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Уважаеми членове,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че след приемането на Камарата на професионалните
оценители в IVSC през октомври 2012 г., в началото на 2013 г. ще се проведе еднодневен
семинар, на който ще присъства и изнесе лекция Кристофър Торн – технически директор на
IVSC.
Мероприятието ще се проведе на 24.01.2013 г. в зала „Средец” на Шератон София Хотел
България. Подробности за програмата и регистрационна форма за участие ще бъдат
поместени в първия за 2013 г. брой на бюлетина на Камарата.
С оглед на това да имаме предварителна информация за броя желаещи от страна на
членовете на КПО бихте могли да ни пишете за Вашето намерение за участие на мейла на
Камарата.

От Управителния съвет на КПО

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Христо Ковачки придобива и "Топлофикация - Русе"
"Топлофикация - Плевен" е новият собственик на "Топлофикация - Русе", след като руската
компания Mechel обяви, че е продала 100% от дружеството. Оценката на компанията е 27.7 млн.
евро, а "Топлофикация - Плевен" ще поеме и инвестиционните ангажименти на дружеството от
дунавския град. Освен това купувачът ще продължи да плаща за доставките на въглища от Mechel
Carbon, като стойността на дългогодишния договор е 18.8 млн. долара (14.3 млн. евро).
"Топлофикация - Плевен" е собственост на дружество, регистрирано на Сейшелските острови,
свързвано именно с Христо Ковачки.

Капитал, 19 Декември 2012
"Полимери" е обявено в неплатежоспособност
Химическият завод "Полимери" - Девня, е обявен в неплатежоспособност от Окръжния съд във
Варна заради дълг от 36 хил. лв. към "Електроенергийния системен оператор" (ЕСО). Решението е
от 12 декември, като "Полимери" е обявено за неплатежоспособно със задна дата, към 1 юни 2010
г. Това означава, че сделки, сключени след тази дата, може да бъдат обявени за нищожни. Съдът е
назначил за синдик Иван Балабанов, който трябва да започне опис и разпродажби на активи, за да
покрие дълговете към кредиторите на химическата компания. Основният акционер в "Полимери"
Николай Банев смята да обжалва решението. Банев обясни, че "Български енергиен холдинг", в
който е и ЕСО, има около 40 млн. дългове към "Полимери", които не иска да плати. Той добави, че
това е причината от компанията да не погасяват дълговете си към ЕСО и вече имат спечелено едно
дело по исковете си към БЕХ.

Капитал, 19 Декември 2012 г.
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Полски гигант инвестира в България
Полският производител на строителни компоненти от
пластмаса Gamrat е решил да разшири дейността си в
чужбина чрез покупката на българската компания за
тръбни системи Devorex, съобщава European Plastics
News. Gamrat е подписал предварителен договор за
придобиване на 90% дял в Devorex. Българската
компания е базирана в Пловдив, като стойността на
сделката е 7.76 млн. евро. Полското дружество
предвижда в по-късен момент да придобие 100% от
капитала на пловдивския производител на пластмасови
профили. Devorex е основана през 2004 г. и произвежда
широка гама от PVC продукти, сред които са
водоотводни системи, водни и канализационни тръби.
Основните му клиенти са местни вериги от магазини за
водопроводни части и DIY. По-рано тази година, Devorex
откри нов завод за производство на корнизи, склад,
лаборатория и офиси на площ от 20 000 кв. метра в
Пловдив. Фирмата е водещ доставчик в България и
Румъния и изнася продукцията си за повече от 20 страни
в Европа, Африка и Азия.

Дарик радио, 18 Декември 2012

КЦМ прави сделката на годината
Инвестиционна сделка на стойност 32 млн. лева
реализира групата на „КЦМ 2000” АД. Това е важен
успех за компанията, защото се придобива собственост в
най-голямата рудодобивна фирма за производство на
оловни и цинкови концентрати. Сделката се реализира от
акционерна фирма „Върба-Батанци” в съучастие на КЦМ
и „Минстрой холдинг”. Целта на тази покупка бе
възстановяването на производството на оловни и цинкови
концентрати. Идеята е до 2015-2016 година
производството на местни концентрати да покрива до
35% от нуждите на металургията в страната. От март тази
година до днешна дата акционерната фирма инвестира
солидни средства в рудодобива и обогатяването на руди.
„За 2013 година са предвидени още 4,2 млн. лева
инвестиции”, съобщи изпълнителният директор на „КЦМ
2000” АД инж. Никола Добрев.

Investor.BG, 17 Декември 2012

Нова банка отваря напролет
Нова кредитна институция ще заработи у нас през пролетта. Тя ще се казва Майнъл банк (Meinl
Bank) и ще е дъщерна на трезор със същото име във Виена, съобщи изпълнителният директор
Милен Керемедчиев. Другите двама шефове са бившият зам. финансов министър в кабинета на
Станишев и шеф на фонд "Земеделие" Атанас Кънчев, както и представителят на акционерите
Йозеф Вайцел-Браун. Представителството на Meinl Bank отваря врати в сряда, 19 декември. Вече
са подадени документи за регистрация в Австрийската централна банка. Началният капитал е 10
млн. евро. Новата институция има амбиция да бъде първата истинска инвестиционна банка в
България. Основната й дейност ще е да предлага финансиране и план за оздравяване на закъсали
компании от производствения сектор, обясни Керемедчиев. Впоследствие банката може да поеме

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 17.12.2012

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 17.12.2012

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 17.12.2012

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 17.12.2012

Източник: imoti.net
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и продажбата на стабилизираната фирма или да я върне на собствениците й. За целта се водят
преговори с инвестиционен фонд от Обединените арабски емирства за допълнително
финансиране.

