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Обвиниха бивш жп шеф за далаверата
„Мавимекс“
Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийския
градски съд (СГС) обвинителен акт срещу бившия
изпълнителен директор на БДЖ Христо Монов.
Обвинителният акт е за престъпление по чл. 219, ал. 3 във
вр. с ал. 1 от НК – умишлена безстопанственост. Монов е
обвинен за това, че в периода от 14.03.2008 г. до
06.10.2009 г., в качеството му на изпълнителен директор
на „Български държавни железници” ЕАД, умишлено не
е положил достатъчно грижи за ръководенето,
управлението, стопанисването и запазването на
повереното му имущество, произтичащи от договорите за
възлагане управлението на „БДЖ” ЕАД, от правилата за
работа на Съвета на директорите на „БДЖ” ЕАД и
договор, сключен на 18.12.2007 г. между „БДЖ” ЕАД и
„Мавимекс” ЕООД. От това са последвали значителни
щети за предприятието „БДЖ” ЕАД в размер на 169
698,76 лв. През 2007 г.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 06.08.2012

Средни цени на продажбите в Русе,
всички райони, към 06.08.2012

Класа, 8 Август 2012

Искат фалит за холдинг на Васил Божков
"Групстрой" - един от кредиторорите на „Холдинг
Пътища" АД е внесъл молба в Софийски градски съд за
образуване на производство по несъстоятелност на
холдинга. „Холдинг Пътища" се контролира от известния
български предприемач Васил Божков. Кредиторът е
внесъл молбата в съда на 3 август, информира в. 24 часа.
От „Холдинг Пътища" пуснаха съобщение, в което
посочват, че имат основателни аргументи за възражения
по внесената молба, които ще бъдат представени в
предоставения им едномесечен срок. Ако молбата на
"Групстрой" бъде уважена, това ще е второто
инфраструктурно дружество, контролирано от Божков,
което
ще
бъде
обявено
в
несъстоятелност.
Пътностроителната компания "Мостстрой" АД фалира
преди повече от година.

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 06.08.2012

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 06.08.2012

profit.bg, 7 Август 2012

Ти Би Ай банк купи портфейла от кредити
за целево финансиране на "КредиБул",

Източник: imoti.net

съобщиха от банката. Сделката е финализирана на 3
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август, петък. Обем на портфейла от т.нар бързи заеми и цена на сделката не бяха съобщени.
Неотдавна стана ясно, че "КредиБул" се готви за изтегляне от българския пазар и че води
преговори за продажба на портфейла си с Ти Би Ай банк. "КредиБул" е поделението за
потребителско кредитиране на френската банкова група Societe Generale и е 100% собственост на
Societe Generale Consumer Finance, част от групата. Част от Societe Generale Group в България е и
Societe Generale Експресбанк. Ти Би Ай банк е собственост на регистрираното в Холандия ТBIF
Financial Services, което е звеното за кредитиране на дребно на холандско-израелския холдинг
Kardan и което влезе на българския пазар през пролетта на миналата година, купувайки
словенската НЛБ банк. ТBIF Financial Services работи на българския пазар от 2002 г. и притежава
дружеството за потребителско кредитиране "Ти Би Ай кредит", лизинговата компания "Ти Би Ай
лизинг" и "Ти Би Ай рент".
Капитал, 6 Август 2012

Служителите в “Български енергиен холдинг” (БЕХ) си раздават
заплати, които си съперничат с министерските заплати. Средното месечно
възнаграждение в дружеството с 61 души персонал през миналата година е 2027 лева. Основната
заплата на министър е 2500 лева. Премиерът Борисов обяви през 2010 година, че в БЕХ “заплатите
варират между 5 и 6 000 лева”. Освен трудовото си възнаграждение служителите са получавали
през миналата година стоки и услуги по перото “Социални разходи” – средно по 1038 лева на
човек, пише в. “Преса”. В сумата влиза например поевтиняването на храната в служебния стол.
БЕХ е “шапката” на държавната енергетика. В неговата структура влизат НЕК, АЕЦ “Козладуй”,
“Булгаргаз”, “Булгартрансгаз”, “Булгартел”, “Южна връзка”, ТЕЦ “Марица Изток - 2”, “Мини
Марица Изток - 2”. Общо активите са оценяват на 8,5 млрд. евро.
Преса, 3 Август 2012

Затягат контрола върху особено големите сделки
Правителството предлага промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които отразяват
препоръките от последния доклад на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу
изпирането на пари към Съвета на Европа. С промените се въвежда изискване към задължените
лица (банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници и т.н.) да поставят
под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции.
Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да
отбелязват писмено своите заключения, като ги съхраняват на разположение на дирекция
"Финансово разузнаване" в ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите за период от
пет години. В определени случаи – по указание на директора на дирекция "Финансово
разузнаване", данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят
и за 7-годишен период. Регламентира се възможността директорът на дирекция „ФР" да издава
указания до задължените лица по отношение на операции със страни, които не прилагат изобщо
или прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично
икономическо обяснение или видимо основателна причина
Класа, 02 Август 2012

Очаква се поне петима инвеститори да наддават за Българската фондова
борса. Толкова са борсите, които по една или друга причина са имали интерес към нас в
последните няколко години, съобщи шефът на БФБ Васил Големански
Стандарт , 2012-08-06
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Безработица, 10.8% през юни 2012
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Безработните хора в страната са 409 700 души, а
коефициентът на безработица – 12.3 на сто през второто
тримесечие на годината, сочат данните на националната
статистика. В сравнение с второто тримесечие на 2011 г.

