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БЕХ пуска облигации за 300 млн. долара
Българският енергиен холдинг (БЕХ) планира да емитира
облигации за 300 млн. долара на международните пазари
в началото на следващата година, заяви изпълнителния
директор на холдинга Михаил Андонов. Средствата са
нужни на БЕХ, за да се изплатят 195 млн. евро, които
дъщерното му дружество - Националната електрическа
компания (НЕК), дължи по синдикирания заем към
консорциум от банки, ръководен от BNP Paribas. Заемът,
който беше взет от НЕК заради проекта "Белене", трябва
да бъде изплатен до май 2013 г., но влошеното финансово
състояние на електрическата компания не й позволява да
се справи сама. Тази есен БЕХ се очаква да получи
кредитен рейтинг, който ще съответства на държавния.
Standard and Poor's оценява България с BBB, Moody's – на
Baa2, а Fitch на BBB-.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 27.08.2012

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 27.08.2012

Капитал, 29 Август 2012

"Уестингхаус" ще оценява изгоден ли е
VII блок на АЕЦ "Козлодуй"
Американската компания "Уестингхаус" е избраният
изпълнител на предпроектното проучване за изграждане
на седми блок на АЕЦ "Козлодуй". В присъствието на
министъра на икономиката, енергетиката и туризма
Делян Добрев беше подписан договор с компанията.
Целта му е изпълнителят да представи социалноикономически анализ, оценка на икономическата
целесъобразност, както и анализ на наличните
технологични възможности за новата мощност. В
процедурата участваха пет компании, "Уестингхаус" е
избрана заради най-добрата оферта. Оценителната
комисия е завършила своята работа миналата седмица.
999 500 евро е окончателната оферта. Цената е намалена
с 16% от първоначално предложената, каза министърът
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Предстои да бъде направена Оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС) и геоложко проучване, за
които ще бъдат избрани други изпълнители. Очакванията
са те да не надхвърлят цена от 5-6 млн. лева.
vesti.bg, 28 Август 2012

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 27.08.2012

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 27.08.2012

Източник: imoti.net
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Трейс Груп Холд с договор за 76 млн. лв.
Обединение Метро Дружба е подписало договор с Метрополитен ЕАД за изграждането на "Проект
за разширение на метрото в София: Втори етап - първи диаметър: "бул. Цариградско шосе (МС 19)
- ж.к. Дружба - летище София (МС 23) Обособена позиция II: "Участък от км 3+184.90 (края на
МС20) до ул. Поручик Неделчо Бончев км 5+010. Обособена позиция II включва участък от 1825
м, в която попада и изграждането на метростанция 21, която ще бъде ситуирана на бул. Искърско
шосе и Подпоручик Йордан Тодоров. Водещ партньор в обединението е Трейс Груп Холд, с
партньори Мостконсулт ООД и АР Джи Би, а стойността на договора е 76.4 млн. лв. Компанията
изгради три метростанции от първи метродиаметър - Младост 1, Младост 3 и Цариградско шосе,
както и прилежащия към тях метропът. Трейс Груп Холд изгражда и втори метродиаметър в
центъра НДК-бул. Черни връх с три метростанции, които се очаква да бъдат пуснати в петък, 31
август. Това е втори голям договор за компанията само в рамките на десет дни, след подписването
на контракт за строителство на участък от Софийски околовръстен път на стойност 48 млн. лв.
Един час преди затварянето на днешната борсова сесия по позицията са прехвърлени 500 лота на
цени между 4.00 и 4.20 лв. за брой.
profit.bg, 28 Август 2012

Фабриката на някога големия производител на замразени картофи
"Роял патейтос" в с. Белчин, Самоковско, е обявена за публична продан
от частен съдебен изпълнител. Компанията, която преди няколко години държеше една трета от
пазара в страната, изпадна в тежко финансово състояние със започването на кризата и в началото
на 2011 г. беше обявена в несъстоятелност. Кредиторите й обаче няма да получат нищо от
евентуалните приходи от продажбата на имота. Причината за това е, че самата фабрика и земята,
на която се намира, междувременно са били прехвърлени на "Булфрост" - друго дружество,
свързано със собственика на "Роял патейтос" Стоян Благов. Сегашната процедура всъщност е
образувана по искане на Банка Пиреос България заради дълг на няколко фирми на Благов. За
продан Претенциите на банката кредитор са към няколко свързани длъжника. Сред тях са "Кредит
факторс", "Инвестиа" и самият Стоян Благов, които са били в борда на директорите, преди "Роял
патейтос" да изпадне в несъстоятелност и управлението й да бъде поето от синдик. Другите
посочени длъжници - "Хедж риск" и "Роял агро 2000", отново са фирми на Благов.
Капитал, 23 Август 2012

МВР спира да охранява АЕЦ "Белене"
Правителството реши площадката на АЕЦ „Белене” да отпадне от списъка със стратегическите
обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от Министерството на
вътрешните работи в рамките на неговия бюджет. Освободените от охраната на обекта мобилни
полицейски сили ще бъдат включени в опазването на обществения ред на територията на
областите Хасково и Стара Загора. "На площадката на "Белене" има оборудване, което трябва да
се пази, тя не може да остане неохраняема",коментира "червеният" депутатът и бивш енергиен
министър Румен Овчаров в края на юли проекторешението на кабинета площадката втората
атомна да остане без спецохрана. Според него машините и съоръженията са собственост на
държавна фирма и ако се допусне да бъдат разграбени, това ще бъде безстопанственост. В края на
месец март тази година кабинетът реши официално, че България се отказва от строителството на
централата в Белене.
econ.bg, 23 Август 2012
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Капитал, 27 Август 2012
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Неблагоприятен бизнес-климат през август във всички
отрасли на икономиката - промишленост, строителство,
търговия на дребно и услуги, отчете Националния
статистически институт. Анкетата с мениджъри в
четирите отрасъла показва, че общият показател се е
понижил с 3.3 пункта спрямо юли и е на равнището от
2001 година. В промишлеността показателят намалява с
2.8 пункта в сравнение с юли, като основен проблем е
намаляването на поръчките от чужбина. Предприемачите
посочват още и несигурната икономическа среда и
свитото потребление в страната като проблем за
развитието на предприятията си. Относно продажните
цени очакванията са за запазване на тяхното равнище
през следващите три месеца. Строителството отново е
начело в негативизма и регистрира спад от 6.9 пункта за
месец.
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Икономически показатели
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Бизнес климатът през август се влошава
във всички отрасли на икономиката