Стандарт, 17 Декември 2012

Отново разглеждат "под лупа" договорите за скъп варовик на "Каолин"
Временната парламентарна комисия за разследване на корупцията по високите етажи на властта
започна да проучва договорите за доставка на скъп варовик на свързаната с бизнесмена Иво
Прокопиев фирма "Каолин" за ТЕЦ-овете Марица Изток 1 и 3. Централите може да са собственост
на американските компании “Контур Глобал” и “Ей И Ес”, но произвежданият от тях ток се
изкупува от държавната компания НЕК по дългосрочни договори още от времето на кабинета
Иван Костов. Пред антикорупционната комисия шефът на енергийния регулатор Ангел
Семерджиев подчерта, че държавният ТЕЦ Марица Изток 2 намира и купува варовик за своите
серо очистващи инсталации на по-ниски цени от другите два американски ТЕЦ-а - Марица Изток 1
и 3. Договорите с "Каолин" и конкретни цени вчера така и не бяха огласени пред депутатите и
медиите, заради търговската тайна.

econ.bg, 15 Декември 2012

Китайската BYD започва производство на автомобили в България
Китайският производител на автомобили BYD Co Ltd, в който участие има и милиардерът
инвеститор Уорън Бъфет, ще стартира съвместно предприятие в България за производство на
електрически автомобили и автобуси, съобщи агенция Xinhua. BYD и българската енергийна
фирма Bulmineral подписаха споразумение във вторник, за изграждане на завод за сглобяване на
автомобили в Брезник, малък град на около 50 км западно от София. Двете компании ще имат
равни дялове в новото предприятие, което ще се казва Motors Auto Group. Планира се пробното
производство да стартира през февруари 2013 г. От завода ще излизат 40-60 автобуса на месец,
когато работи с пълен капацитет. Съвместното предприятие ще произвежда и други продукти на
BYD, като батерии и LED крушки.

Дарик радио, 13 Декември 2012
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

БНБ: Очакваме кредитирането на
фирмите да расте
Очаква се до края на март 2013 г. да има нарастване при
кредитите за фирмите, докато заемите за домакинствата
ще продължат да спадат, запазвайки текущите темпове
(т.е. с 1-2% на годишна база). Това се казва в обстоен
анализ на БНБ за финансовите процеси в страната. През
четвъртото тримесечие на 2012 г. и първото тримесечие
на 2013 г. предвижданията са за бавно понижение на
лихвите по кредитите за граждани и бизнеса в
съответствие с прогнозираното понижение на
доходността от депозитите. От БНБ обясняват, че
основна причина за тази прогноза е инвестиционната
активност на предприятията през второто тримесечие на
2012 г., която вече е повлияла върху нарастването на
кредитирането.

Класа, 18 Декември 2012

Всеки четвърти тъне в мизерия
Линията на бедност е 283,75 лв. на човек на месец,
обявиха от Националния статистически институт. Под
този праг на бедност през 2010 г. остават 1,673 млн.
българи, или 22,3% от населението на страната. Линията
на бедност се определя като 60% от средния за страната
доход на човек от домакинствата. Оказва се, че заради
кризата и намаляването на доходите линията на бедност
пада през 2010 г. с 3,8%. И въпреки това делът на бедното
население нараства (през 2009 г. под прага на бедност са
1,56 млн., души или 20,7% от населението).
Същевременно през 2010 г. разликата между доходите на
най-бедните и най-богатите 20% от населението се
увеличава. 52% от хората, които попадат под прага на
бедност, са безработни. Но се увеличава броят на хората,
които работят и въпреки това са бедни - 8,2% от
българите, които попадат под прага от 282 лв. В групата
на бедните влизат и много пенсионери, студенти и
домакини.

Стандарт, 15 Декември 2012

Чуждите инвестиции скочиха с 23 на сто
Чуждите инвестиции в България нараснаха с 23,6% за
първите 10 месеца на годината, сочат данните на БНБ. От
януари до октомври преките чужди инвестиции
достигнаха 1,335 млрд. евро (3,4% от БВП на страната),
докато за същия период на миналата година те са 1,080
млрд. евро (2,8% от БВП). Страната ни отчита ръст на
инвестициите, въпреки че през октомври те са намалели с
57 млн. евро спрямо октомври на 2011 г. Основната
причина за ръста са капиталовите трансфери на чужди

19.12.2012
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.48416
GBP/BGN 2.40629

Икономически показатели
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компании към поделенията им в България, които достигат 451,7 млн. евро. За сравнение за същия
период на миналата година те са едва 132,5 млн. евро. Най-много инвестиции са дошли от
Холандия (622,3 млн. евро) и Люксембург (238,7 млн. евро). Чуждите инвеститори през 2012 г. са
проявили интерес главно към производството на части и компоненти за автомобилната индустрия.
Същевременно българите в чужбина са изпратили в страната 63,1 млн. евро само през октомври.
Така общата изпратена сума от емигрантите през годината е 665,6 млн. евро.

