична база обаче основният индекс SOFIX успя да запише нови 2.43%
ръст, докато по-широкият измерител BG40 добави 1.78%, а единствено секторният BGREIT остана
на загуба (-1.49%). Капиталовата печалба от началото на годината за инвеститорите на българския
пазар е средно между 8 и 18% и поне за момента изглежда, че оптимизмът ще се запази, при това
обемите на търговия остават по-високи от обичайните по време на кризата. Това обаче не
означава, че няма да има леки корекции за прибиране на печалбите, като подобно е положението и
на международните пазари. Сделка на седмицата стана продажбата от страна на "Софарма" на
малко над 1.1 млн. броя акции от капитала на "Софарма трейдинг", с което фармацевтичният
холдинг намали дяловото си участие под 80% до 76.77% в търговското дружество. С оборот от
малко над 2 млн. лв. "Софарма трейдинг" стана и най-ликвидното дружество през изминалата
седмица, а няколко сделки с "Булгартабак холдинг" помогнаха акциите му да достигнат 100 лв. за
брой, увеличавайки пазарната му капитализация със 7.52%.
Капитал, 2013-02-18

Агро Финанс е отдало под аренда 97% от земите си
Към края на януари 2013 г. площта на отдадените под аренда и наем земи за текущата стопанска
2012/2013 г. от страна на Агро Финанс АДСИЦ е 137 хил. дка. (97% от притежаваната земя към
края на януари). Средната договорена от дружеството рента за стопанската 2012/2013 г. към 31
януари 2013 г. е в размер на 32.01 лв. на декар. За сравнение, към 31 януари отдадените под наем и
аренда земи от Адванс Терафонд АДСИЦ са 191 850 дка или 78.6% при средна рента 30.32 лв/дка,
заедно с договорите от предходните години. Общо 89.14% от придобитата земеделска земя от
Агро Финанс АДСИЦ е в три от шестте района на страната - Северозападен, Северен централен и
Североизточен район. Тези райони се характеризират с високо качество на земеделската земя и
потенциал за развитието на земеделието. С най-висока концентрация са земеделските земи в
областите Монтана, Плевен и Враца, в които „Агро Финанс” АДСИЦ притежава общо 84 хил.
декара (60% от земеделската земя в инвестиционния портфейл на дружеството).
profit.bg, 2013-02-18
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ИНВЕСТИЦИИ

Китайски инвеститор строи завод в
Община Марица
Има ли китайски предприятия в момента около Пловдив,
какви са преференциите при инвестиране в България, от
кои страни са инвеститорите в промишлените зони, имате
ли подготвени кадри? На тези въпроси получи отговори
Юен Къхуа, новият икономически и търговски съветник
към посолството на Китайската народна република у нас,
по време на днешното си посещение в Пловдив.
Дипломатът първо се срещна с Ангел Христозов,
председател на Българо-китайската асоциация за бизнес
развитие. В офиса на организацията той получи комплект
документи с отговори на всички въпроси, вълнуващи
азиатските предприемачи. „В момента сме в напреднала
фаза на преговори с китайски инвеститор, който ще строи
завод в Община Марица", похвали се по време на срещата
зам.-кметът на общината Стефан Цанков. Юен Къхуа
подкрепи подписването на договор между Българо-
китайската асоциация за бизнес развитие и Община
Пловдив. Според него споразумението със сигурност ще
допринесе за по-доброто развитие в насока не само на
инвестиции, но и в кооперирането на културата и
образованието между двете държави.
Money.bg, 20 февруари 2013

Пловдив ще изгражда нов мегапарк
Кметът на Пловдив Иван Тотев подписа договор за
устройствена концепция с Лесотехническия университет.
Предвижда се цялостно залесяване на 640 декара в парк
„Отдих и култура” на запад от Гребния канал до
Околовръстния път. Този пояс е общински и е изоставен,
като не е залесяван от над 20 години. През следващата
година идеята е да се превърне в огромен зелен терен. По
този начин Пловдив ще се предпазва от навлизането на
въздушните маси от западна посока в града. 7 500 лева от
бюджета на Общината са определени за този първи етап по
новия проект. Доц. Росица Петрова от ЛТУ-София обясни,
че разработката има за цел превръщането на парк
„Прослав” в атрактивна обществана зона за отдих, туризъм
и спорт. Тук ще се изгради голф игрище на 70 декара,
зелено училище с бунгала, тематични кътове и форумно
пространство. Ще има и веломаршрути, кътове за фитнес,
зони за скейтборд, ролери, детски площадки. Предвижда се
изграждане на административна сграда, както и пешеходни
алеи. След този първи проучвателен етап за време от 3
месеца следва и втората стъпка: възлагане на технически
работен проект. Третата фаза е финансиране и концепция
за управление, което се предвижда за началото на 2014
година.
Stroimedia.bg, 19 февруари 2013