Централен курс на БНБ
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ПЧИ 40.3 млн. EUR през юни 2012
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С 560,9 млн. евро е нараснал държавният дълг в
абсолютна стойност спрямо 2010 година. Това става ясно
от публикуван на интернет страницата на Министерство
на финансите обзор на държавния дълг на страната за
2011 година. Нарастването се дължи преди всичко на
полученото през годината ново вътрешно и външно
финансиране, както и отчетените валутно курсови
разлики при преоценката на дълга на страната. От него
2,158 млрд. евро. са дългове по държавни ценни книжа,
емитирани на аукционен принцип, 129,1 млн. евро – по
държавни ценни книжа, емитирани за структурната
реформа, и 171,2 млн. евро. е дългът по вътрешния
държавен заем. Общата сума на извършените през 2011 г.
плащания възлизат на 381,7 млн. евро, като от тях 294,3
млн. евро са били погасявания по главници и 87,4 млн.
евро по лихвени плащания.
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Държавният дълг на България нараснал с
560 млн. евро за година
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Близо половината от спестяванията, които българите
поверяват на банката, стоят в 1,5% от сметките. Това
сочат изчисления на "Стандарт" за депозитите на
физически лица, направени на база данните на БНБ.
Цифрите показват, че близо 15 млрд. лева се пазят в едва
около 188 000 сметки. Останалите около 17 млрд. лв.
влогове са разпределени между повече от 12 млн. сметки.
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Това ще рече, че средно в сметките на богатите има по около 80 000 лв., докато останалите държат
средно по 1500 лв. в банката. Така излиза, че влогът на един богаташ е 53 пъти по-голям от този на
останалите граждани. Парите в някои депозити обаче може да са много повече или доста по-малко
от средното за дадената група, коментират банкови експерти. Те уточняват, че не е задължително
всяка отделна сметки да е на различен човек. Възможно е едно физическо лице да има повече от
един влог.
Стандарт, 27 Август 2012

България 47-а в света по златни резерви
България заема 47-о място в света по златни резерви, които са 39.9 тона. Те представляват 11.7%
от резервите на страната, показват последните данни на Световния съвет по златото към август
2012 г. В края на миналата година страната ни заемаше 45-а позиция, отново с 39.9 т злато, или
11.8% от резервите ни тогава. Първото място в класацията се заема от САЩ с 8 133 тона златни
резерви, които съставляват 75.1% от общите й резерви. Челната тройка се оформя от Германия (3
395 тона) и Международния валутен фонд, който разполага с 2 914 тона, пише "Стандарт".
Четвъртото място е за Италия с 2 451 тона, а петото за Франция с 2 435 тона. По-нататък в
класацията се нареждат Китай (1 054 тона), Швейцария (1 040 тона), Русия (918 тона) и Япония
(765 тона). В челната десетка е Холандия, която разполага с 612 тона златни резерви, които
съставляват 60.2% от общите й резерви. Сред първите десет с най-малък дял от общите резерви
златото е в Япония, където то заема едва 3.1%. Общо 35 държави разполагат с валутни резерви в
размер на над 100 тона.
Класа, 24 Август 2012

Лошите кредити на домакинствата намаляват до 19,93%
Към 31 юли 2012 г. лошите и преструктурирани кредити за населението отчитат второ поредно
месечно понижение до ниво от 19.93%, сочат изчисления на Profit.bg на база данни от Българска
народна банка. Така лошите заеми (показателят включва целия размер на балансово отчитаните
кредитни експозиции, които са класифицирани като необслужвани експозиции, загуба и
преструктурирани експозиции) достигнаха най-ниската си точка за последните девет месеца и за
първи път след декември 2011 г. отново са под нивото от 20%. През юли отново наблюдаваме спад
при лошите потребителски кредити, които вече са 18.43%, спрямо 18.81% за месец по-рано и
рекордните 20.16% към ноември 2011 г. Проблемите обаче остават при жилищните заеми, където
след понижението през юни отново отчитаме ръст, макар и минимален, до ниво от 20.50%. Това е
само 0.09% от максималното им ниво от май месец. Спад е отчетен и при другите заеми, където
към 31 юли те са 26.44% спрямо максималните 27.02%, отчетени през февруари.
Класа, 24 Август 2012

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на текстил и изделия от
текстил, без облекло", по Приходи от продажби за 2011 г.
No_
2011

Предприятие

Град

Продажби (хил. лв.)
2011

2010

1

Е. Миролио ЕАД

Сливен

177 151

152 932

2

Булсафил ЕООД

Пловдив

146 029

89 795

3

Ембул инвестмънт АД

Стара Загора

31 360

30 445

4

Декотекс АД

Сливен

21 832

16 267

5

Дидис ООД

Шумен

16 993

18 719

6

Коутс България ЕООД

София

15 451

12 738

7

Колхида Сливен АД

Сливен

15 396

10 078

8

Паладиум ЕООД

София

13 035

10 394

9

Мак АД

Габрово

12 209

64 069

10

Катекс АД

Казанлък

9 226

7 988

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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Money.bg, 29 август 2012
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чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за продажбата на права от
увеличението на капитала на Фазан АД-Русе /4F5A/,
информира БФБ. На аукциона ще бъдат предложени 77 931
броя права, срещу които не са записани акции, или 24.28%
от издадените права. Общо издадените права са 320 992 бр.,
срещу които се предлагат за записване същият брой нови
акции. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат
записани и платени най-малко 240 000 бр. нови акции, или
близо 75% от заплануваното. Това означава, че
увеличението най-вероятно ще бъде успешно, дори и на
аукциона да не се намери купувач за останалите
неизползвани права, тъй като до момента вероятно са
пласирани права за 243 061 нови акции, или 75.72% от
предложените.