Стандарт, 15 Декември 2012

БВП на човек от населението в ЕС е най-нисък в България
Брутният вътрешен продукт (БВП) на човек от населението, изразяващ се в покупателна
способност, през 2011 г. е бил най-нисък в България (46*) и най-висок в Люксембург (271*),
показват данни на Евростат. Холандия, Ирландия, Австрия, Швеция, Дания и Германия са с между
20% и 30%, а Белгия и Финландия с между 10 и 20 на сто над средното равнище в ЕС. Румъния и
България са съответно 50 и 55 на сто под средното. Великобритания и Франция са регистрирали
БВП на глава от населението от почти 10% над средното за ЕС, а Италия и Испания са били около
средното равнище. Ефективното индивидуално потребление (ЕИП) на човек през 2011 г. в
страните - членки на ЕС, е варирало между 45% и 140% от средното за блока. През 2011 година
ЕИП е било с 40% над средното в ЕС в Люксембург (140) и с 55% под средното в България (45).
Докато БВП на човек отразява нивото на икономическата активност, ефективното индивидуално
потребление на човек е алтернативен показател, описващ състоянието на материално
благоденствие на домакинствата.

Дневник, 14 Декември 2012

НСИ: Населението на България ще намалее с 2 млн. души до 2060, но
София ще расте
До 2060 г. населението на страната ни ще намалее с близо 2 млн. души, сочат данни от последно
изследване на Националния статистически институт (НСИ), което проследява броя на жителите у
нас, предаде БТА. Националната статистика прогнозира няколко варианта на развитие на
населението в България, като според първия сценарий през 2060 г. броят на живеещите у нас
българи ще бъде 5,3 млн. За справка по време на последното преброяване регистрираните
живеещи у нас са общо 7,3 млн. души. Вторият сценарий за демографското развитие на страната
има по-оптимистичен характер и според него се предвижда у нас през 2060 г. да има 5,7 млн.
души. Според третия сценарий, който е и най-песимистичният, след около половин век
населението на страната ни ще се „стопи“ с около 2,2 млн. и така жителите на държавата ни ще
бъдат едва 5,1 млн. души. Много интересни са изводите по области. Населението в област София-
град ще се увеличи с 45% до 1,87 млн. души през 2060 г., показват изчисления на Investor.bg на
база прогнозни данни на НСИ. В периода до 2060 г. населението на областите Смолян, Ловеч и
Разград ще се стопи с 2/3. Много от областите преживяха рязък спад на населението от 1990 г.
насам и новото намаление просто ще ги направи икономически мъртви. Със спад от 14% за 49
годишния период ще бъде област Варна, следвана от спад с 21% при област Бургас и с 36% в
населението на област Пловдив.

Инвестор.БГ, 14 Декември 2012

Трети сме по най-голям спад на промишленото производство в ЕС през
октомври
С намаление от 4.2% България се нарежда на трето място в ЕС по най-голям спад на
промишленото производство през октомври на годишна база, сочат данните на Европейската
статистическа служба "Евростат". По-зле от България по този основен икономически показател са
единствено Ирландия (-16.2%) и Италия (-6.2%). Пред нас са страни като Холандия и Португалия
(по -3.9%) и Германия (-3.8%). Най-голям промишлен растеж на годишна база отчитат Литва
(+10.3%), Словакия (+8.1%) и Малта (+4.5%). През октомври 2012 г. спрямо същия месец на
миналата година спадът на индустриалното производство в еврозоната е с 3.6%, а средно в целия
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ЕС - с 3.1%, т.е. спадът при нас е значително по-голям от средноевропейския. На месечна база
през октомври спрямо септември най-голям е спадът в Естония (-5.3%), Холандия (-4.7%),
Словакия (-3.9%) и Германия (-2.4%). Най-голямо увеличение отчитат индустриите на Португалия
(+4.8%), Ирландия (+2.7%) и Полша (+1.9%). В България е отчетено намаление от 0.4 на сто.

Класа, 13 Декември 2012

Спад на потребителските цени с 0.1% през ноември
През ноември се наблюдава лек спад на потребителските цени от 0,1% спрямо октомври, сочат
последните данни на Националния статистически институт (НСИ). Така инфлацията от началото
на годината забавя ръста си до 3,8 на сто от 4% през предходния месец. Годишната инфлация за
ноември 2012 г. спрямо ноември 2011 г. е 3,9%. Средногодишната инфлация за периода декември
2011 г.-ноември 2012 г. спрямо периода декември 2010 г.-ноември 2011 г. е 2,8%. През ноември са
намалели цените на хранителните продукти: зеле - с 34,6%, цитрусови и южни плодове - с 10,5%,
домати-с 6,4%, пипер - с 2,8%, моркови - с 2,4%. Ръст на цените се наблюдава при: краставици - с
14,7%, картофи - с 4,6%, зрял чесън - с 2,6%, зрял лук - с 1,9%, минерални води и безалкохолни
напитки - с 1,5%, кашкавал - с 0,9%, птиче месо - с 0,9% и др. През ноември в групите на
нехранителните стоки и услугите са се понижили цените на: автомобилен бензин А95 Н - с 4,1%,
автомобилен бензин А98 Н - с 3,5%, дизелово гориво - с 2,4%, течни горива за битови нужди - с
2%. Увеличили са се цените на: газ пропан-бутан за - с 3%, облекло – с 1,4%, пътнически таксита -
с 1,4%, климатични инсталации - с 1,3%, обувки – 1,1%, водоснабдяване - с 1% и др. През ноември
е регистрирано намаление на цените на лекарствата и другите фармацевтични продукти с 0,4%, а
са се увеличили цените на лекарските услуги с 0,1% и на стоматологичните услуги с 0,9%.