Многофункционална
спортна зала с 2000 места
строят в Панагюрище
Съвместно дружество на
"Асарел-Медет" АД и община
Панагюрище - "Спорт Инвест -
Панагюрище" ООД, обяви
конкурс за изпълнител на
проекта за изграждане на
многофункционална спортна
зала. Прогнозната стойност на
инвестицията е около 10 млн.
лв., а според графика обектът
ще отвори врати през 2014 г.
Очаква се новата зала да е едно
от най-модерните съоръжения в
България.

Строителство Градът, 18
февруари 2013

Откриват офиса на ЕП в
София след два месеца
Новият офис на Европейския
парламент в София на булевард
"Георги Раковски" 124 ще бъде
открит през април или май
месец. Това стана ясно след
инспекцията на група български
евродепутати, съобщава в
своята страница Ивайло
Калфин, който е член на
Комисията за бюджетен
контрол, отговорна за
разходването на европейския
бюджет.
Stroimedia.bg, 18 февруари 2013

Данъчните продават хотел
в Балчик за 1,9 млн. лв.
НАП-Варна обяви на търг хотел
в град Балчик. Хотелът е на
четири етажа с разгъната
застроена площ от 1848 кв.м. и е
построен в поземлен имот с
площ от 1625 кв. м. В имота е
построен и кухненски блок,
който разполага с два асансьора
за продукти и отпадъци, а също
и с две хладилни камери.
econ.bg, 15 февруари 2013
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Слабо търсене и силно предлагане държат в напрежение пазара на
търговски площи
Продължаващото отслабване на покупателната способност на населението и свиването на
потребителските разходи оказва негативно въздействие върху пазара на търговски площи.
Търсенето намалява, като търговците са внимателни в плановете за експанзия и се обръщат към
локации с доказан потенциал, посочва се в нов анализ на пазара на търговски площи на
консултантската компания MBL|CBRE. Същевременно много малко нови играчи навлязоха на
българския пазар през миналата година – H&M, Debenhams, Wok to Walk. Натиск върху пазара
оказва и свръхпредлагането на търговски площи, което даде нови възможности на наемателите да
договорят по-гъвкави условия. Очаква се натискът върху пазара да се засили през тази година,
особено в столицата, заради предстоящото откриване на нови търговски центрове.
1kam1.com, 19 февруари 2013

Строим магистрала и жп линия с Македония
Нова магистрала и жп линия ще свързват София и Скопие след няколко години. За това се
договориха премиерът Бойко Борисов и македонският му колега Никола Груевски, които вечеряха
заедно в македонската столица в събота вечерта. Двете страни са се фокусирали върху
реализирането на проектите от Коридор №8, с акцент върху изграждането на железопътна линия и
аутобан, стана ясно след срещата, която продължи час и половина. За целта ще бъдат ангажирани
фирми от двете страни на границата, а финансирането ще бъде осигурено от европейските
предприсъединителни фондове и оперативни програми.Предвижда се и отварянето на нов ГКПП
„Клепало” (Берово - Струмяни), за да се подобри жизненият стандарт на хората в пограничните
региони. А за да се засили икономическото сътрудничество между страните ни, се планира и
първо междуправителствено заседание Очаква се то да се проведе в рамките на следващите три
месеца.
Монитор, 18 февруари 2013

Кандидатите за последния мултиплекс остават два
Само две компании купиха книжа за участие в конкурса, обявен от Комисията за регулиране на
съобщенията (КРС) за изграждане на последния седми мултиплекс. Това са "Ди Ви Би Ти" и
"Булсатком", съобщиха от регулатора след изтичане на срока за покупката. От надпреварата се е
отказало третото дружество - "Динамикс". Заради заявения интерес и поради факта, че
кандидатите са повече от един, КРС обяви конкурсна процедура. "Булсатком" е практически най-
големият доставчик на телевизионен сигнал в България, по неофициални данни с дял от около
35% от пазара като брой абонати. Фирмата нашумя с това, че взе лиценз за четвърти мобилен
оператор от КРС и обяви проект за изстрелване на свой собствен спътник. Доскоро "Булсатком"
беше във вихъра на шумна война с bTV, която прекрати подаването на програмите си към
клиентите на сателитния доставчик. Досега обаче от компанията не беше публично заявяван
сериозен интерес и към цифровия ефир. "Ди Ви Би Ти" е консорциум от български фирми, който
преди време участва в конкурса за обществения мултиплекс.
Капитал, 17 февруари 2013

