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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Търсят инвеститор за 49% от АЕЦ
“Козлодуй”
Ще търсим стратегически инвеститор, който да
притежава 49% от капитала на АЕЦ "Козлодуй - Нови
мощности", обяви шефът на дружеството Любен
Маринов. Целта е да запазим мажоритарен дял за Първа
атомна в VII блок, коментира той. Новият VII блок в АЕЦ
"Козлодуй" ще бъде защитен с най-модерните системи за
безопасност, каза Маринов. Какви ще са те - ще стане
ясно след изработването на технико-икономическия
анализ от американската компания "Уестингхаус".
Стандарт, 5 Септември 2012

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 03.09.2012

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 03.09.2012

Турски холдинг разкрива 100 работни
места в Стара Загора
Областният управител Недялко Недялков се срещна днес
с представители на турския холдинг „Перфекто", чиято
дейност в Стара Загора ще започне на 8 октомври с
откриването на нова линия за производство на
алуминиеви тубички за фармацевтичната и козметична
промишленост. До момента инвестицията на холдинга в
Стара Загора е в размер на 3,5 млн. евро, а базата на
фирмата е разположена в кв. „Кольо Ганчев", информира
изп. директор Ахмед Алпай. Към момента сме
ангажирали 45 души персонал, очакваме до края на
годината да достигнат 100 души, споделиха
представители на турската фирма. Освен за пазара в
България, фирмата ще осъществява износ за Турция,
Алжир и други държави. „Правилно сте се насочили да
инвестирате в град като Стара Загора, който се развива
бързо и е с ниска безработица. Тук условията за правене
на
бизнес
са
изключително добри,
има
и
висококвалифицирана работна ръка", заяви от своя
страна областният управител Недялко Недялков.

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 03.09.2012

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 03.09.2012

Дарик радио, 4 Септември 2012

Моля, Купете си Банка
Българският банков пазар се доминира от чужди играчи,
но това невинаги е било така. Навлизането на
европейските банкови групи беше реакция на кризата от
1997 г., когато местният финансов сектор имаше нужда
да се заздрави със свежи капитали. Сега обаче
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западноевропейските банки си имат собствени проблеми и това дава шанс на тези с местни
собственици да отвоюват дял с по-агресивно кредитиране. Това обикновено става постепенно, но
понякога се разкрива шанс и български играчи да придобият цяла банка. Сега хапката, за която
всички се оглеждат, е МКБ Юнионбанк. Втората по големина банка в Бавария – Bayern LB,
продава свои чуждестранни поделения като част от задълженията си по връщане по спасителния
план от германското правителство. А това включва и българската банка, която през 2006 г. беше
придобита от дъщерната на Bayern LB унгарска MKB Bank. Сега тя държи 94% от капитала на
българската институция, а Европейската банка за възстановяване и развитие има 6%. През април
MKB продаде поделението на групата в Румъния (виж карето). Източници, близки до продавача, и
представители на банковия сектор в България разказаха пред "Капитал", че в момента се
структурира продажбата и на българската МКБ Юнионбанк, като се очаква в средата на септември
процедурата да стартира с разпращането на покани до потенциалните кандидат-купувачи. И за
разлика от обичайния за кризата модел тук не става толкова въпрос за продажба на проблемен
актив, а за доста добре стояща средна по размер за българския пазар банка.
капитал, 4 Септември 2012

Община Шумен дължи половин милион на фирма „Пътища”
Над половин милион лева са просрочените задължения на община Шумен към местната фирма
"Пътища". Други 500 000 лева са текущите задължения за ремонт на улиците, по които все още се
работи. Общината дължи и близо 700 000 лева за подобренията в ромския квартал. Управителят на
фирма "Пътища" Георги Григоров коментира, че това го принуждава да плаща само 60 на сто от
заплатите на работниците, което поражда тяхното недоволство, и те поискаха среща в понеделник
с кмета Красимир Костов. Въпреки всичко фирмата ще изпълни препоръките на общината да
отстрани проблемите с тротоарите и да почисти решетките, които поемат водата при дъжд по
улиците на Шумен. В четвъртък работниците, които не са получавали пълните си заплати от 2010
г., протестираха пред общината.
Новинар, 3 Септември 2012