Класа, 13 Декември 2012

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на осветители и лампи", по
Дълготрайни активи за 2011 г.

No_
2011

Дълготрайни активи
(хил. лв.)Предприятие Град

2011 2010
1 Светлина АД Сливен 6 174 6 265
2 Мегалукс ООД Смолян 5 976 5 634
3 Елукс ООД Бусманци 2 863 2 936
4 Окта Лайт България АД София 2 190 2 207
5 Мартини България ЕООД Пловдив 1 866 1 972
6 2Р-България ЕООД Пловдив 1 783 2 078
7 Вълков Техносвет ЕООД Стара Загора 1 622 1 663
8 Денима 2001 ООД София 1 529 1 733
9 Марели ЕООД София 1 076 1 129

10 Декко ЕООД София 1 001 750
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

С Решение №1159-ПД от 15 декември 2012
г. на КФН, „Благоевград-БТ“ АД е
отписано като публично дружество и издадената от
дружеството емисия акции в размер на 2 702 626 лева,
разпределена в 2 702 626 броя безналични, поименни,
свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална
стойност 1 (един) лев всяка с ISIN код BG11BLBLAT13 от
регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, воден от КФН.

Фирмена информация, 2012-12-19

“Трейс” иска да строи железница в
Германия
"Трейс Груп Холд" АД е започнал преговори за участие в
най-мащабния жп проект в Германия, наречен "Щутгарт
21". Проведени са срещи с инвеститорите в проекта, както
и с някои от поканените за изпълнение компании.
Обсъдена е и възможността родният лидер в изграждането
на пътища, жп коридори и изпълнение на метропроекти да
бъде ангажиран в "Щутгарт 21". Железопътният проект е
един от най-мащабните в Европа за последните
десетилетия. Изпълнението му е стартирало през февруари
2010 г., а целта е немският град Щутгарт да бъде свързан с
високоскоростни линии с други немски градове, както и да
се улеснят транспортните връзки в Южна Германия.

Стандарт, 2012-12-19

"Астера козметикс" АД ще бъде влято в
капитала и структурата на мажоритарния
си собственик "Арома" АД.
Това беше решено на проведеното в понеделник Общо
събрание на акционерите. С единодушие присъствалите
притежатели на 81,86% от капитала на "Арома" АД
одобриха вливането на "Астера". За целта капиталът на
"Арома" се увеличава с 30 акции с номинал по 1 лв. и става
15 491 829 лв. Това се прави, за да могат собствениците на
книжа в "Астера" да получат съответстващия брой акции в
преобразуваното дружество.

Стандарт, 2012-12-19

Завод на държавна издръжка
Предприятие с дългове от 150 млн. лв., падащ бизнес, постоянни стачки на работници, план за
приватизация. Не, това не е поредното описание на тежкото състояние на БДЖ, а на друго негово
държавно подобие - оръжейния завод ВМЗ - Сопот. Тази седмица предприятието за пореден път е
в криза, от която го спасява директно премиерът - чрез поръчка от друга държавна фирма ще се
осигурят пари за забавени заплати. Извън човешкия ъгъл на мизерстващите над 3000 работници
обаче историята със сопотския завод е учебникарски пример за това колко лош стопанин е
държавата. И как за пореден път с непазарни механизми се наливат средства в бездънна яма.
Заводът е зле, защото няма воля за промяна. Бизнесът му пада с всяка изминала година и от над 80
млн. лв. приходи през 2010 г. сега оборотът е около 60 млн. лв. Но над 3000-те служители си стоят.
Ето и нагледен пример за сравнение: частното предприятие "Емко", което сега е единствен

БФБ-София
Седмичен оборот (10–14 декември
2012 г.) (лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 2 682 251.12
Standard 4 781 352.18
АДСИЦ 476 776.92
Общо 9 238 164.25

BGREIT: 19.11.2012 – 18.12.2012
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кандидат да приватизира ВМЗ, има почти аналогично производство на сопотското, като приходите
му за 2011 г. надхвърлят 65 млн. лв., а продукцията е изработена от под 600 служители.
Държавното дружество е на постоянна загуба, частното - на печалба.

Капитал, 2012-12-18

Участниците на капиталовия пазар продължават да намаляват
Намаление на пазарните участници, посредниците и управляващите дружества. Това показват
данни на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, което е и причината приходите
му да намаляват в сравнение с предишните години отпреди кризата. Въпреки това за следващата
година от фонда очакват събраните вноски от посредниците да бъдат с 5% повече, отколкото през
тази. До края на годината гаранционната схема трябва да разполага с 10.3 млн. лв., като общо за
2012 г. събраната сума е 1.88 млн. лв. Целта на фонда е да компенсира инвеститорите на даден
инвестиционен посредник, ако той фалира. Увеличение на вноските, които правят посредниците
във фонда, няма да има – те ще останат по 0.5% от стойността на финансовите инструменти и
паричните средства. Причината вноската да не се променя е слабата търговия на Българската
фондова борса и финансовото състояние на инвестиционните посредници, обясниха от фонда за
компенсиране. Според негови данни на годишна база има увеличение в стойността на
финансовите инструменти, които държат посредниците, но тя е значително по-ниска, отколкото
преди кризата.