Каним инвеститори от Япония и Хонконг
Инвеститори от Северна Америка, Азия и Европа ще каним в България през следващите два
месеца. Става дума за поредица от бизнес вечери и конференции в САЩ, Япония, Белгия, Южна
Корея и Хонконг каза Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българска агенция за
инвестиции. През февруари родна делегация в САЩ ще проведе специално организирани
мероприятия в градовете Сан Франциско, Пало Алто, Сан Хосе, Чикаго и Ню Йорк. Усилията на
родните представители ще бъдат насочени към привличане на инвеститори от сферата на
производството и информационните технологии. Затова в делегацията ще има и представители на
БАСКОМ и София Тек Парк. Веднага след това през март експертите от БАИ ще продължат
представянето на страната ни в Азия.
Стандарт, 14 февруари 2013
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АНАЛИЗИ

Шоколади на диета
Вече не e тайна защо българите продължават да са най-нещастните и недоволните от живота си
европейци. Страната ни е с най-малка годишна консумация на шоколад на глава от населението –
едва около два килограма. За сравнение далеч по-усмихнатите граждани на Германия, Швейцария
и Франция купуват пет пъти повече от продукта, съдържащ хормона на щастието. Въпреки че
пазарът на бонбони, шоколади и вафли изглежда внушително - общо около 330 млн. лв. през 2012
г., продажбите на шоколади не растат като абсолютна стойност и се движат около 110 млн. лв.,
според участниците на пазара. А според данни на агенция "Ей Си Нилсен България" за
дванайсетте месеца до юли 2012 г. продажбите на шоколад в страната са се увеличили с над 3% до
6100 т, но са намалели с около 1% в стойност.

Единственото увеличение на продажбите на шоколади е в най-ниския ценови сегмент, който
отбелязва увеличение от 3 до 6% в стойност през миналата година. Основен принос за това имат
собствените марки на търговските вериги като Carrefour, Lidl и др., които са позиционирани там.
Промоциите на продукти - тип едно плюс едно, шоколад с подарък или покупката на пет на цената
на три играят голяма роля в задържането на нивата на продажбите. Най-много шоколади се
продават в хипер- и супермаркетите над 300 кв.м, следвани от големите магазини до 300 кв.м и
традиционната търговия в обекти под 40 кв.м, показват данните на "Нилсен".

Малки или големи

Две стойности обаче не са пипани през последните години - грамажът на шоколадите и цените.
Последното увеличение на шоколадите "Своге" например е от преди пет години при тогавашния
голям скок на цените на какаото. Другата борсова стока, от която би трябвало да зависи цената, е
захарта, но производителите засега преценяват, че няма да оскъпяват продуктите. Преди няколко
години беше намалена големината и на някои шоколади, които се "свиха" с около 10 грама от 100
на 90. И си останаха така.

През миналата година обаче на пазара в България се върнаха малките шоколади, но те са по-скоро
опит на компаниите да увеличат консумацията извън дома, а не толкова отговор на кризата. И
нещо, което те едва ли ще признаят - за привличане на по-малките клиенти. В етичните кодекси на
производителите е записано изрично, че те не рекламират към деца по никакъв начин и нямат
право да раздават никакви мостри, включително и в търговските обекти, в които се продават
захарни изделия. Комуникацията на производителите е насочена само и единствено към онези,
които могат да вземат решение за покупката - родителите. Децата обаче трудно получават голям
шоколад, а малките грамажи са по-приемливи.

Освен това "таблетът", както е известен 90-100-грамовият шоколад, обикновено не е удобен за
носене в чантата, особено през лятото, когато може да се разтопи и освен това невинаги се
консумира на един път. Затова "джобните блокчета" от 25 и 50 грама бележат ръст през миналата
година. Не на последно място в сравнение с количеството цената на големите формати е най-
ниска.

"Идеята ни беше да предоставим на клиентите си шоколад за еднократна употреба извън дома и
малките формати на Milka например отбелязаха много висок ръст след пускането им на пазара.
Въпреки това шоколадите от 100 г са непоклатим лидер по продажби", коментира Ивайло
Найденов, изпълнителен директор на "Крафт Фуудс България".

"Истина е, че в последните години има голямо увеличение на някои от суровините, използвани
при производството на шоколад, но дългосрочното планиране ни позволява да останем стабилни
при ценообразуването и опаковането", отбелязват от "Нестле България". Оттам признават, че
българският потребител обръща все по-голямо внимание на това, което консумира, и се опитва да
води по-активен и балансиран начин на живот. Но тенденцията за смаляване, обхванала Европа,
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все още не е толкова разпространена в България, въпреки че се засилва. "В този смисъл можем да
кажем, че търсенето на по-малки опаковки вече е факт и в България, но, разбира се, в зависимост
от вида на шоколадовите продукти. За шоколадовите бонбони, бисквити и шоколадовите таблети
най-предпочитани са големите формати", коментират от "Нестле".