31.07

На 29.08.2012 г. /сряда/ предстои аукцион по
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общото събрание за промяна в състава на Съвета на
директорите чрез намаляване на броя на членовете му от 5има на 3-ма члена. На общото събрание бе прието
освобождаване като членове на Съвета на директорите на
Венера Хайруллина и Титко Манджуков. В резултат, СД
включва Розалия Хайруллина, Мустафа Хаджисюлейман и
Дамир Хайруллин. Розалия Хайруллина остава единствен
представляващ дружеството.

БФБ-София
Седмичен оборот (20 - 24 август
2012г.) (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
878 072.76
Standard
974 604.21
АДСИЦ
652 459.24
Общо
6 877 022.30

27.07

В Търговския регистър са вписани промени
в органите на управление на ЗММ-Якоруда
АД. Промените са в резултат на решение на годишното

SOFIX: 27.07.2012 – 28.08.2012
330
325
320
315

Ексминистър
"Виваком"

се

гласи

за

шеф

на

310
305
300

28.08

24.08

20.08

16.08

12.08

08.08

04.08

31.07

27.07

Министърът
на
транспорта
и
съобщенията
в
правителството на Симеон Сакскобургготски Пламен
Петров е най-вероятният бъдещ шеф на БТК, след като
приключи продажбата на телекома на българо-руския
консорциум между Корпоративна търговска банка (КТБ) и Внешторгбанк (ВТБ), в която 75% от
акциите са на правителството в Кремъл. Само допреди месец Пламен Петров бе финансов
директор на водещия мобилен оператор у нас "МобилТел". Второто име, което се сочи за
шефското място в БТК, е на Александър Манолев, който допреди година бе шеф на борда на
директорите на "Булгартабак". Любопитен факт е, че и той е заемал мениджърска позиция в "МТел". Манолев минава за довереник на шефа на КТБ Цветан Василев. Кой и дали изобщо някой от
двамата ще оглави БТК, ще стане ясно след два месеца.
Труд, 28 август 2012

„Енергоремонт холдинг”АД завърши с успех и предсрочно строителството на
отсечката „МС Обеля - бул. Ломско шосе - Пътен възел Надежда“ от втори метродиаметър на
Софийското метро. Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) издаде акт 16 за
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въвеждането на обекта в експлоатация, както изисква Законът за устройство на територията.
Обединение “Енергоремонт-Монтажи” спечели обществената поръчка на „Метрополитен” ЕАД за
изграждане на електрозахранването, вътрешните електроинсталации и осветление, доставки и
монтажни работи по ТПС и ПС, автоматика и телемеханика, ОВ инсталации и климатизация, ВиК
инсталации и тунелен водопровод на четири метростанции от втори метродиаметър на
Софийското метро в участъка метростанция „Обеля” - бул. „Ломско шосе” - Пътен възел
„Надежда”. За първи път в Метрополитен Холдинга достави и монтира тягови изправители и
разпределителни уредби за постоянен ток на германската компания Balfour Beatty. Навреме
доставено, монтирано и въведено в експлоатация бе оборудването на (ТПС) тягово понизителните
подстанции, чиято роля е да захранват влаковете, метростанциите и тунелните участъци.
Агенция Фокус, 28 август 2012

Съветът на директорите на „Юрий Гагарин“ АД взе решение за
разваляне по взаимно съгласие на договора, с който дружеството трябваше да закупи 100% от
дяловете на унгарската търговска компания „Филстайл-Хунгари“, съобщиха от българското
дружество. В тази връзка Съветът на директорите възложи да се предприемат необходимите
действия за предсрочно погасяване на инвестиционния кредит от 6 млн. евро, по сключения с
„Първа Инвестиционна Банка“ АД договор за закупуване на унгарската компания.Освен това с
прекратяването на заема, ще бъде заличена и договорената през юни ипотека върху недвижимите
имоти на „Юрий Гагарин“ АД, учредена в полза на банката кредитор.Решението за отказ от
инвестиция за закупуването на унгарското дружество е обосновано от промените в бизнес средата,
които налагат преосмисляне на инвестиционната политика на „Юрий Гагарин“ АД.Към второто
тримесечие на тази година нетната печалба на българската компания възлиза на 2.756 млн. лв.
Последната цена на акциите й е 25.50 лв. за лот. Предметът на дейност на „Юрий Гагарин“ АД е
производство на печатни опаковки от картон и хартия. Производство на филтри за цигари и
цигарени гилзи с филтър. Вътрешен и международен транспорт. Търговия на едро и дребно. За
юли от „Юрий Гагарин“ АД отчетоха спад с 36% на продажбите на заготовки за цигари, до 1.12
млн. лв. Причината е, че в началото на месеца компанията беше принудена да спре производството
на тези продукти, които формират близо половината от продажбите й, след забрана, наложена с