Капитал, 2012-12-18

Стара планина холд предвижда 20.5 млн. лв. инвестиции
Стара планина холд предвижда 20.5 млн. лв. инвестиции в групата за 2013г. Предвиждаме
консолидираните приходи от продажби на продукция през следващата година да запазят
равнището от 2012 година, съобщават от Стара планина холд. Относно условията за бизнес,
очакванията ни са те да останат трудни най-малко до средата на 2013 година, като през първите
две тримесечия тенденцията на спад на продажбите ще продължи и първото полугодие ще
приключим с около 9.5% по-ниски приходи в сравнение със същия период на 2012 година.
Надеждата за възстановяване през второто полугодие на следващата година се изразява с
прогнозиран 9.8% ръст на продажбите в сравнение със същия период на 2012 година.
Инвестициите в цялата група на Стара планина холд АД през 2013 година ще бъдат над 20.5 млн.
лева, което е с 28% повече от 2012 година и 70% повече от 2011 година.

Money.bg, 2012-12-18

Продават най-стария вестник в Кърджали, собственост на ОЦК
Повторна публична продажба е обявена за офисите на редакцията на най-стария вестник в
Кърджали "Нов живот". Помещенията които са собственост на вече напълно разпродадения
Оловно-цинков комплекс, предаде БГНЕС. Те се намират на последния етаж в сграда в градския
център. Първият търг от октомври тази година не успя да привлече кандидат-купувачи заради
високата цена, посочена от вещото лице. За 12-те стаи, сервизния възел и дългия коридор
първоначалната сума тогава беше е 395 691 лева. След 18 януари 2013 г., когато трябва да се
състои повторната продажба на имота, екипът на редакцията може да се окаже на улицата. "Имаме
вариант, нито вестникът ще умре, нито пък екипът ще остане на улицата", заяви главният редактор
и управител на имота Иван Бунков. Началната цена, от която ще започне наддаването, е намалена
на 316 553 лева за площ от 687 квадратни метра.

econ.bg, 2012-12-15

Продават Пловдивския панаир през борсата
Държавата ще продаде дела си в "Международен панаир - Пловдив" АД през Българска фондова
борса. Дружеството ще бъде извадено от забранителния списък за приватизация, гласи внесена в
парламента вчера промяна в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Държавният
дял от 49,63% в дружеството ще бъде продаден чрез БФБ. Превръщането на Панаира в публично
дружество би създало по-голяма прозрачност в управлението му и би подобрило контрола върху
него от страна на Комисията за финансов надзор, гласят мотивите. "Доволен съм, че най-после се
разбра, че всички инсинуации през тези 3 години, които тормозеха мен, семейството ми и екипа
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ми от служители в Панаира приключиха", коментира Георги Гергов за Радио "Фокус" Пловдив.
"От четири години чакам това решение", каза бизнесменът, който държи мажоритарния пакет от
Панаира. Той успя да придобие мажоритарен дял с увеличения на капитала през 2006 г. Бившият
министър на икономиката Трайчо Трайков поиска от съда да обяви за недействителни тези
вдигания на капитала, но опитът му приключи без успех.

Стандарт, 2012-12-14

КФН вписа акциите от увеличението на капитала на "Супер Боровец
пропърти фонд" АДСИЦ
На проведеното на 12 декември заседание, Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за
първично публично предлагане на емисия акции, издадени от "Супер Боровец пропърти фонд"
АДСИЦ. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството и е в размер на 9 930
000 (девет милиона деветстотин и тридесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични,
свободнопрехвърляеми акции с право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял,
съразмерен с номиналната стойност на акцията, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка.
КФН вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра.

Money.bg, 2012-12-14

Още две компании искат да разсрочат облигациите си
Още две облигационни емисии може да бъдат разсрочени и падежът им да се отложи, стана ясно
от покани за общи събрания на кредиторите на дружествата. Това са търговецът на горива
"Източна газова компания" и дружеството за кредитиране "Хипокредит", чиито банки-довереници
на емисиите са свикали общи събрания. "Алианц банк" е поискала облигационерите на "Източна
газова компания" (ИГК) да се съберат на 17 декември, като предложението към тях ще бъде дългът
да се разсрочи и падежът на емисията да се отложи с 36 месеца. Подобно е решението, което
Общинска банка предлага на кредиторите на "Хипокредит" - отлагане на падежа с 60 месеца, а
дотогава плащанията да бъдат на три, вместо на шест месеца. В замяна и двете компании ще
предложат допълнителни обезпечения по дълговете си. Причината за разсрочването са финансови
проблеми на дружеството и последвалата смяна в собствеността. Според Търговския регистър
ИГК е еднолична собственост на "Евролийз Асет", което е непряко свързано с "Еврохолд
България". "Еврохолд" е собственик на застрахователя "Евроинс", в който е сключена полица за
обезпечение на плащанията по дълга.

Капитал, 2012-12-13
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ИНВЕСТИЦИИ

Център за 6 млн. лв. ще следи корабите по
Дунав
Близо 6 млн. лв. ще бъдат вложени в изграждането на
Речен информационен център в Русе, а неговото
строителство ще открие над 250 работни места. Това заяви
транспортният министър Ивайло Московски, който
направи първа копка за изграждане на съоръжението.
Всички инвестиции, които реализираме, се осъществяват в
условията на една от най-тежките финансови кризи,
коментира Московски. Сградата на центъра ще бъде на три
нива, ще издържа на земетресение от VIII степен и
отговаря на най-модерните изисквания за
енергоефективност. В центъра ще бъде съсредоточен
целият контрол на корабния трафик по реката.
Строителните дейности, реконструкцията на кейовата
ивица и изграждането на нов железопътен прелез трябва да
приключат до пролетта на 2014 г.