0 .1 5%
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Статистиката преброи близо 410 000
безработни през пролетта на 2012-а
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Труд, 06 Август 2012
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Влогът в банка продължава да носи значителни доходи
на българина. Печалбата на гражданите и домакинствата
от спестяванията им в трезорите е 662 млн. лв. за шест
месеца. Такава е сумата на лихвите, които банките са
платили по депозитите на населението според данните на
БНБ към 30 юни. За сравнение печалбата на вложителите
за 12-те месеца на 2011 г. беше 1,2 млрд. лв. Тези пари не
се облагат с данъци. Сумата е значителна, защото
натрупаната от населението депозитна база в трезорите
вече е огромна - 33,8 млрд. лв. към края на юни. За
полугодието тя е нараснала с нови 1,9 млрд. лв., спестени
от домакинствата, сочи статистиката. Средно на месец
депозитите растат с по около 300 млн. лв., като през
януари и юни т. г. новите спестявания почти стигаха 400
млн. лв. Очакванията на централната банка са ръстът на
влоговете да продължи до края на годината, но да забави
темпа си. Половината от спестяванията на българина в
банките са в левове, сочи още статистиката на БНБ. Това
прави малко над 17 млрд. лв. 40% са евровите депозити, а
около 10% са спестяванията в друга валута, предимно
долари. Средната лихва по срочните влогове за
населението през май в левове според изданието
“Икономически преглед” на БНБ е паднала до 5,04%,
като все повече намаляват офертите за депозити с лихва
над 6% в левове. Очакванията са доходността да
продължи да се топи.

Централен курс на БНБ

ОЛП 0.08% от 01.08.2012

06.11

Вложителите спечелиха 660 млн. лева
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Дарик радио, 07 Август 2012
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Потребителското доверие се е повишило през месец юли,
отчита Националният статистически институт чрез
редовното си анкетно проучване. Индексът, който следи
това се е покачил със 7.8 пункта, като за пореден път
потребителите в градовете са по-оптимистично
настроени от хората, живеещи по селата. В сравнение с
месец април от НСИ наблюдават намаление на
песимизма в оценките на потребителите за настъпилите
промени във финансовото състояние на техните
домакинства, както и по отношение на очакванията им за
следващите 12 месеца.

08.08.2012
EUR/BGN
1.95583
USD/BGN
1.57272
GBP/BGN
2.46512
Икономически показатели

07-20

Ръст на потребителското доверие през юли
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коефициентът на безработица се увеличава с 1,1 процентни пункта. Икономически активното
население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 283 100 души или 66.6 на сто от
хората в същата възрастова група. В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. коефициентът на
икономическа активност е с 1,1 процентни пункта по-висок. Общият брой на заетите лица е 2 913
500 човека, а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години – 46,2
процента. Броят на заетите на възраст 15 - 64 навършени години е 2 875 100. Коефициентът на
заетост на населението на същата възраст e 58,3 процента, като e с 0,2 процентни пункта по-висок
в сравнение със същото тримесечие на 2011 година.
Дарик радио, 06 Август 2012

Отчитат излишък по консолидирания бюджет към края на юни
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е положително в размер на 62,4 млн.
лв. към края на първото полугодие, сочат данните на финансовото министерство. Към края на юни
миналата година дупката в хазната е била 649,7 млн. лв., припомнят от ведомството на Симеон
Дянков. Фискалният резерв към 31 юни е 5,1 млрд. лв. Бюджетното салдо по консолидирания
бюджет към края на първите шест месеца от годината се формира от излишък по националния
бюджет в размер на 467,7 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 405,3 млн. лв.
Спрямо същия период на миналата година бюджетното салдо на касова основа се подобрява с
712,1 млн. лв. Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на първото полугодие на 2012 г.
са в размер на 13 224,3 млн. лв. или 46,0 % от разчетите към ЗДБРБ за 2012 година. Съпоставени с
отчетените приходи за същия период на предходната година постъпленията по КФП бележат
номинален ръст от 9,8 % (1 183,3 млн. лв.), което се дължи на ръста при косвените данъци,
неданъчните приходи и помощите.
Дарик радио, 02 Август 2012