изменения в Закона за тютюна и тютюневите изделия.
Дарик радио, 27 август 2012

Бизнесменът Веселин Марешки и съпругата му Светлана ще влязат в
новото ръководство на „Български фонд за дялово инвестиране” АД.
Третият член на Съвета на директорите ще бъде варненецът Веселин Божков, който има участие в
няколко фирми. Новият състав предстои да бъде гласуван на извънредно общо събрание на
дружеството, свикано за 29-ти септември в София, става ясно от публикуваната информация на
сайта на Българската фондова борса. Досегашното ръководство на „Български фонд за дялово
инвестиране” е изцяло аут. Според експерти това означава, че дружеството е купено. Компанията
се занимава с придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни
дружества, финансиране в свързани компании, търговско посредничество и представителство,
покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, както и отдаване под наем и управление на
недвижими имоти. На заседанието ще бъде разгледано и предложение за преместването на
седалището на дружеството от София във Варна.
Дарик радио, 27 август 2012
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ИНВЕСТИЦИИ

Китайската BYD иска да продава автобуси
на ток у нас
Китайската компания Build Your Dreams (BYD) има
интерес да пусне автобуси на ток у нас. Това стана ясно
след срещата между генералния мениджър на
производителя за Европа Янгпинг Чен и представители на
родния индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ).
Освен с ИКЕМ, китайският мениджър е имал среща и с
изпълнителния директор на „Столичен автотранспорт“
Слав Монов, с когото са обсъдили възможността за
евентуален внос на екологични автобуси за София.
Предвижда се да бъде изготвена тестова линия с
електрическите возила. Предварителните разчети показват,
че с въвеждане в експлоатация на един електрически
автобус икономията ще изплати превозното средство за
срок от 4-5 години. Пълната експлоатация на
електробусите на BYD без замяна на батериите е за срок от
10 години. Това означава, че повече от 5 г. автобусът ще се
движи, без да се заплаща за зареждане с газ или с течни
горива, обясниха от клъстера.
Монитор, 29 август 2012

Лятото връща интереса към пазара на
имоти
Все повече българи инвестират парите си в покупка на
жилище, вместо да ги държат в банка, показват
наблюденията на компания за посредничество при
закупуване и продажба на имоти. В по-голямата си част
това са хора, които живеят в чужбина и решават да
инвестират спечелените пари в имот. Като причина за това
те изтъкват, че рецесията се задълбочава, а спестяванията в
банките стават все по-нискодоходни. Така, използвайки
летните месеци те се прибират и междувременно сключват
сделка за желаното от тях жилище. През горещите месеци
се наблюдават няколко тенденции, разказва Калоян
Богданов. Първата е с цените на имотите. По думите му
дъното вече е достигнато и сега цените тръгват плавно
нагоре. " Нещо, за което трябва да бъдете подготвени, ако
ще купувате имот е, че в момента пазаренето е почти
невъзможно - с 10% са намалели сделките, при които
продавачите правят отстъпка на купувачите. Цените на
жилищата спряха да падат", коментира той.
Stroimedia.bg, 28 август 2012

Само три обединения в търга за морска
гара Бургас
В последния понеделник на август 9-членна комисия на
Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
отвори трите оферти за инженеринг на морска гара Бургас.
Първи по реда на подаване на документите е обединението

Втори опит за продажба на
активите на "Исперих-БТ"
Производствените сгради на
тютюнопреработвателното
предприятие
"Исперих-БТ"
отново са предложени за продан
от частен съдия-изпълнител.
Първата такава процедура през
февруари се оказа неуспешна и
сега цената на общо 31 позиции
е намалена от 3.445 млн. лв. на
2.757 млн. лв.
Капитал, 29 август 2012

Продадоха на търг
апартамента в Балчик

4

Националната
агенция
за
приходите
(НАП)
продаде
четири луксозни апартамента в
комплекса “Марина сити” в
Балчик за 313 535 лева. Това
съобщиха от Териториалната
дирекция на данъчните в
морската столица. Имотите са
били собственост на нередовен
платец и са били продадени на
таен търг.
Монитор, 28 август 2012

АЕЦ
продава
комплекс

плажен

Ядрената централа в Козлодуй
обяви два търга с тайно
наддаване за продажба на
плажен комплекс и магазин.
Дружеството
иска
да
се
освободи от развлекателният
комплекс на Дунав, който се
казва "Рай". Началната тръжна
цена на плажния комплекс е 129
150 лв. без ДДС. В офертата
освен административна сграда,
ресторант, летен бар и хале за
лодки е включен поземлен имот
с площ 4180 кв. м.
24 часа, 26 август 2012
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"Техномаш прогрес", съставено от "Техномаш прогрес" (водещ партньор), "Вамос" ООД и ПРОНО
ЕООД. Втори е консорциум "Супер Бургас", съставен от "Щрабах" ЕАД, "Щрабаг" АГ (двете
заедно са водещ партньор), "Понсстройинженеринг" ЕАД и "Атика Р5". Последният участник е
ДЗЗД "Терминал Бургас". Той е съставен от шестима партньори: "ЛА Инженеринг", "БД Арх",
"МММ Строителни конструкции", "БГ Дивелъпмънт" ДЗЗД (съставено от лицата Данаил Кирилов
и Валентина Сотирова), "Експерт 95" ЕООД и "Комфорт Варна". За разлика от първите двама
участници третият не представи пълна документация и комисията ще изисква от него
допълнителни удостоверения. Няма краен срок за вземане на крайното решение.
Строителство Градът, 28 август 2012

Жилищата в Банско поевтинели тройно
Цените на апартаментите в Банско са паднали тройно през последните години. Квадратен метър
застроена площ в зимния курорт в момента се предлага на средна цена от 450 евро. Двустаен
апартамент пък излиза между 25 000 и 30 000 евро. Това съобщи Мария Саева, консултант по
продажбата на недвижими имоти в курорта, цитирана от Фокус. Тя обясни още, че цените на
жилищата на последен или партерен етаж са сравнително по-ниски. Подобни имоти се търгуват за
350-400 евро за квадратен метър. Заради изгодните оферти са наблюдава ръст на продажбите на
недвижими имоти в Банско през летните месеци. Това се дължи на пристигането на все повече
руски туристи в курорта, поясниха брокери. Обикновено 95% от тях плащали за жилището със
собствени средства. Кредити за нов дом теглели предимно местните купувачи. Най-предпочитани
били малките апартаменти с една спалня.
Монитор, 28 август 2012