Новият терминал на "Летище Бургас" ще струва повече от 70 млн. лв.
Новият пътнически терминал на бургаското летище ще струва повече от 70 млн. лв., съобщиха от
морския аеропорт. Сумата ще бъде инвестирана от оператора, който е концесионер на аерогарата „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. Българо-германският консорциум менажира
летището от 2006 г., когато спечели конкурса за концесия на аерогарата. Проектът предвижда на
терминала да бъдат изградени обширни зони за пристигащи и заминаващи пътници, с модерни
системи за обслужване на пътуващи и багаж. Освен това ще има нови търговски зони и открити
пространства. Общата площ, на която ще се намира терминалът, е 21 хил. кв. м. Сградата е
проектирана така, че нейният капацитет да може да бъде увеличен в зависимост от пътникопотока.
Очаква се през новия терминал годишно да преминават повече от 2,7 млн. пътници. В него ще има
31 гишета за регистрация. Планирано е строежът да бъде завършен до лятото на следващата
година
Инвестор.БГ, 3 Септември 2012
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Капитал, 03 Септември 2012

USD/BGN
1. 65
1. 60
1. 55
1. 50
1. 45
1. 40
1. 35
1. 30
1. 25

12

012

09-20

012

0 8-2

07 -2

12

012
0 6-2

01 2

05-20

012

0 4-2

03 -2

12

012
02 -2

01-20

11

01 1
1 2-2

11-20

1 0-2

09-20

11

0 11

1. 20

Централен курс на БНБ

ОЛП 0.04% от 01.09.2012
0 .2 5%

0 .2 0%

0 .1 5%

0 .1 0%

0 .0 5%

0.04%
2
.1

.1

2

2
09

08

.1

07

06

.1

2

2
05

.1

2
.1

2
03

04

.1

2

2

.1

.1

02

01

.1

1

1
.1
11

12

1
.1

.1

1

0 .0 0%

10

Бюджетът е излязъл на излишък от 138.4 млн. лв. за юли
благодарение на по-високите от очакваните приходи от
еврофондовете. Това стана ясно от публикуваните
окончателни данни на Министерството на финансите.
Основната причина за превишението на приходите над
разходите е, че в края на юли Европейската комисия е
възстановила част от декларираните средства за
възстановяване по европейски програми и фондове,
които трябваше да дойдат чак през август. За сметка на
това обаче за август се очаква дефицит в консолидирания
бюджет от 122 млн. лв., а за първите осем месеца
резултатът ще бъде "около нивото за полугодието",
когато излишъкът беше 62 млн. лв., прогнозират от
министерството. Общо за първите седем месеца на
годината излишъкът достига 200.3 млн. лв. в сравнение с
натрупан дефицит от 720.5 млн. лв. за същия период на
2011 г. Приходите се увеличават с 10.5% до 15.598 млрд.
лв. (54.3% от планираното за годината), което се дължи
на ръста при косвените данъци, неданъчните приходи и
помощите.

05.09.2012
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Икономически показатели