Стандарт, 19 декември 2012
Завод за трамваи и мотриси за метрото се
предвижда да бъде изграден в София.
Той ще се намира в депото на гара Искър. През първото
тримесечие на 2013 г. ще започне процедура за търсене на
частен партньор, обясни Диков. По думите му един такъв
завод ще осигури производство и сервиз за нуждите на
София, която сега се налага да купува изключително скъпи
мотриси. В средата на тази година ще започне
изграждането на нова трамвайна линия от "Дървеница" до
Семинарията. Отделно продължава строителството на
двете разклонения на първата линия на метрото, а след 2
години се планира да започне изграждане и на третия лъч.
Освен това в съседните ни страни също строят метро, а
подобен завод няма в региона. Белград и Букурещ обаче
имат мераци да строят такъв, така че е добре да ги
изпреварим, изтъкна главният архитект.

Монитор, 197 декември 2012
Молът във Велико Търново чака нов
собственик
До броени дни първият мол в България – Central Mall във
Велико Търново, може да има нов собственик заради
проблемен инвестиционен заем. Според информация във в.
"Преса" купувач е кипърската компания "Алфа груп
инвестмънтс", дъщерна на гръцката Алфа банк. Цитираната
цена за имота е 16.4 млн. евро (32.1 млн. лв.). От
българския клон на банката потвърдиха новината, но не
коментираха подробности. Ако сделката бъде приключена,
търговският център ще е поредният, който сменя
собственика си по този начин. Първият бе Mall Varna,
който преди няколко години бе придобит заради
необслужван кредит от дъщерно дружество на Raiffeisen

Бербатов прави своя школа
в София с европари
Най-добрият български
футболист Димитър Бербатов
ще отваря своя школа в София,
съобщи главният архитект на
столицата Петър Диков.
Футболната школа ще бъде
изградена върху част от
запустелия в момента терен на
ул.”Опълченска” между “Мол
София” и МВР-Болница.
Мястото е част от бъдещия парк
“Възраждане”, който общината
планира да изгради”, каза
арх.Диков.

Медия Пул, 19 декември 2012

Пловдивският колодрум – с
енергоефективна
фотоволтаична фасада
Единствената на Балканите
многофункционална спортна
зала с покрит колодрум с 9000
седящи места, която се
изгражда в Пловдив, ще бъде
напълно готова до края на 2014
г. В момента усилено се
довършва грубият строеж, за
който държавата отпусна 3.6
млн. лв.

Строителство Градът, 10
декември 2012

Строим пристанище за
круизни кораби
Бургас ще строи Морска гара,
която ще се превърне в
международен круизен
терминал. Цената на
пристанището ще е 3,3 млн.
лева, съобщиха от общината в
морския град. Председателят на
транспортната комисия в
Народното събрание Иван
Вълков обяви, че договорът за
проекта вече е подписан. До 31
юли 2013 г. обектът трябва да
получи Акт 15.

Стандарт, 17 декември 2012
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Zentralbank. Към момента Central Mall още е собственост на регистрирания в Малта фонд European
Convergence Property Company (ECPC), който го купи за 29 млн. евро през 2006 г. Сделката бе
финансирана с кредит от 19.175 млн. евро (37.5 млн. лв.) от Алфа банк – клон България, обезпечен
с особен залог върху собственика на мола - "Юръпиън кънвърджънс пропърти кампъни България",
и отделни негови активи. Дружеството е дъщерно на малтийския фонд. Остатъкът от цената –
около 10 млн. евро, ECPC е финансирал със собствени средства.

Капитал, 17 декември 2012
Летище Стара Загора става логистичен център за международни карго
превози
Министърът на икономиката ще упражнява вече правата на държавата като едноличен собственик
на капитала на "Летище Стара Загора" ЕООД, реши на последното си заседание правителството.
Досега то бе под шапката на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията. Промяната се прави във връзка с реализацията на проекта за логистичен център за
международни карго превози в Стара Загора. За изграждането му ще бъде използван теренът на
закритото военно летище, а за финансирането му ще се използват средства от "Национална
компания индустриални зони" ЕАД. Превръщането на летището в логистичен хъб между
Европейския съюз и Азия е един от трите най-важни приоритета за развитие на област Стара
Загора заедно с изграждане на тунел под Шипка и на нови енергийни мощности в комплекс
"Марица-изток". Към момента инвестиционен интерес към аеропорта е проявен от Корея и Китай.
Само преди месец представители на една от най-големите китайски корпорации - SFECO, се
запознаха на място с възможностите за строеж на карго летище в Стара Загора, което заема
кръстопътно местоположение - на главен път I-5 (еврокоридор ІХ) и на 10 км от автомагистрала
"Тракия". Полосата на летище Стара Загора е дълга 2 550 м, а прилежащите територии са около
6000 дка.