8 от 10 сделки са до €48 000
В момента 80 на сто от продажбите на жилища в България се реализират на цена под 48 000 евро,
смята Добромир Ганев. „В случай на задълбочаване на кризата, цените на имотите ще
продължават да спадат”, прогнозира той. „Между 15% и 20% от сделките в сегмента на
ваканционни имоти у нас се сключват с руснаци или граждани от другите бивши съветски
републики”, обяснява Ганев. Според него няколко са причините за подобна тенденция. Основният
мотив за придобиване на имот в България е по-дългото пребиваване тук. Руските граждани не
купуват апартаменти единствено и само с цел да прекарат няколко седмици през лятото на морето.
Сред купувачите има много пенсионери, които целят да се премесят да живеят в нашата страна.
„Близките култури и отличната природа също са сред основните причини руснаци да решат да
придобият имот у нас”, смята шефът на „Форос”. По думите на Ганев руските граждани отделят за
имот между 30 000 и 40 000 евро. Според него немалко от руснаците у нас играят важна роля и на
пазара на луксозни имоти в България.
Монитор, 28 август 2012

Руснаци на поход за градски имоти
Руснаците тръгнаха на поход за имоти и в градовете. Доскоро братушките изкупуваха само
апартаменти в морските курортите и по-рядко в Банско. Сега вече търсят жилища и къщи в Бургас,
Варна, София, Пловдив и околните села, коментират брокери на недвижими имоти. Тенденцията
се задържа в последните месеци, отбелязват от "Адрес недвижими имоти". В същото време обаче
руснаците отделят по-малко пари за апартаменти у нас. Масовите купувачи са подготвени за
сделки за 30 000 - 40 000 евро. Реално обаче покупките стават за около 25 000 евро. Повечето от
купувачите са по-възрастни клиенти - на 50 - 60 г. Все по-често имотите се ползват за постоянно
живеене, а не само като вили за почивка. Предпочитани са двустайните апартаменти, ново
строителство, задължително с Акт 16, завършени до ключ, а водещ фактор е цената. Сравнително
по-рядко, но все пак има и сделки с къщи в селата около големите градове. Търсят се нови или
ремонтирани на цени до 30 000 евро, отбелязват брокерите. Интересът им към населените места
във вътрешността и западната част на страната е значително по-слаб, казват от агенцията.
Стандарт, 28 август 2012
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Благоевград чака китайски инвеститори за мол
Областният управител на Благоевград Костадин Хаджигаев ще бъде на посещение в Китай от 5
септември, за да участва във форума "Евро-китайски бизнес-срещи 2012". По време на
посещението си той ще сключи договор за сътрудничество между Благоевградска област и
провинция Дзилин. Това бе уточнено през май в Сандански между представители на двете
административни области. "Вярвам, че ще има конкретни резултати от нашата визита. Китайските
ни партньори от Дзилин вече гарантираха, че ще ни помогнат в контактите с китайски
инвеститори. Не на последно място ще представим и възможностите за туризъм в красивата ни
област, дано скоро насам започнат да идват повече китайци", каза днес Костадин Хаджигаев.
Някои от конкретните проекти, за които ще се търси финансиране, са изграждането на модерен
Експо център в бившата казарма в Благоевград, на нов водопровод между Сандански и петрички
села, на голям търговски комплекс в областния център.
Струма - Благоевград, 27 август 2012

Мегапоръчка за 300 млн. лв. във Варна
Община Варна планира да сключи договори за 300 млн. лв. за поддържане на улиците, тротоарите,
междублокови, спортни и детски площадки и паркови алеи в града в следващите три и половина
години. Разнообразните дейности трябва да бъдат извършвани от по 1 дружество за всеки от 5-те
района на града. Договорите за два от тях вече са подписани, става ясно от информация в
регистъра на обществените поръчки. Срещу общо 120 млн. лв. районите “Владислав Варненчик” и
“Аспарухово” ще се поддържат съответно от “Инжстройинженеринг” и обединение “Зебра Варна”
с водещ партньор варненската фирма “Зебра”. Все още няма договори за останалите части на
града. Мегапоръчката на общината е обявена през януари. Още през лятото на м. г., кметът Кирил
Йорданов пусна търг за същите дейности за 4 г. Стойността му обаче беше по-малка - 190 млн. лв.
Процедурата беше прекратена с решение на общинския съвет след съмнения защо се прави преди
местните избори.
Труд, 27 август 2012

Plaza Centers се отказа от проекта си в София
Инвестиционната компания Plaza Centers се отказва от проекта си в София, съобщава Investor.bg.
Фирмата има проекти и в Централна и Източна Европа и Индия. Преди 3 години придоби
контролиращ дял в проект за изграждането на търговски и офис комплекс в София. Реализацията
му обаче беше отложена заради кризата. От компанията обясняват, че отказът от реализация на
проекта в столицата е част от стратегията им за намаляване на задлъжнялостта. В тази връзка
компанията отписва от баланса си и банков кредит за 6 млн. евро. Plaza Centers има още един
проект за търговски център в България - Shumen Plaza в Шумен. Строителството на мола ще бъде
отложено с една година и се очаква да започне през 2014 г., а не през 2013 г., както беше обявено
по-рано. Ако изграждането на проекта започне, търговският център в Шумен се планира да бъде
готов през 2015 г. Към края на юни Plaza Centers отчита нетна загуба в размер на 7 млн. евро
заради увеличението на другите финансови разходи на компанията през първото полугодие. За
сравнение по същото време на миналата година беше регистрирана нетна печалба в размер на 32
млн. евро.
Монитор, 24 август 2012