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Търговия на едро с твърди, течни и
газообразни горива и подобни продукти", по Дълготрайни активи за 2011 г.
No_
2011

Предприятие

Град

Дълготрайни активи (хил. лв.)
2011

2010

1

Нафтекс Петрол ЕООД

Варна

668 382

607 195

2

Топливо АД

София

184 624

160 877

3

Лукойл - България Бункер ЕООД

София

129 998

90 992

4

Ромпетрол България АД

София

119 423

116 054

5

Булмаркет ДМ ООД

Русе

106 672

82 042

6

Ритъм 4 ТБ ООД

Стара Загора

87 436

94 836

7

Булметикс ЕООД

София

77 820

77 820

8

ГУ Фарадей ЕООД

Стара Загора

74 343

71 212

9

Мава Спед ЕООД

София

57 687

2 363

10

Лукойл Ейвиейшън България ЕООД

София

32 863

37 097

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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увеличението на капитала си. Набраните средства ще бъдат
използвани за погасяване на задължения към холдинга.
Според проспекта за новата емисия, "Фазан" има три заема
към "Стара планина Холд" на обща стойност 695 хил. лв. единият е с падеж през септември и два през декември.
Компанията посочва, че краткосрочната задлъжнялост е
63% от общата такава и е резултат основно от търговски и
други задължения. Крайният срок за записването на
акциите е 17 септември, а на 20 септември ще бъде обявен
резултатът. "Набирането на капитала ще бъде успешно, ако
"Стара планина Холд" участва. Нужно е да бъдат записани
минимум 240 хил. книжа, а холдингът има 239 844", обясни
Николай Митанкин, директор за връзки с инвеститорите на
"Фазан". Дружеството очаква брутни постъпления от
емисията малко над 353 хил. лв. (при 100% успех на
емисията), а нетните приходи, след като се приспаднат
разходите по увеличението на капитала, да бъдат 337
455.20 лв.

76.00

10.07

Русенската чорапена фабрика "Фазан",
която е част от "Стара планина Холд",
започва от днес записването на новите акции от

78.00

06.07

Капитал , 2012-08-08

BGREIT: 06.07.2012 – 07.08.2012

10.07

Производителят на обувки "Рекорд" - Габрово, е обявен в
неъстоятелност, стана ясно от съобщение на компанията.
Решението е взето на 30 юли от Окръжния съд в Габрово
по молба на самото дружество. Причината са
многобройните му задължения, които то не може вече да
обслужва. Съдът е определил за начална дата на
неплатежоспособността 1 октомври 2007 г. С решението на
съда дейността на компанията е прекратена, а имуществото
й е запорирано. В молбата си от "Рекорд" са съобщили, че
не могат да си погасяват дълговете, които към датата на
подаването на иска за несъстоятелност са за над 2.2 млн.
лв.

БФБ-София
Седмичен оборот (30 юли – 3 август
2012 г.) (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
491 963.35
Standard
6 349 061.10
АДСИЦ
2 687 987.71
Общо
11 038 525.64

06.07

Производителят на обувки "Рекорд" е
обявен в несъстоятелност

Капитал , 2012-08-08

Корпоративна търговска банка и ВТБ Капитал подписаха споразумение
с кредиторите на БТК, самата БТК и групата на нейната компания майка с предмет
уреждане на основните условия за бъдещата продажба и преструктуриране на групата на БТК.
Това гласи официално уведомление от КТБ, публикувано чрез БФБ. В резултат на
осъществяването на тази сделка КТБ възнамерява да придобие под 10% от капитала на БТК, пише
в съобщението. При осъществяване на всички предварителни условия, включително съдебно и
регулаторно одобрение, се очаква сделката да бъде реализиране през септември 2012 г.
Стандарт , 2012-08-08

Вчера се е състояла уникална операция по издигане и монтаж

на част от
конструкцията на една от сградите на новостроящия се модерен завод на Софарма АД в София,
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който трябва да бъде открит до края на годината. Основите на мащабния строеж бяха положени на
09.12.2010 г. от О. Донев и Бойко Борисов със символичното вграждане на метална капсула с
опаковка Аналгин в присъствието на министри, посланици и служители на Софарма АД. Новият
производствен завод ще бъде с годишен капацитет 4 млрд. таблетки, като ще се произвеждат над
100 лекарствени продукта. Общо инвестираните в завода средства от стартирането на проекта до
края на юни т.г. са в размер на 48.3 млн. лв. Допълнително са изразходени средства по аванси за
придобиване на лабораторно и производствено оборудване, личи от доклада за дейността на
Софарма за полугодието.
Стандарт , 2012-08-08