09

България с неочакван бюджетен излишък
за юли

ПЧИ 40.3 млн. EUR през юни 2012
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Безработица, 10.8% през юли 2012
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11,2% е безработицата за миналия месец в ЕС, това са над
25 млн. души в целия ЕС и те са без работа в момента.
Това е много обезпокоително и показва възможността на
това, че трябва да се дава приоритет на създаването на
работни места, а не толкова на мерки, свързани с
икономии. Това каза в неделя пред БНР Огнян Златев,
ръководител на отдел "Комуникации" в Главна дирекция
"Заетост, социални въпроси и приобщаване" на ЕК. За
първи път се достигат такива високи равнища на
безработицата в целия ЕС, каза още Златев. Има връзка
между тези данни и безработицата при младите хора.
Младите са два пъти повече изправени пред
възможността да не могат да си намерят работа, в
сравнение с възможността на по-опитните работници,
обясни той. „ЕС се надява и се опитва с някои от мерките
да насърчи младежката мобилност сред хората, които
търсят работа. Тази мобилност не е свързана с "изтичане
на мозъци", а да се даде възможност на хора да потърсят
работа в други държави със съответната квалификация.
Или може да отиде човек да придобие квалификация и
след това да се върне в родината си да приложи тази
квалификация“, допълни Златев.
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Рекордна безработица и в ЕС, 25 милиона
са без доходи от труд
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ПЧИ в нефинансовия сектор с 2,2% спад през 2011 г.
Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор през миналата година са с 2,2 на сто
по-малко в сравнение с 2010 година, сочат предварителните данни на Националният
статистически институт. Сумата им е над 21 милиона лева. Най-голяма е стойността на
направените вложения в промишлеността и в сектора на услугите. Те заедно формират близо 60 на
сто от общия обем на преките чуждестранни инвестиции и делът им е нараснал с 3,4 пункта
спрямо предходната година. В сектор "Строителство" инвестициите са намелели с 40 на сто и са в
размер на 775 милиона евро. Според предварителните данни, през миналата година разходите за
придобиване на дълготрайни материални активи във всички сектори на икономиката са се
увеличили с повече от 9 на сто. Промишлеността и секторът на услугите формират почти 53
процента на сто от общия обем разходи. Отчетено е намаление на вложенията в сгради и
строителни съоръжения с малко над 2 пункта. С близо 2 на сто обаче нарастват вложените
средства за закупуване на земя, а с 1% - разходите за придобиване на транспортни средства
Инвестор.БГ, 31 Август 2012

Добивната и преработващата промишленост с най-голям дял в
индустрията ни
34,363 млрд. лв. е произведената добавена стойност през 2011 г. от нефинансовите предприятия в
България. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ),
публикувани на сайта на институцията. Отчети за дейността си са представили 309 892 фирми. В
тях работят 1 913 087 души. Отчетените разходи за инвестиции за дълготрайни материални активи
през 2011 г. са 13,933 млн. лв., съобщи още НСИ. Добавената стойност, произведена от
промишлените предприятия през миналата година е достигнала 13,950 млрд. лв., сочи
статистиката. Нараснал е делът на секторите „Добивна промишленост“ - със 1,7 пункта,
достигайки 11,3%. Ръст има и при сектор „Преработваща промишленост“ - с 0,4 пункта, като е
достигнат дял 64,9%. Годишен отчет за дейността си през 2011 г. са представили 33 009
промишлени предприятия, или 10.7% от общия брой на отчетените в НСИ. Свил се е делът на
сектор „Производство и разпределение на електрическа енергия и газообразни горива” с 1.8
пункта до 19.1%. Намаление с 0,3 пункта има в сектор „Доставяне на води, канализационни
услуги, управление на отпадъци и възстановяване”. В промишления сектор през 2011 г. броят на
заетите лица достига 631 296 и формира най-голям дял - 33.0% от общия брой на заетите в
нефинансовите предприятия.
Класа, 31 Август 2012

Поскъпването на енергията през юли наду производствената инфлация с
1.9%
Поскъпването на енергията наду производствената инфлация в България през юли с 1.9%, спрямо
месец юни, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Заради
въведените от 1 юли нови цени на ток и газ, се увеличиха цените на производител във всички
сектори на икономиката. На годишна база цените на производител на вътрешния пазар са с 4.5%
по-високи, съобщават от статистиката. В преработващата промишленост нарастването на цените
на производител е 1.3% спрямо юни 2011 година. По-съществено увеличение е регистрирано при
производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 10.6%, при производството на
химични продукти - с 8.4%, при производството на тютюневи изделия - със 7.1%, а намаление се
наблюдава при производството на основни метали - с 10.6%, и при производството на изделия от
други неметални минерални суровини - с 0.9%. На годишна база поскъпването в преработващата
промишленост е с 2.4%, в енергетиката - с 10.6%, а в добивната промишленост остават на
миналогодишното равнище. Най-голямо е поскъпването на цените на химичните продукти - с
8.4%, на тютюневите изделия - с 8.1%, на напитките - с 5.0%. Общият индекс на цените на
производител, който включва и износа, нараства с 1.8% спрямо юни и с 3.1% спрямо юли 2011 г.,
сочат още данните на НСИ.
Класа, 31 Август 2012
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Бизнес климатът през август се влошава във всички отрасли на
икономиката
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. Строителната активност се забавя въпреки
активния сезон за работа в отрасъла, намаляват и заетите в него. Финансови проблеми – затруднен
достъп до кредити и липса на инвестиции-са основните проблеми в сектора. По отношение на
заетите в бранша прогнозите са също в посока на намаление. При търговията на дребно
проблемите идват от свитото потребление и силната конкуренция, показват данните на
статистиката. Тук понижението на бизнес климата е с 1.7 пункта спрямо предходния месец, което
се дължи на по-умерените оценки на търговците на дребно за бизнес състоянието на
предприятията.
Класа, 29 Август 2012