Започва строежът на две индустриални зони
В напреднала фаза са проектите за индустриални зони в Божурище и в Бургас, съобщи Валери
Андреев, изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони”. По отношение на
планирането и зонирането в напреднала фаза сме по двата проекта – „Икономическа зона София –
Божурище” и „Индустриален и логистичен парк Бургас”. Много скоро ще бъдем готови с
проектите за изграждане на инфраструктура и до края на годината ще започне реализацията, каза
той. Оператор на зоната в Бургас е съвместно дружество между „Национална компания
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индустриални зони” и община Бургас, където с участието си известен превес има националната
компания. За Бургас се очаква, че изграждането ще започне по-рано, защото има частична
готовност по отношение на довеждаща инфраструктура. Началото на строителството в
Икономическа зона София – Божурище ще е до края на годината или в началото на следващата, в
зависимост метеорологичните условия.
Монитор, 24 август 2012

Продават над 100 индустриални фирми на цена от 1 млн. до 20 млн. евро
От началото на тази година досега над 100 индустриални обекта са предложени за продажба; до
края на годината се очаква поне още толкова да бъдат оферирани. Това прогнозира в четвъртък
Орлин Владиков, експерт в областта на недвижимите имоти и бивш председател на Националното
сдружение "Недвижими имоти". Сред тези предприятия за продан от 5 до 8 процента са дружества
с чуждестранно участие от европейски страни в криза, както и чуждестранни инвеститори,
привлечени преди време от добрите изкупни цени на енергията от алтернативни енергийни
източници, коментира Владиков. Останалите индустриални обекти, които се продават, са изцяло
български. До момента има само спорадични сделки с тези обекти. Продажбата на такива
предприятия отнема от шест месеца до една година. По тази причина експертът очаква, че
тенденцията за ръст на броя на предприятията, които ще се продават, ще продължи и през 2013
година. Средно в едно от продаваните предприятие работят от 30 до 100 души. Ако не се намерят
купувачи за тях, това ще рефлектира поне с един процент върху безработицата в страната.
Обратното - при покупката на такова дружество, има потенциал дори за увеличаване на броя на
заетите в него.
Класа, 24 август 2012

Направиха първа копка за търговско-сервизен комплекс
Автомобилният център ще бъде изграден на бул. „Цариградско шосе”, между кръстовището с ул.
”Димитър Пешев” и моста над река Искър. Новият комплекс за марките KIA и Subaru ще отвори
врати в столицата през следващата година, съобщи Монитор. На разгърната площ от 9300 кв. м ще
бъдат разположени сградите на компаниите партньори. Най-голямата част от 879 кв. м ще се заема
от „КИА Моторс България”, за „Субару Моторс” са предвидени 645 кв. м, а офисите на двете
дружества ще се простират на 523 и 201 кв. м. Значително пространство от 6650 кв. м в новия
бизнес център е отредено за автосервиз, обслужващ двете автомобилни марки. Инвестицията
включва и изграждане на локално платно, осигуряващо достъп до търговско-сервизния комплекс.
Сградата е решена на общо четири нива – сутерен и три надземни етажа. С проекта са предвидени
изискващите се за него общо 120 паркоместа, като интересен факт е, че 49 от тях са разположени
на покривната част, обособена за паркинг с усилена настилка за движение на колите, съчетана с
тревни площи.Сутеренната зона е предназначена за сервизни дейности, включващи тенекеджийно
и бояджийно отделение със зона за изчакване на автомобили и складове към тях, склад за
авточасти и автомобилни гуми.
citybuild.bg, 23 август 2012

"Металстрой АМС" довършва грубия строеж на Колодрума за 2,689
млн. лв.
На 22 август общинска комисия начело със зам.-кмета на община Пловдив инж. Димитър
Кацарски отвори ценовата оферта на единствения кандидат в откритата процедура за приключване
на фаза "груб строеж" на новата многофункционална спортна зала с покрит колодрум за 8000
зрители. "Металстрой АМС" подаде цена от 2 689 667 лв. (без ДДС), която не превишава
лимитната стойност на обществената поръчка – 2 693 000 лв. (без ДДС). Фирмата, което бе
изпълнител и на първия етап на строежа, предвижда за 238 календарни дни да извърши доставка и
монтаж на покривно покритие по система "Линдаб билдингс", обезводняване на изкопа и
подземното ниво, както и противопожарна защита на металната скелетна конструкция. Поръчката
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е само за приключване на фаза груб строеж поради изискването на новия собственик – община
Пловдив, за актуализация на проекта по отношение на вътрешното функционално съдържание на
залата с цел покриване на по-голям брой видове спорт. Двама кандидати наддаваха в
обществената поръчка за извършване на консултантска дейност и строителен надзор, оценка за
съответствието с изготвяне на технически паспорт и геодезично заснемане на спортния комплекс.
Строителство Градът, 23 август 2012

KIA и Subaru с нов дом в София
Нов търговско-сервизен комплекс за марките KIA и Subaru ще отвори врати в столицата през
следващата година. Той ще бъде съобразен с най-модерните стандарти в автомобилния бранш и
изискванията за корпоративна идентичност на двете марки. Това стана ясно по време на
символичната първа копка, направена от представители на партньорските дружества „КИА
Моторс България” АД, „Субару Моторс” ООД, „Б.Л.Лизинг” АД и „Юръпкар България”. По
традиция и за успех на новия обект в багера на строителя беше разбита бутилка шампанско, а отец
Никанор от Гигинския манастир отслужи тържествен водосвет. Модерният автомобилен център
ще бъде изграден на бул. „Цариградско шосе” в посока излизане от София, между кръстовището с
ул. ”Димитър Пешев” и моста над река Искър. На разгърната площ от 9300 кв. м ще бъдат
разположени сградите на компаниите партньори. Най-голямата част от 879 кв. м ще се заема от
„КИА Моторс България”, за „Субару Моторс” са предвидени 645 кв. м, а офисите на двете
дружества ще се простират на 523 и 201 кв. м. Значително пространство от 6650 кв. м в новия
бизнес център е отредено за автосервиз, обслужващ двете автомобилни марки. Инвестицията
включва и изграждане на локално платно, осигуряващо достъп до търговско-сервизния комплекс.
Монитор, 23 август 2012