Един от кредиторите на "Холдинг Пътища" - "Групстрой", е поискал
публичната компания да бъде обявена в несъстоятелност. Холдингът, който се
контролира от Васил Божков, съобщи, че на 3 август кредиторът му е внесъл молба в Софийския
градски съд за образуване на производство. От "Холдинг Пътища" посочват, че имат "основателни
аргументи за възражения по внесената молба, които ще бъдат представени в предоставения ни
едномесечен срок." Справка в Търговския регистър показва, че "Групстрой" е вписана в него през
октомври 2010 г., а седалището й е в Плевен. Собственици са Златко Илиев Петров с дял от 2600
лв. в капитала и Илия Петров Пантелеев с останалите 2400 лв. Основната дейност на компанията е
строителство на пътища. В Плевен групата на "Холдинг Пътища" притежава "Пътинженеринг".
Възможно е то да е било възложител на "Групстрой", на когото дължи пари. От "Капитал"
изпратихме въпроси за повече информация до "Холдинг Пътища" и веднага щом получим
коментар по тях, ще го публикуваме. Ако молбата бъде уважена, това ще е второто
инфраструктурно дружество сред контролираните от Божков, което е обявено в несъстоятелност.
Капитал , 2012-08-07

БТК, групата на нейната компания-майка (групата на БТК), Главният
координационен съвет на старшите обезпечени кредитори, кредиторите
на групата на БТК, VTB Capital PLC (ВТБ) и “Корпоративна търговска
банка” АД (КТБ) са подписали споразумение за основните условия на продажбата
и преструктурирането на групата на БТК, които ще бъдат осъществени чрез компромисна схема,
съобщиха от БТК чрез БФБ-София, където се търгуват акциите . Очаква се схемата да стартира
този месец. Приключването на сделката е при определени условия, включително получаването на
одобрение от съответните регулаторни органи. Основните параметри на сделката бяха оповестени
на 19 юли 2012 г. В случай, че всички предварителни условия за осъществяване на
преструктурирането са спазени, сделката се очаква да бъде приключена през септември 2012 г.
След приключване на придобиването и при спазване на българското законодателство новият
мажоритарен собственик на БТК ще направи търгово предложение за изкупуване на

останалите акции на БТК.
Инвестор.БГ , 2012-08-07

Булгартабак холдинг АД е достигнал 98,17% дял в Плевен-Булгартабак
АД, съобщи компанията-майка чрез БФБ-София. От холдинга обявяват, че това е станало след
сделки със сетълмент на 30 юли 2012 г. и 1 август 2012 г., когато са придобити 34 387 акции,
които се равняват на 8,09% от капитала на дружеството. Търговата цена бе 22,80 лв./акция.
Търговият предложител Булгартабак холдинг АД е обявил, че възнамерява да отпише дружеството
от публичния регистър, воден от Комисията за финансов надзор. Надвишавайки границата от 95%
отписването е възможно, като всички акции, които до момента не са собственост на холдинга, ще
станат негови автоматично, а акционерите ще получат съответната сума пари. Така делът на
холдинга ще достигне 100% от капитала на Плевен-Булгартабак АД. Тютюнопреработвателното
дружество Плевен-Булгартабак АД отчита печалба от 3,19 млн. лв. за януари-юни 2012 г., като
през първото полугодие на 2011 г. тя е била 1,46 млн. лв.
Инвестор.БГ , 2012-08-06
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„Бианор Холдинг” АД съобщи, че на 30.07.2012 г. Търговският регистър
при Агенция по вписванията е вписал увеличение на капитала на
дъщерното дружество „АйМедиаШеър” ООД чрез съразмерно увеличаване на дяловете на
съдружниците. Новият капитал е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева. „Бианор Холдинг”
АД, в качеството си на съдружник, притежава дялово участие в размер на 37 500 (тридесет и седем
хиляди и петстотин) лева, представляващи 75% от капитала на „АйМедиаШеър” ООД.
Money.bg , 2012-08-03

Държавните дялове от електроразпределителните дружества ЧЕЗ и
Е.ОН ще бъдат качени на борсата в следващите един - два месеца, коментира Васил
Големански, изпълнителен директор на БФБ и Централен депозитар. Надявам се съвсем скоро
дружествата да бъдат качени на борсата, т.е. в рамките на месец - два да ги видим на пазара,
допълни Големански. Има чисто административни стъпки, които изискват време и най-вероятно
ще се остави около месец на дружествата да се запознаят с проспектите. Така най-рано през
септември може да се стартира търговията, каза още изпълнителният директор на БФБ. Той
обясни, че директната връзка с Варшавската борса е напът да се реализира. Другият значителен
проект, по който работим, е за двойни листвания с Виена.
Дарик радио , 2012-08-02

Щатски фонд иска ОЦК
Американски инвестиционен фонд, свързан с кмета на Ню Йорк Сити Майкъл Блумбърг, прави
постъпки за покупка на Оловно-цинковия комбинат в Кърджали, научи „Преса".
Неправителствени източници потвърдиха, че вече има сключен предварителен договор за
продажбата на предприятието. Преговорите между представители на компанията „Блумбърг" и
собственика на металургичното предприятие Валентин Захариев са били на 30 юли. В рамките на
60 дни трябва да се извърши проверка на финансовото и техническото състояние на завода, след
което се очаква сделката да бъде финализирана.
Преса , 2012-08-02
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ИНВЕСТИЦИИ