Строителство Градът, 17 декември 2012

Чужди производители и аутсорсинг на услуги ще определят пазара на
бизнес имоти догодина
Чуждите инвестиции в експортно-ориентирани производства и услуги ще бъдат основна движеща
сила за пазара на бизнес имоти в България и през 2013 г. Това прогнозират от консултантската
компания Forton International, стратегически партньор за България на глобалната компания за
имоти Cushman&Wakefield. „Международните корпорации остават фокусирани върху
оптимизацията на разходите и в тази връзка ще продължат да търсят възможности за обслужване
на бизнеса си с изнесени работни места в страни с ниски данъци и цени на труда. Тази тенденция
ще се прояви в две направления. От една страна, в България ще се създават нови корпоративни
центрове, които ще обслужват международните офиси на съответните компании. Те ще
осъществяват счетоводни, IT, HR, call center и други административни дейности. От друга страна,
българските outsourcing компании, които работят за външни клиенти също ще се развиват и ще
добавят нови работни места, което логично ще доведе до търсене на нови офис площи“, казва
Сергей Койнов, изпълнителен директор на „Фортън интернешънъл“. „По аналогичен начин най-
съществените инвестиции в индустриалния сектор очакваме да са от предприятия, които
преместват производствата си в България с цел по-ниски производствени разходи и износ на
международните пазари“, допълва той.

1kam1.com, 17 декември 2012

Поредна порция имоти на търг заради дългове
Кризата в строителството, намалени приходи от туризъм и презастрояването в курортите
продължават да водят до разпродажби на ваканционни имоти заради непокрити дългове. Само за
последните няколко дни в регистъра на частните съдебни изпълнители са публикувани няколко
обяви, като най-скъпият имот е бивша почивна база на Министерството на отбраната край
Самоков. За продажба се предлагат още хотел "Панорама" в Сандански, комплекс "Нарцис" в
Банско и част от друг апартаментен комплекс в курорта, както и няколко хотела по Черноморието,
един в Русе и друг до Петрич. Продажбата на имоти от частни съдебни изпълнители означава, че
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собствениците на имотите са забавяли дълго време изплащането на дългове, а в повечето случаи
терените и сградите са били обезпечение по заемите. Част от хотелите вече са били предлагани за
продажба, но не е имало кандидати за тях, затова и цената им сега е намалена. Съдебни
изпълнители заявиха пред "Кaпитал Daily", че продажбите са около обичайното ниво. Намирането
на купувачи обаче е доста трудно предвид кризата, освен това броят на желаещите да купят имот в
презастроените зимни и летни курорти е много малък.

Капитал, 16 декември 2012

Десетки скъпи цехове чакат купувачи
Десетки цехове и заводи чакат купувачи в София, сочат данните в сайтовете за имоти. За 40 от тях
купувачите им искат поне 1 млн. евро. Според брокери обаче интересът към този тип имоти остава
слаб и не се очаква в скоро време да се съживи. „Предлагането остава голямо, но търсене няма”,
казва Младен Митов от агенция „Явлена”. „Някои от банките също оферират промишлени имоти,
иззети от техни длъжници. Според брокера не бива да се забравя, че инвестицията в подобен обект
е сложна операция „Първо трябва да се осигури стабилно финансиране на сделката, второ - да се
прецени целесъобразността на капиталовложението и, трето - доколко е използваем имотът.
Сделките в сегмента са много специфични”, поясни Митов. Доста по-оптимистична е картината на
пазара според Добромир Ганев от „Форос”. „Има търсене за наемане на промишлени имоти,
главно складове”, уточни той. „Доста от чуждите компании, пренесли своя бизнес у нас, имат
нужда от модерни логистични площи и цехове за производство”, добави той. По думите на Ганев
търсенето на складове е на добро ниво. „Няма големи инвестиции за изграждане на нови площи и
това стабилизира пазара”, поясни брокерът.

Монитор, 13 декември 2012
Вдигат завод до ТЕЦ “Бобов дол”
Завод за газобетонови блокчета за строителството ще бъде изграден край ТЕЦ "Бобов дол" след
спечелен проект по европейска програма, съобщи изпълнителният директор на централата
Владимир Владимиров. За производството ще се използва изцяло отпадъчната пепел след
изгарянето на въглищата в ТЕЦ-а, както и гипсът, който се получава от сероочистващата
инсталация. Капацитетът на производството ще бъде 150 хил. куб. метра газобетонови блокчета
годишно. За продукцията ще бъдат търсени пазари и извън страната. Проектът е на стойност 8
млн. лв. Срокът за изграждането на завода е 24 месеца. Изпълнението започва в началото на 2013

Стандарт, 13 декември 2012
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АНАЛИЗИ

Глад за специалисти

В България не са много индустриите, в които ръстът да е значителен, а доходите на заетите в нея
да надминават в пъти средния доход за страната. От друга страна, започват да се появяват първите
сигнали, че пред растежа на индустрията има сериозни спирачки и те са свързани с най-важния
актив на този бизнес – човешкият талант.

Към момента различни статистически данни показват, че в ИТ сектора са ангажирани около 50-60
хиляди души. Същевременно на годишна база от българските университети излизат около 6000
души с базова квалификация в сферата на информационните технологии и телекомуникациите. Но
реално едва около една трета от тях действително притежават знанията и уменията да започнат
веднага работа като специалисти на най-ниското експертно ниво в технологичния сектор.
Неизбежен е изводът, че в университетите студентите могат в най-добрия случай да получат добре
систематизирани теоретични знания, които, ако бързо след това не бъдат свързани с реална
практика, не биха им били полезни за професионална реализация.