Големите шоколади се възприемат като неформален подарък или пък шоколад за споделяне от
няколко души и покупките им се увеличават особено около празници, а фирмите се опитват да
предложат в голяма разфасовка допълнителни пълнежи и вкусове от традиционно познатите.
"Шоколадът е импулсен продукт - купува се по вдъхновение", коментира Ивайло Найденов.

С вкус на мляко

За разлика от западноевропейските страни, където повечето клиенти предпочитат по-горчивия,
натурален вкус на какао - т.нар. черен шоколад, тук той трябва да е млечен. Българският
потребител харесва мекия вкус и над 90% от покупките са на млечни шоколади, а натуралните
заемат само 10% от пазара.

"Потребителите предпочитат три основни вида млечен шоколад - чист млечен, млечен шоколад с
лешници и млечен шоколад с лешници и стафиди, и това са най-продаваните вкусове", отбелязва
Ивайло Найденов.

Напоследък популярни са и вариантите с плодове, които обаче са сезонен продукт през лятото
(ягода, червени плодове и т.н.). В категорията на шоколадовите таблети обаче най-предпочитани
остават обикновеният млечен шоколад с различни добавки (всички видове ядки) – те
представляват 30% от целия пазар. Скорост набира и млечният шоколад с пълнеж (ягода, лешник
и кремове), който достига 27% от пазара. Като цяло при продуктите с екзотични вкусове -
например с пипер и различни южни плодове, става въпрос за еднократни покупки, колкото да се
опита нещо различно, но потребителите не излизат встрани от рамките на тройната традиция.
"Производството на качествен шоколад с високо съдържание на какао е една от силните страни на
"Нестле" и въпреки че все още заема малка част от пазара в България, смятаме, че неговият дял ще
нарасне значително през следващите години", коментират от компанията. Според основните
производители добрата новина е, че продуктите с т.нар. смес с близък до шоколада вкус губят
позиции и в момента съставляват едва 0.2% от общия пазар, което означава, че потребителите
започват да правят разлика между "шоколад" и "съставка с вкус на шоколад".

Сладкият лидер
Според пазарните данни лидер са продуктите на "Крафт Фуудс" с около 75% пазарен дял в
стойност, не на последно място и заради много широкото портфолио от продукти. Стремежът на
компанията е да има шоколади във всеки от ценовите сегменти. "В най-ниския е традиционната
българска марка "Млечен", които са с общ пазарен дял от 10 процентни пункта (от 75% дял), в
средния - "Своге" с 25% пункта от продажбите и във високия са Milka, които са пазарен лидер с
40%", отбелязва Найденов.

Всъщност ценовите сегменти при тези продукти са изключително близки, но принципно се
разделят на под и около 1 лев като цена на дребно за най-евтините продукти, около 1.30 лв. за
средната категория и над 1.60 - за високите марки. "Трудната икономическа ситуация прави
потребителите по-чувствителни към това, което купуват. От една страна, търсенето на по-ниско
позиционирани продукти се увеличава, като в същото време обаче расте и търсенето на продукти
от по-високия ценови сегмент", коментират и от "Нестле България".

От Lidl твърдят, че продажбите на собствената марка шоколади продължават да растат, без да
уточнят с колко. Цените и грамажът не са били увеличавани. "Промяна на цените в тази стокова
група има само надолу по време на планирани промоции", казва Милена Драгийска-Денчева,
управител на веригата.
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Българско - от Своге и "Люлин"
В България се произвеждат всички шоколадови бонбони на "Крафт Фуудс", които са в търговската
мрежа – Suchard, "Сезони" и I love Milka, като продукцията на завода се изнася и за страните от
Централна Европа и всички съседни страни. При шоколадите съотношението е 50 на 50 -
лимитираните серии на Milka например се произвеждат в други заводи на компанията. Серията
"Своге" е изцяло българска, като част от специалните серии също са от други заводи.

От "Нестле" пък казват, че над 50% от сладкарските изделия в портфолиото на компанията са
местно производство, които се правят в предприятието на гиганта в "Люлин"- бившата държавна
фабрика "Малчика". Внасят се международни марки като Lion, After Eight, таблетите Nestle и
Nesquik и вафлите Nesquik.
Капитал, 18 февруари 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 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