MАLLka голяма поръчка
Данните на Камарата на строителите преди седмици
показаха, че се строят наполовина по-малко сгради в
България в сравнение с 2009 г., а стотици фирми са
прекратили дейността си. На фона на тази мрачна
статистика може да си представим конкуренцията за
строителството на сграда с площ 180 хил. кв.м като
корпоративния еквивалент на битка почти на живот и
смърт. В конкретния случай става въпрос за избора на
изпълнител на довършителните работи на най-големия
търговски център в България - Sofia South Ring Mall,
инвестиция на гръцките Fourlis Group и Danaos
Development. Само за сравнение - общата площ на найголемия работещ обект от този тип - The Mall на бул.
"Цариградско шосе" в София, е 66 хил. кв.м. Както при
другите огромни частни проекти, изборът на изпълнител е
станал на състезателен принцип, като са били поканени
десетина компании - български и чужди, с опит в подобни
проекти.
Капитал, 8 август 2012

Испанци и англичани купуват къщи в
Родопите
В последните месеци има засилен интерес от страна на
английски и испански граждани към селските къщи в
Родопите, Странджа и Арбанаси. Това заяви Иван Горанов,
експерт по недвижимите имоти. По думите му интересна
тенденция е и фактът, че във Варна имотите са по-скъпи от
тези в София. Според Горанов това може да е заради
сезона. В момента 90% от купувачите на ваканционни
имоти у нас били руснаци. Имало интерес и от страна на
румънци, сърби и македонци. Въпреки атентата на летище
Сарафово в Бургас нямало отлив на купувачи. В София
цените бележат ръст, но до момента са реализирани 20%
по-малко сделки в сравнение с миналата година.
Новинар, 7 август 2012

Комисията за конфискация отчете отнето
имущество за 8,5 млн. лв

5 млн. лв. в следващите 2 г.
ще струва поддържането в
добро
състояние
на
новооткритите участъци на
магистрала "Тракия" и на
трасето от Ямбол до Карнобат,
което трябва да е готово
догодина.
Това
показва
обществената
поръчка
на
пътната агенция за зимно и
лятно поддържане.
Новинар, 7 август 2012
Дарик радио, 27 юли 2012

Чужденци
модерни
Търново

ще
строят
болници
в

Инвеститори от Чехия, Австрия,
Германия и Израел искат да
строят специализирани болници
във В. Търново, съобщи кметът
Даниел Панов. Интересите на
чужденците са насочени към ин
витро
медицината,
рехабилитацията,
спешната
помощ и др.
stroimedia, 3 август 2012

“Витоша” шампион по спад
на наемите
Софийският бул. "Витоша" е
световен първенец по спад на
наемите на магазините с близо
40% за година. Това гласи
доклад за търговските площи на
консултантската
компания
"Колиърс"
(Colliers
International).
Проучването
обхваща 129 улици в света.
Стандарт, 3 август 2012

Отнето имущество за 8,5 млн. лв. за първите седем месеца
на тази година отчете Комисията за конфискация на
незаконно придобитото имущество. Това е два пъти и половина повече, отколкото през цялата
2011 година. През миналата година конфискуваното имущество е за 3,6 милиона лева, припомнят
от институцията. По-добрият резултат се дължал на факта, че през юли Върховният касационен
съд се е произнесъл по четири дела в полза на комисията, като е потвърдил по този начин
отнемането на 2,5 млн. лв. В полза на държавата е отнето имущество за 840 000 лева от Петър
Марваков, който е осъден за участие в престъпна група за трафик на кокаин от Боливия през 2003
година. Марваков бе задържан при международната полицейска операция "Лунна светлина" и бе
арестуван с кокаин, примесен с картофено пюре.
Класа, 7 август 2012
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23% от площите в молове в България са празни
Около 23% от площите в търговските центрове в България стоят празни към края на второто
тримесечие на годината. Това сочат данни на инвестиционния фонд European Convergence
Develop. CoPLC (ECDC), който има проекти за четири мола у нас. Въпреки че свободните площи в
столицата отчетоха лек спад, делът във второстепенните градове е над 30%, смятат специалистите
от фонда. Тази година се оказа „много предизвикателна“ за българския пазар на търговски площи
с 9 нови мола, които в момента са в процес на изграждане. Те ще прибавят към пазара обща брутна
отдаваема площ от 318 хил. кв. м. До края на тази година делът на търговски площи на 1000 души
население в страната ще достигне около 100 кв. м при средно 200 кв. м в Централна и Източна
Европа (ЦИЕ). До края на 2013 г. делът в столицата ще надмине 300 кв. м на 1000 души, казват от
фонда.
stroimedia, 6 август 2012