С 60 млн. лева ще бъдат изградени 3 км от Околовръстното в София
С общо около 60 млн. лв. ще бъде изграден участък от 3 километра от Западната дъга на
Околовръстното шосе в София. До края на 2013 г. се очаква да започне изпълнението на още два
проекта. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна
Павлова, която заедно с министъра на транспорта Ивайло Московски направиха символична първа
копка. Основната част от разходите се поемат от европейската оперативна програма "Транспорт"
със съфинансиране от държавния бюджет. Срокът на изпълнение на проекта е 22 месеца.
Инвестицията в строителството е почти 50 млн. лв., като отделно са платени 12 млн. лв. за
отчуждаване на имоти. Павлова определи участъкът като много важен, макар и само от 3 км. По
протежението ще бъдат ремонтирани и три съоръжения. Сред тях най-важно е предвиденото
построяване на кръстовище на три нива на бул. "Сливница". Павлова каза, че с проекта ще бъде
преодолян проблемът, че магистрала "Люлин" по протежение на европейски коридор 4 свършва в
нищото. "По това направление ще може да се преминава както към Калотина, така и по останалата
част на околовръстния път - нещо, което е изключително важно за транзитния трафик", заяви
министър Павлова. До пролетта на 2013 г. ще започне строителството на още два проекта в района
на околовръстния път в София.
Дневник, 23 август 2012
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АНАЛИЗИ