Възможностите
Завършилите могат да избират сред няколко типа компании:

Международни корпорации, които са направили свои развойни центрове или центрове за
поддръжка в България, вариращи като численост между 400 до 4000 души персонал, които
предлагат възможности както за програмисти, така и за системни администратори. В тях
спецификата на работа се фокусира върху поддръжката и надграждането на вече изградени
продукти, но също и по създаването на нови продукти на съответната компания. Именно за този
сегмент най-търсени в момента са софтуерните специалисти. Това е и групата експерти с най-
голям недостиг на ИТ пазара, така че не е изненадващо, че точно тези специалисти получават и
най-добри условия на работа в момента. Ако погледнем към бизнеса на тези софтуерни компании,
ще видим, че те реализират своите продукти на глобалния пазар на софтуер, което на практика
превръща техните служители в хора, създаващи и развиващи продукти с основна капитализация
извън България. Точно и поради този факт тези компании са обвързани със стандарти и процеси,
които важат за всички клонове и офиси по света, което понякога прави работата в тях утежнена
административно, доста процедурна и блокираща креативността и иновациите.

Друг тип компании са тези от среден размер, основно чуждестранни, но и български,
специализирани в определен вид разработка на софтуерни продукти или отдалечена системна и
мрежова поддръжка. По-голямата част от тези компании са отворили офиси в София, както и
филиали в големите областни градове, най-вече Пловдив. Част от тези фирми разработват
собствен продукт или обслужват свои клиенти в чужбина от България. Други са типично
аутсорсинг компании, които работят като изнесени отдели или звена към фирми извън България.
Това е най-големият сегмент от ИТ компании в България. Сред тези компании възможностите са
по-крайно разпределени и един професионалист може да попадне както в компания, която просто
изпълнява поръчка и на практика реализира чужда идея, така и в иновативна компания, която
работи върху собствени продукти, изискващи много креативност и решаване на сложни
технически задачи в работата.

Има и компании, които осъществяват предприемаческите ИТ начинания с относително малък брой
служители. Обикновено малки български, но и чуждестранни компании, които разработват
продукти за външни пазари, или такива, които работят на вътрешния пазар. В свръхконкурентната
среда успяват да се утвърдят тези компании, които съумеят да разработят своя идея до работещ
продукт и да го реализират най-често сред компаниите с корпоративна структура. Работата в
подобна компания е най-рискова, но и с най-големи възможности за развитие и признание при
евентуален реализиран успех. ИТ предприемачите в момента изпитват най-големи затруднения в
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конкуренцията с останалите компании, предлагащи повече сигурност, стабилност и йерархична
реализация въпреки понякога не толкова креативната работа. Именно креативността остава
основен мотиватор и притегателна сила на предприемаческите компании. Един от най-бързо
развиващите се сектори е разработването на приложения за мобилни телефони и таблети – iOS,
Android, Windows. В тях дори малък екип или просто един професионалист с добра идея е в
състояние да постигне световен успех за удивително кратко време, което е силен шанс за ИТ
предприемачеството в България.

Ограниченията
Това развитие на пазара, където основният работен ресурс е човешкият талант, започва да налага
своите ограничения. Хората, които имат качества над средните в технологичната сфера, т.е. са
талантливи, са сравнително неголяма група, която и на годишна база не нараства с твърде рязък
темп поради ред фактори – от демографски и социални до качествени като нивото на ИТ
образованието в България. Технологичната индустрия расте и съответно конкуренцията за
талантливите експерти се изостря, търсенето на професионалисти започва да изпреварва
предлагането, компаниите се състезават, като предлагат различни пакети, включващи както
възнаграждение, условия на работа, възможности за развитие и т.н., които не са характерни за
останалите сектори в страната. Конкуренцията вече е пренесена и в университетите, където още на
ранен етап компаниите се опитват да отличат силно представящите се студенти. Можем спокойно
да твърдим, че пазарът е стигнал до точка на насищане, при която възможността за растеж е
ограничена. Всяко ново навлизане на голяма ИТ компания не може да разчита да привлече
професионалисти от свободните такива и ще трябва да привлича вече работещи хора, които или
искат възможност за следваща крачка в кариерата си, или просто са привлечени от по-добрите
условия на работа.

Сигнали за балон

Също така при хората, предлагащи талантите си в технологичния сектор, започват да се забелязват
и характеристики на балон. Към сектора започват да се насочват хора, които нямат необходимите
качества и квалификация, но са привлечени от възможността за по-добри от средните доходи.
Хора с един или два курса се опитват да започнат работа като програмисти на сериозни позиции, а
вече има и случаи, когато през ситото на подбора в определени компании са попаднали хора без
никаква квалификация. Недобрата селективност и компромисите, които следват от това, водят до
реални случаи, в които хора работят дълго време на технически позиции, преди да бъдат
разпознати, че нямат необходимото мислене, професионална нагласа и качества за технологичната
роля, която заемат. Това е ясен признак за голямата потребност на компаниите от експерти.

 Можем да отбележим, че индустрията е в етап на сигурно прегряване поради недостига на хора с
качествена ИТ подготовка, въпросът е какво следва от това, дали ще се получи индустриален
"балон" и поради падащото качество ИТ и технологичните фирми ще се откажат от бъдещи
инвестиции в България? Или усилията на държавата и различни организации в бранша ще
подпомогне развитието на индустрията, при положение че тя има всички белези на единствената
незасегната от рецесията индустрия в световен мащаб и дори бележи растеж в тези тежки
времена? И дали дори и след такава подкрепа ще има достатъчно хора с истинска професионална
нагласа и качества, за да бъдат включени в индустрията?

Капитал, 18 декември 2012
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