Продават профилакториума на Минералните бани, работническото
общежитие и още 2 имота на ЛУКойл
„GVA Sollers Solutions” като ексклузивен консултант на "ЛУКойл Нефтохим Бургас" АД - Бургас
организира продажба на активи, недвижима собственост на ЛУКойл, посредством провеждане на
директни преговори с потенциални купувачи, като ще бъде приета най-високата оферта за
продажна цена. Срокът за заявяване на интерес е две седмици от публикуване на настоящото
съобщение. Имотите, обект на продажба, са: 1. Профилакториум „Бургаски Минерални Бани” 2.
Жилищна сграда – къща с двор в гр. Черноморец, община Созопол 3. Туристическа хижа
„Тополица”, с. Тополица, община Айтос 4. Работническо общежитие, ж.к. Изгрев, гр. Бургас
Бургас-днес и утре, 3 август 2012

Предлагането на ваканционни имоти намалява, търсенето расте
През изминалите шест месеца предлагането на ваканционни имоти от инвеститори значително е
намаляло спрямо същия период на 2011г. Завършените сгради с ваканционно предназначение през
първото полугодие на 2012 г. са с обща разгъната застроена площ от 42 778 кв.м. и са разположени
главно по Южното Черноморие. В сравнение с периода януари-юни 2011г. се наблюдава спад от
87.39% при завършените ваканционни имоти, а сградите със започнат строеж през този период са
намалели със 70.15%, като за шестмесечието на 2012 г. са с обща разгъната застроена площ от 28
422 кв.м. Започнатите сторежи са ситуирани изцяло по Южното Черноморие. Водещ при
предлагането на ваканционни комплекси е вторичният пазар. Наблюдава се препродажба на имоти
главно от англичани и ирландци, които са закупили имот на ниски цени в начален етап на строеж с
цел печалба чрез продажба след години, когато сградата е завършена и с по-висока цена.
profit.bg, 3 август 2012

Още 17 км от магистрала "Тракия" пускат до края на август
До края на август се очаква да бъдат пуснати и 17 км от магистрала "Тракия" от Ямбол до
Петолъчката, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Тя припомни, че на 12 юли е бил открит Лот 3 от Нова Загора до Ямбол и подчерта, че старите
участъци от магистралата са за пълен ремонт. На въпрос дали няма да се наложи реконструкция на
най-стария участък на АМ "Тракия", докато се строи нейния край, регионалният министър уточни,
че такъв ремонт вече се налага. "За всички пътуващи, то е видимо, осезаемо. Състоянието на найстария участък е за пълна реконструкция на платната и в двете посоки", каза Павлова. По думите й
няма никаква възможност този ремонт да се финансира с пари от Европа, така че за 60-те милиона,
които ще са нужни, ще се разчита на държавно финансиране през следващите години.
3e-news, 3 август 2012

България осма в имотните мераци на британците
Експертите от престижния информационен портал TheMoveChannel са изготвили таблица с найжеланите страни в света за покупка на имот от страна на британците и България гордо заема в нея
осмото място. Това е издигане с цели 10 позиции за година, поясняват спецовете и категорично
обявяват страната ни за шампион. Скокът, който направихме през последните месеци, е достоен за
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златен медал, коментират брокерите. Традиционно на върха на класацията е Испания популярна с
ваканционните домове на англичани и германци. Тя е плътно следвана от друг ветеран в областта
– САЩ, а бронзовото място е за Франция. Преднина пред страната ни имат още Португалия,
Италия, Турция и Бразилия, но сме надминали Кипър и Хърватия в челната десетка.
Монитор, 3 август 2012

Продават луксозен комплекс в Боровец за 4,3 млн. лв.
Чрез общински публичен търг с явно наддаване да бъде продаден апартаментният комплекс
“Боровец гардънс” в курорта (известен още като общинския хотел в Боровец – на входа на курорта
откъм Самоков). Решението взе наскоро Общинският съвет на Самоков. Началната тръжна цена
ще бъде 4 298 000 лв. Желание да закупи хотела е проявила фирмата “Ви Ай Джи 2009” ООД.
Самият комплекс е на пет етажа и със застроена площ от 1353 кв. м. Разгънатата застроена площ е
6490 кв. м. Сградата разполага с общо 90 апартамента – 42 двустайни, 8 тристайни, 2
четиристайни и 38 студия. Четири от двустайните апартаменти са лукс категория. Към комплекса
са предвидени помещения за магазини, заведения.
stroimedia, 3 август 2012