Дончев раздаде екшън план на министерствата
България трябва да промени няколко закона и официални документи, за да запази парите от
еврофондовете за следващия програмен период. Това обясни министърът по управление на
средствата от ЕС Томислав Дончев. Страната ни трябва да изпълни определени условия до края на
2016 г. във всяка една от сферите, включени в програмата за Европа 2020. Всички държави
членки, включително и ние, трябва да поемат ангажимент за засилване на
научноизследователската дейност. Освен това трябва да се подобри качеството и достъпът до
информационни технологии, да се повиши конкурентоспособността на малкия и среден бизнес.
Имаме доста работа и по отношение на опазването на околната среда. За да не изгубим пари,
трябва да се насърчава заетостта и социалното приобщаване, да се инвестира в образованието и да
се повиши капацитетът на публичната администрация. Ще се борим за финансиране с 20% поголямо от настоящето, тоест около 15,6 млрд. лв.
Стандарт, 29 Август 2012

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

Предприятие

Град

Дълготрайни активи (хил. лв.)
2011

1

Е. Миролио ЕАД

2

Катекс АД

3

Миролио България ЕООД

4

Булсафил ЕООД

5

Ембул инвестмънт АД

6

2010

Сливен

488 454

477 778

Казанлък

59 720

60 922

Нова Загора

39 160

30 258

Пловдив

31 183

31 783

Стара Загора

17 702

17 954

Яна АД

Бургас

15 242

24 954

7

Декотекс АД

Сливен

14 998

21 487

8

Калинел ЕООД

Троян

14 596

12 776

9

Марицатекс АД

Пловдив

9 865

11 471

10

Нитекс-96 АД

Доспат

9 768

10 284
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Капитал , 2012-09-05

Троянското дружество „Машстрой” АД
обяви търг с явно наддаване на два етапа за
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ясно от нейно съобщение. Ценните книжа се търгуват на
Българската фондова борса и дружеството планира да
придобие общо до 500 хил. броя от тях, което е 2.07% от
капитала. Обратното изкупуване ще започне от утре и ще
продължи шест месеца. Минималната цена за покупка на
една акция ще е 2.5 лв., а горната граница – 5 лв. В момента
на борсата книжата на "Трейс" се търгуват за около 3.80
лв., но днес сделки с тях няма сключени. Изкупуването ще
става през инвестиционния посредник "Капман", а
процесът може да продължи по-малко от 6 месеца, в
случай, че компанията придобие по-рано целия планиран
дял. Ако в рамките на този срок се изкупят по-малко от 500
хил. акции, съветът на директорите ще може да го удължи.
Обратното изкупуване на акции е честа практика за някои
публични компании, като "Софарма" и "Монбат". Едната
цел е подкрепа на цената им – с намаляването на свободния
брой търгувани книжа съответно търсенето се прехвърля
върху по-малкото оставащи и така цената им се качва или
поне се стабилизира. Друга причина за изкупуване може да
е намерението те да бъдат разпределени между служители
на дружеството като вид възнаграждение. Преди дни
"Софарма" обяви, че от 23 до 29 август е изкупила обратно
над 10 хил. свои книжа, с което вече е изкупила 2.41% от
капитала на фармацевтичната компания. Производителят
на акумулатори "Монбат" е придобил близо 60 хил. свои
акции през миналия месец, така вече е собственик на 6.6%
от тях.