Третата вълна на Mall надпреварата
След сушата през 2011 г. на пазара на нови търговски площи тази година се очертава да има добра
реколта. Бургас откри сезона на моловете в началото на туристическия сезон през май. Още един е
готов, но най-вероятно ще отвори врати догодина. Богатите столичани от южните квартали пък ще
имат далеч по-голям избор за Коледа и Нова година с пускането на „България мол” и „Парадайз
център”.
Новата вълна на моловете смени концепцията, за да напълни площите с наематели. Те вече няма
да бъдат само място за пазаруване, но и за забавления, отдих и среща с приятели. Архитектурата
им също е променена, като магазините и заведенията са разположени под стъклен похлупак,
създавайки илюзията за разходка в полите на Витоша.
За ценителите на лукса инвеститорите обещават премиери на модни марки, които все още не са
стъпили на българския пазар. При бързооборотните стоки френската „Карфур” ще представи у нас
концепцията си „Карфур планет” и ще направи опит да измести белгийската „Дениз” от
търговските центрове в София, наложили марката „Пикадили”.
За пълно щастие остава само покупателната способност на българите най-после да започне да
расте, за да се напълнят новите молове с търговци и пазаруващи.
Все по-големи
За трети път в София се очертава състезание кой ще отвори пръв вратите, така както се случи през
2006 г. с пускането на „Сити център София” и “Мол София” и четири години по-късно със
„Сердика център” и The Mall. Този път надпреварата ще бъде между „България мол” и „Парадайз
център”.
За разлика от предишните две вълни, когато моловете в София отвориха през пролетта, в периода
април – май, сега инвеститори и строители залагат на коледните и новогодишните празници. С
едни гърди напред в надпреварата е „България мол”, чието откриване официално беше обявено за
края на ноември. Докато „Парадайз център” ще направи всичко възможно да бъде пуснат за
Коледа.
Ако добавим към двата мола и напредналото строителство на търговския център до „Икеа” –
„София ринг”, чиято премиера е планирана за втората половина на 2013 г., търговските площи в
столицата ще скочат двойно спрямо наличните в момента, достигайки 600 хил. кв. м, отчитат
консултантските компании за имоти. Напук на кризата новите молове са двойно и тройно поголеми. Причината е в смяната на концепцията – забавления, спорт и отдих, което изисква и
повече пространство.
Извън столицата Бургас беше горещото място за нови проекти. „Галерия Бургас” отвори врати с
добра заетост, около 90% от площите, преди началото на сезона още на 15 май. Макар да е готов и
вторият „Странд Бургас”, инвеститорите отлагат пускането му, тъй като туристическият сезон е
към края си. Премиерата му се очаква да бъде в началото на следващия морски сезон. Малка е
вероятността търговският център да отвори врати за Коледа. С пускането на двата нови мола
търговските площи в морския град също ще скочат двойно, след като до това лято работеше
единствено „Бургас Плаза”, който отвори врати през 2010 г.
Размразяването на мол проектите дойде добре за строителите, защото това са обекти за стотици
милиони левове. С изключение на „България мол” всички останали инвеститори заложиха на
български компании за главни изпълнители. „Парадайз център” в София се строи от варненската
„Комфорт”. Неотдавна „Главболгарстрой” беше избрана да довърши „София ринг”, след като
преди това вдигна мола на груб строеж заедно с „Аркон констракшънс”. „Евробилдинг
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инженеринг” изгради бургаския „Странд”. Заради изисквания на банката кредитор към „България
мол” тук строителят е българският клон на белгийската „Кордеел”, като подизпълнител е
софийската „Маркан”.
Така реколта 2012 ще се опита да доближи рекордната 2010 г., когато към пазара бяха добавени
около 350 хил. кв. м нови търговски площи.
Модни премиери
И ако търговските центрове се опитват да наваксат темпото на разширяване, такъв ентусиазъм не
се забелязва при модните марки, които са в изчаквателна позиция. Единици са тези, които са
обявили намерения да стъпят на българския пазар. За разлика от втората вълна, когато големият
моден диктатор Inditex и австрийско-германското трио Humanic, Deichmann, New Yorker, влязоха
директно, сега компаниите отново се връщат към франчайзинга като по-малко рисков. Това обаче
неминуемо означава по-високи цени за крайния потребител.
Кризата драматично промени пазара за търговците, които преди се бореха за място под слънцето
във всеки нов мол, особено при първата вълна. Сега ролите на инвеститорите и търговците се
смениха, като ритейлърите диктуват правилата, а тактиката е колкото повече изчакваш, толкова
по-добри условия ще договориш. Аргументите са, че площите растат, а желаещите за тях се топят.
Три са категориите търговци, които се готвят за новата вълна. Едната е на новите брандове, които
ще стъпят на българския пазар. Другата са ритейлъри, които вече са на пазара, но все още не са
навлезли в търговските центрове. Последната са присъстващите вече в моловете търговци, които
обаче внимателно обмислят всеки ход на бъдеща експанзия, коментира Димитър Киферов,
мениджър „Търговски площи” в консултантската компания “Фортън”.
Международните търговци, които планират да отворят първите си обекти у нас, като цяло се
интересуват от първокласни проекти за молове в София, докато към провинцията гледат в бъдеще
време, допълни Киферов.
Едно от новите имена ще бъде на британската Debenhams, която като за начало ще тества пазара с
един обект в „България мол”. Той ще е на три етажа, започва от партера, а търговската му площ ще
е близо 2800 кв. м. Debenhams влиза чрез договор за франчайз, представлявана от Рой Кембъл,
който беше мениджър на „Национални дистрибутори“ – оператора на залязлата верига „Бонжур”.
Debenhams развива мрежа от т. нар. department stores – търговски обекти от типа на универсалните
магазини, в които се продават широк кръг стоки на различни марки, обособени по раздели. В
България най-известната верига от подобен тип е германската Peek&Cloppenburg, която има два
магазина в София – в The Mall и „Сердика Център”. Разликата с Debenhams обаче е, че в P&C има
само облекла, докато британската компания комбинира и стоки за дома, козметика и аксесоари.
„Преди да стъпят на пазари като нашия, търговците следят най-вече развитието, успеха или
неуспеха на конкуренцията. Причината е, че в условия на криза те не могат да си позволят грешки
и се нуждаят от повече доказателства за стабилността на пазара, за да могат да оправдаят
инвестиционните си намерения”, коментираха от MBL/CBRE.
Натиск на квадратен метър
Неминуемо пускането на поне още толкова търговски площи, колкото има в момента в София, при
слабо търсене ще се отрази на наемите в посока надолу. На какъв натиск ще устои квадратният
метър, предстои да разберем. Консултантските компании за имоти са предпазливи в прогнозите
си, но признават, че поевтиняването е неизбежно.
Тенденцията на спад на наемите на търговски площи продължи и през първото полугодие на
2012 г., показват данните на брокерите. И ако в София, където незаетите площи в моловете са
около 4%, наемите остават сравнително стабилни, тези в провинцията продължават да вървят
надолу.
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От 22 до 35 евро/кв. м средно са наемите на търговски площи в столичните молове към средата на
2012 г., показват данните на компаниите за имоти. Най-ниска стойност – малко под 22 евро/кв. м
среден наем, включително за големи наематели, дава „Райфайзен имоти”. По данни на „Фортън”
средните цени на квадратен метър в София са около 27 евро за най-масовите обекти от около 100150 кв. м. Най-високи дава „Колиърс” – около 35 евро/кв. м за магазини от 100 кв. м. За сравнение
преди кризата нивата бяха около 50 евро/кв. м. В провинцията наемите в търговските центрове се
движат в широк диапазон – от 8 до 20 евро/ кв. м.
Плах икономически растеж
Дали новите проекти ще тръгнат добре и ще има ли още търговски центрове, зависи от общата
икономическа обстановка не само в страната, но и в Европа. Първите положителни сигнали за
българската икономика вече са факт, след като и за юли националната статистика отчете втори
пореден месец на ръст на оборотите в търговията на дребно.
В своя последен месечен обзор Райфайзенбанк България пък твърди, че има индикации за
възстановяване на вътрешното търсене в страната. Нетните текущи трансфери достигат 1 млрд.
евро за първите пет месеца на 2012 г. с натрупване, което е с 310 млн. евро повече на годишна
база. Нетните преки чужди инвестиции също растат, а изходящият поток на валута и депозити за
януари – май 2012 г. намалява на годишна база. Това означава, че страната разполага с по-голям
финансов ресурс и той може да се използва за разширяване на инвестиционната дейност.
По-противоречиви са данните за кредитирането. Темпът на нарастване се ускорява до 3.8% на
годишна база, но в основата на това са корпоративните кредити, докато заемите за домакинствата
са с годишен спад от 1%.
Правителството прогнозира икономически растеж от 1,4%, Европейската банка за
възстановяване и развитие ни дава 1,2%, а БНБ е най-песимистична в прогнозата – 0,7%. За
полугодието на настоящата година България е сред страните с макар и минимален растеж от 0,5%,
докато две трети от страните – членки на ЕС, отчетоха рецесия. Продължаващите проблеми в
еврозоната са основната причина за по-смели прогнози от страна на анализаторите. Растящата
безработица на Стария континент и заплахата от загуба на доход продължават да висят над
главите на домакинствата, показва проучване на потребителския климат в 12 европейски страни,
проведено от германската компания GfK през пролетта.
Строител, 23 август 2012
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 БАЛТИЙСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2012
КОГА: 12-14.09.2012
КЪДЕ: Санкт Петербург, Русия

 ИЗЛОЖБА "НОВАТА СОФИЯ"
КОГА: 13-30.09.2012
КЪДЕ: Пешеходното пространство пред Президенството и хотел "Шератон" (Ларгото), София

 ЕСЕН 2012
КОГА: 24-29.09.2012
КЪДЕ: Международен панаир Пловдив

 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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