Коко Динев дава 3 млн. за резиденцията на Тато
Динев от години бил хвърлил око на огромния имот, в чиито стотина декара, освен изключително
редките растителни видове, има и 2 езера, както и куп сервизни постройки, научи ШОУ. Близки на
ексбоса на „Локо" - Пд разкриват, че той отдавна е сред най-редовните посетители на
резиденцията, като често водел в нея новите си дамски завоевания. Според тях Динев бил склонен
да брои до 3 милиона лева за баровския имот. Именно поради тази причина обявил доскорошния
си суперлук-созен дом с Емилия в Сандански за продажба. Според градската мълва в курортния
град, звездната двойка искала 2 милиона лева за суперлуксозното си имение, известно като
"Малката резиденция". Динев купи къщата палат с 15 декара парк от фалиралия бизнесмен Иван
Ковачев и съпругата му Вилияна и плати за нея 1 000 000 евро. В момента зад оградата на
необитаемата сграда има само наети от Динев пазачи. В Сандански се говори, че Коко трудно ще
продаде скъпия имот, тъй като пари кеш в условията на криза никой не плаща.
Струма - Благоевград, 3 август 2012

Ремонтът на мостовете на магистралите започва през септември
През септември, ако няма обжалване на процедурите, ще започне ремонтът на опасните виадукти
на автомагистралите, за които беше обявена съкратена конкурсна процедура за избор на фирмите
изпълнители, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
На 18 август предстои да се разгледат офертите на 9 фирми и консорциуми, които бяха допуснати
до процедурата по избор на изпълнител. Павлова посочи, че с цел по-голяма сигурност в района на
виадуктите, които ще бъдат ремонтирани, е ограничена скоростта на движение, като към момента
други предпазни мерки не се налагат. При започването на ремонта движението поетапно ще бъде
затваряно, за да се наруши минимално преминаването по трасето. Пълна реконструкция на
платната на най-старата част на магистрала „Тракия“ между София и Пловдив е необходима, но
тъй като не можем да го финансираме с европари, ще трябва да правим това на части с пари от
бюджета.
Класа, 3 август 2012

Договор за осъществяване на проект за рехабилитация на
водоснабдителната и канализационната мрежа в Банско подписаха кметът на
курортната община Георги Икономов и министърът на околната среда и водите Нона Караджова.
Стойността на проекта е 89,5 млн лв. и се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2007
– 2013". В рамките му се предвижда изграждане на пречиствателна станция, реконструкция и
доизграждане на ВиК мрежа от двете страни на река Глазне и изграждане на корекция на реката.
Предвижда се строителните дейности по проекта да завършат до края на 2014 г, като около 6
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месеца след това пречиствателната станция и ВиК мрежата ще се въвеждат в експлоатация в
случай, че има дефекти ще се отстраняват за този период. Срокът за изпълнение на проекта е до
края на 2014 г. Дотогава ще бъде реконструирана и изградена общо 34 км. канализационна мрежа
и 14 км. водопроводна мрежа. Подготовката на проекта започна при предишното общинско
ръководство, като той бе внесен за оценка в министерството на околната среда и водите, но бе
върнат заради допуснати пропуски.
Дарик радио, 2 август 2012

Запасите от офиси в София продължават да нарастват
Голямата конкуренция на пазара на офиси в София действа в полза на бизнеса. Наематели и
купувачи могат да договорят по-ниски наемни нива или продажни цени, тъй като запасът от офис
площи на пазара е набъбнал до близо 1,5 млн. кв. м, а незаетите площи към края на юни са 21,3%,
посочват от Regent’s Property Advisors в доклада си за пазара на офиси през първите шест месеца
на годината. Не се наблюдават значителни промени в обема на проектите, които се строят в
момента, коментират експертите. Дисбалансът между търсене и предлагане на пазара остава
сериозен, така че в следващите тримесечия не се очаква съживяване на инвеститорската активност
и строителството на нови, големи офис проекти, се посочва в доклада. В момента най-активно
строителство на нови офис сгради се извършва по протежението на Цариградско шосе и бул.
България в столицата, отчита изследването.
Investor.bg, 2 август 2012

Нов спортен комплекс ще се изгражда в Козлодуй
Община Козлодуй внесе проект „Изграждане на стадион „Христо Ботев" и спортен комплекс в
град Козлодуй" по Програма за развитието на селските райони 2007-2013 година. Общата
стойност на проекта е 5 667 753,93 лева. В строително-монтажните дейности са включени покрит
футболен терен, комбиниран волейболен и баскетболен терен, лекоатлетическа писта, паркинг
алеи и представителна административна сграда. В момента на мястото на бъдещето модерно
спортно съоръжение съществува само затревен терен, а достъпът до него е затруднен заради
лошото състояние на пътната инфраструктура. „С модернизацията на съоръжението, която сме
предвидили в проекта, ползите ще са огромни. Ще подобрим качеството на живот на младите
хора, достъпа до спортни услуги и ще затворим един „спортно-оздравителен цикъл"- плувният
басейн е в съседство, както и спортната зала „Христо Ботев".”, заяви след внасянето на проекта
Марио Милов, директор на дирекция „Международни проекти и обществени поръчки" в община
Козлодуй.
stroimedia, 2 август 2012