БФБ-София
Седмичен оборот (27 - 31 август
2012г.) (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
264 677.44
Standard
1 430 018.31
АДСИЦ
3 921 700.14
Общо
7 164 325.89

06.08

Пътностроителната компания "Трейс груп
холд" ще изкупува обратно свои акции, стана
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продажба на движими и недвижими активи, собственост на
дружеството. Търгът ще се проведе на 28.09.2012 г. в 11.00
часа в административната сграда на „Машстрой“ АД – гр.
Троян, ул.”Академик Ангел Балевски” №5. Всички обявени
за продажба активи се продават анблок, като началната тръжна цена на съвкупността от
продаваните активи е 2 800 000 лева, без ДДС. За купувач ще бъде избран предложилият най –
висока цена. Стъпката за наддаване е 1% от началната цена. Тръжната документация може да бъде
закупена в административната сграда на „Машстрой“ АД – гр. Троян, ул.”Академик Ангел
Балевски” №5, срещу представен документ за платени 50 /петдесет/ лева невъзстановими /без
ДДС/, платими в касата, всеки работен ден от 9.00 до 15.30 часа или по банков път, внесени по
сметка при „Алианц Банк България”-АД , IBAN BG03BUIN777010401183324 , bic code BUINBGSF
, в срок до 25.09.2012 г. Оглед на активите може да бъде извършван всеки работен ден за времето
от 17.09.2012 г. до 25.09.2012 г., в часовете от 10.00 до 16.30 часа. Право на оглед имат само
кандидатите, закупили тръжна документация. Депозитът за участие в търга е в размер на 5% /пет
процента/ от цената или 140 000,00 (сто и четиридесет хиляди) лева, без ДДС.
Money.bg , 2012-09-05
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Дръзко предложение от "Полимери"
Един от емблематичните представители на тъмната страна на българския капиталов пазар контролираната от Николай Банев компания "Полимери", не спира с изненадите. Ръководството на
химическата компания предлага на предстоящото общо събрание през октомври да се гласува
дивидент от почти 55 млн. лв., или по 10.22 лв. на акция. Това се случва при почти преустановена
дейност на дружеството, увеличаващи се загуби, редица жалби и дела срещу нея за дългове и дори
иск за несъстоятелност. Негови активи са обявени на търг, а служителите му получават само част
от заплатите си с няколко месеца закъснение. От съобщението до БФБ - София, за предстоящото
общо събрание не е ясно за кои години е печалбата, която трябва да се разпределя. Едно е ясно - за
миналата година "Полимери" е на загуба от 10 млн. лв. (показа публикувания с четири месеца
закъснение отчет), а година по рано е на минус 31 млн. лв. Бъдещото състояние на компанията се
поставя под въпрос и от одиторите. Те са направили няколко забележки по документа и са
заверили с особено мнение. Одиторът Роза Георгиева е посочила, че не е сигурно дали
"Полимери" ще може да продължи да работи, след като към края на март срещу дружеството има
заведени изпълнителни дела за близо 9.8 млн. лв. По информация от одиторския доклад
"Електроенергиен системен оператор" (ЕСО) е поискал обявяването в несъстоятелност на
предприятието.
Капитал , 2012-09-04

Първа инвестиционна банка отрече да купува "Труд" и "24 часа"
"По повод изнесената в медийното пространство информация, че Първа инвестиционна банка
"купува вестниците "Труд" и "24 часа" ръководството на банката заявява, че тези спекулативни
публикации са неверни", пише в официално съобщение, публикувано на сайта на банката. В него
се обяснява още, че придобиването на медии не е част от разрешените от закона дейности:
"Банките не извършват нерегламентирана от закона дейност и не придобиват активи, несвързани с
финансовата им дейност". Банката не коментира дали би кредитирала медийна сделка. Официална
информация за продажбата на двата всекидневника досега няма. "Дневник" потърси единия от
издателите им Любомир Павлов, но той не отговаря на мобилния си телефон. Публикации за
сделка се появиха в няколко сайта през последните дни, но там като купувач се сочеха двама от
съсобствениците в ПИБ Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, а не самата институция. Двамата също
не са коментирали официално имат ли интерес към придобиване на медии. През последните
месеци срещу сегашните собственици на вестниците "Труд" и "24 часа" Любомир Павлов и Огнян
Донев първо започна медийна кампания, а след това двамата бяха обвинени в укриване на данъци
и пране на пари.
Дневник , 2012-08-31

Следващата спирка на "Булгартабак" е Пловдив
Само с един успешен удар, изглежда, "Булгартабак" ще изпълни заявката си до края на годината
да разполага със 140 павилиона за продажба на тютюневи изделия и вестници. Преди няколко
месеца наскоро приватизираният цигарен холдинг обяви в писма до партньорите това като първа
стъпка от план да постигне над 2000 точки на продажба. В края на юли обаче дистрибуторът на
цигари от групата - "Булгартабак трейдинг", е купил за 1.022 млн. лв. "Елиза 1999". Фирмата е
концесионер на 314-те спирки на градския транспорт в Пловдив и в момента събира наемите на
павилионите за вестници, цигари и захарни изделия от около 80 ключови спирки, като има идея да
увеличи техния брой. А като те се добавят към сегашните 53 обекта на "Булгартабак", вече целта
от 140 павилиона изглежда близка. Договорът за спирките датира от началото на 2003 г., но е така
скандално структуриран, че градът и досега има само една обновена спирка. Общинската
съветничка Дани Каназирева, която беше изключена от ГЕРБ и сега представлява "Съюз за
Пловдив", припомни пред "Капитал", че договорът е бил наречен от предишния кмет Славчо
Атанасов "юридически изрод".
Капитал , 2012-08-30
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50 млн. лв. ще бъдат вложени в ремонт на
летище край Радомир

Прехвърлят военен имот

Предстои ремонт на летището край радомирското село
Кондофрей. Това съобщи кметът на община Радомир
Пламен
Алексиев.
Ще
бъдат
изградени
нова
инфраструктура, административни сгради, ще бъдат
обновени електросъоръженията. Предвижда се в първия
етап от ремонта да бъдат вложени 50 млн. лв. и той да бъде
завършен за пет месеца. Очаква се до края на септември
летището, което е продадено на търг миналата година, да
бъде лицензирано. След приключването на ремонта там ще
се приемат самолети, извършващи карго полети. Летището
край село Кондофрей е строено между 1962 г. и 1966 г.
Пистата му е с дължина 3.5 км. На нея са кацали
изтребители "МиГ-23" и "МиГ-29", както и транспортният
"Ан-24", извършвани са учения. Преди 1989 година край
летището е имало военно поделение и парашутен клуб.

край с. Гурмазово, община
Божурище. Правителството го
обяви за частна държавна
собственост и го внесе като
непарична вноска в капитала на
"Национална
компания
Индустриални
зони"
ЕАД.
Имотът от 581 дка е застроен с
24
сгради
и
заедно
с
апортираните в капитала на
дружеството четири държавни
терена с обща площ близо 1914
дка
ще
послужи
за
изграждането на индустриална
зона.

Строителство Градът, 4 септември 2012

Стандарт, 5 септември 2012

Още сме №2 в ЕС по скъпи жилищни заеми
Въпреки устойчивата тенденция към спад на лихвите по
кредитите за домакинствата у нас от началото на годината,
България твърдо запазва втората си позиция по скъпи
жилищни заеми в Евросъюза. Това сочи обявената вчера
лихвена статистика за юли на Европейската централна
банка (ЕЦБ). Годишният процент на разходите (ГПР),
който включва не само лихвата, но и таксите и
комисионите по жилищните кредити в евро у нас е паднал
от средно 8,74% в края на 2011 г. на 8,12% през юли, сочат
данните. Показателят в левове се е смъкнал от 8,66% на
8,30%. Въпреки това от доста време насам по-скъпи заеми
за домакинствата в сравнение с България има само в
Унгария. Там средният ГПР във форинти е 12,03% и се е
качил с около 0,50% от началото на годината. Полша и
Румъния са другите две страни в съюза със сравнително
скъпи заеми. Средната цена на жилищния кредит в
северната ни съседка е 7,69% в леи и 5,18% в евро. От
началото на годината заемите в евро в Румъния са
поевтинели повече в сравнение с тези в България - с над 1%
при 0,60% у нас, става ясно още от статистиката.
Труд, 4 септември 2012

Срив за акциите на Orchid заради загуба на
съдебна битка с български строители
Инвеститорите в Orchid Developments в понеделник
понесоха пореден удар в едно така или иначе бурно лято,
след като листватаната в Лондон фирма, която има
значителна дейност в България, потвърди, че е загубила
скъпа съдебна битка, предаде Financial Times. Компанията,
която миналия месец предупреди инвеститорите, че няма