Рекордни приходи от продажби на общински имоти във В. Търново
За две седмици от продажба на общински имоти в хазната на Велико Търново влязоха почти
толкова пари, колкото за първите 6 месеца на годината. Двама кандидати участваха в търга с тайно
наддаване за продажбата на бившото опитно поле в Шемшево от 5, 451 дка с построените в него 6
сгради. При първоначална цена от 48 300 лв. имотът беше продаден за 60 238 лв., което е над три
пъти повече от данъчната му оценка, която беше малко над 17 хил. лв. Фирмата на независимия
депутат Тодор Великов “Димара” купи на началната тръжна цена от 23 000 лв. общински имот в
съседство на хотела си във Вонеща вода. Депутатът оферира Община Велико Търново за
продажбата на 1064 кв. м земя и построените върху нея две бунгала с обща площ от 41 кв.м. От
1989 година земята и бунгалата бяха дадени за безвъзмездно ползване на кметството в Дебелец. На
търга за апетитния имот в курортното село се яви само фирмата на Великов.
Янтра - Велико Търново, 2 август 2012
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АНАЛИЗИ

Експанзията на моловете – сезон II
Общият обем на търговските площи в страната в момента гони 600 хил. кв.м. Според анализ на
консултанта Forton International точното число е 594.4 хил. кв.м, като в процес на изграждане са
още близо 240 хил. кв.м в молове. По-голямата част от новостроящите се търговски центрове се
очаква да бъдат завършени до края на 2013 г., като това ще доведе до ръст на количеството
отдаваеми търговски площи с 39%.
Поредицата от предстоящи откривания ще започне с отварянето на Bulgaria Mall. Разположеният
на ъгъла на столичните булеварди "България" и "Тодор Каблешков" търговски център ще добави
на пазара нови 33 хил. кв.м. Очаква се обектът да бъде завършен в края на годината, а с неговото
отваряне на българския пазар ще стъпи и британската верига Debenhams. За момента тя се
очертава като един от ключовите наематели за мода в Bulgaria Mall.
Малко по-късно в надпреварата за клиенти ще се включи и Paradise Center, чиято отдаваема площ
е 80 хил. кв.м. В разположения на бул. "Сребърна" в София търговски център ще има 25 хил. кв.м
зона за забавления – увеселителен парк, ледена пързалка и 14 киносалона от веригата Cinema City.
В първите месеци на тази година договори за площи в Paradise Center сключиха Carrefour и H&M.
Следващите проекти, които се очаква да бъдат завършени, са The Strand в Бургас и софийският
South Ring Mall, които ще предложат съответно още 30 хил. кв.м и 72 хил. кв.м. След тях обаче
серията от големи проекти поне засега се прекъсва.
"Близо 50% от изграждащите се площи в София вече са договорени, което ни дава основание да
вярваме, че новите търговски центрове ще стартират с добра заетост", коментира изпълнителният
директор на Forton International Сергей Койнов. От компанията твърдят, че последните месеци
преди откриването на един търговски център обикновено са най-активни за отдаването под наем
на площите в него. От тази гледна точка техните очаквания са, че през втората половина на тази
година ще бъдат сключени значителен брой сделки за търговските обекти в Paradise Center и
Bulgaria Mall. "Пазарът приема тези проекти с интерес, както заради ключовите локации, така и
защото са с нови за нашия пазар концепции", казва Димитър Киферов от Forton. От
консултантската компания казват, че в момента могат да се откроят три типа наематели – такива,
които познаваме от съществуващите търговски центрове, новите марки, които ще стъпят за първи
път в България и една нова категория - ритейлърите, които до момента не са имали присъствие в
търговските центрове.
През първото полугодие наемите на площите в моловете са се задържали стабилни. Средните цени
на квадратен метър в София са около 27 евро за най-масовите обекти от около 100-150 кв.м,
посочват от Forton. И допълват, че извън столицата наемите се движат между 18 и 20 евро на кв.м.
Според анализите на консултантската компания причината за задържането на наемите се дължи на
очакванията на наемателите за ръст на потреблението към момента на откриване на новите
търговски центрове. От Forton обаче не се наемат да прогнозират какъв ще бъде ефектът върху
цените, след като моловете заработят, като казват, че това ще зависи от стратегиите на
инвеститори и наематели и най-вече от развитието на общата икономическа среда.
Капитал, 8 август 2012
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 СЕМИНАР: АКТУАЛНИ МОМЕНТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП
КОГА: 26.09.2012, 29.09.2012
КЪДЕ: хотел РОЯЛ ПАЛАС ХЕЛЕНА ПАРК*****, Слънчев бряг

 EXPO REAL 2012
КОГА: 08-10.10.2012
КЪДЕ: Мюнхен, Германия

 СЕМИНАР: ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ СВЪРЗАНИ ЛИЦА. МЕТОДИ И
ПОДХОДИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ
КОГА: 12.10.2012
КЪДЕ: София Принцес Хотел****, до Централна гара
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