Корейци строят консервна
фабрика в Симитли
Азиатски инвеститори имат
намерение да направят в
Симитли консервна фабрика,
загатна посланикът на Северна
Корея у нас Зо Сунг Джу. "Тук
сме за да затвърдим и
задълбочим приятелските и
икономически
отношения
между
Северна
Корея
и
България
и
българските
общини".
Stroimedia.bg, 4 септември 2012

Шабла изгражда три нови
пристанища
Край фара на Шабла ще
изникнат три пристанища. На
мястото
на
разрушената
естакада ще има търговско
пристанище, а там, където е
буната - яхтено и рибарско.
Дори вече имаме визуализация
как ще изглеждат трите порта,
каза проф. Бърдарева. С
решение на кабинета от сряда
градът е собственик и на
Шабленската Тузла, известна с
лечебната си кал.
Stroimedia.bg, 31 август 2012
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да може да "продължи дейностите по план, освен ако не набере допълнителен капитал", обяви, че
12 от апартаментите й са били принудително отнети и ще бъдат продадени, за да се уреди съдебна
заповед. Имотите бяха отнети, след като дъщерното дружество Orchid Sofia Hills загуби дело
срещу консорциум от български строители за закъсняло плащане по четири фактури и бе осъдено
да плати 213 000 евро. Новината доведе до срив на акциите на Orchid с 42,5% и те завършиха
търговията на равнище от 1,25 пенса за акция. Спадът, който бе регистриран само две седмици
след като акциите поевтиняха наполовина, остави компанията с пазарна капитализация от 1,17
млн. паунда. Книжата на Orchid бяха качени на алтернативния сегмент на Лондонската фондова
борса AIM през юли 2005 г. на цена от 95 пенса за акция. Фирмата бе една от няколкото строители
в Източна Европа, присъединили се към този сегмент през годините на бума, когато
инвеститорите търсеха начини да спечелят от неразработения имотен пазар в региона.
Инвестор.БГ, 4 септември 2012

Europa Capital купи 27 хил. кв.м офиси във Варшава
Europa Capital LLP, най-големият купувач на имоти в България в последните четири години,
придоби офис кула с 27 хил. кв.м отдаваема площ във Варшава от фонд, управляван от BPT Asset
Management. Разходите са за сметка на Europa Fund III, третия европейски фонд на лондонската
фирма. "Инвестицията съответства на стратегията на Europa Capital да придобива първокачествени
активи в Централна Европа, които осигуряват територия за активно управление и увеличение на
стойността", казва Europa Capital в официално изявление. Построена през 2003 г. в сърцето на
бизнес района на полската столица, сградата е близо до Варшавския финансов център и Рондо,
най-високата сграда в града. Заета е от основния полски телеком, собственост на "Франс телеком".
"Доволни сме, че приключихме тази сделка, защото възможностите да се придобиват първокласни
активи в центъра на Варшава... са редки", казва Майкъл Абъл от Europa Capital. Покупките на
"Ритейл парк Пловдив" и "Мол София" за над 120 млн. евро от Europa Capital миналата година
дадоха силен тласък на пазара в България.
Строителство Градът, 3 септември 2012

Италианският бизнес отбелязва стабилен интерес към инвестиции в
България
Италианските инвестиции през 2010 г. показаха леко нарастване спрямо 2009 г. - от 42.9 до 57.2
млн евро, в очевиден контраст с общите чужди инвестиции в България, след което през 2011 г. се
свиха почти до нулата. Това се посочва в анализ на Агенцията за подпомагане и
интернационализация на италианските предприятия в чужбина (ИЧЕ), по повод предстоящото
участие на представители на италианския бизнес в Пловдивския панаир. На база общата стойност
на италианските инвестиции в България (доста над 1 милиард евро) обаче, достигнатото от Италия
ниво далеч не е скромно и въпреки "спирачките", наложени от рецесията, продължава високото
ниво на интерес към България, отбелязват авторите на проучването. Присъствието на италиански
фирми на българския пазар обхваща както големи (Acegas-Aps, AmgaUdine, Bulsafil, Caraglio, COVERGroup, Edison, Eni, FerrettiGroup, Finvetro, Generali и Fata, IndustrieMaurizioPeruzzoGroup,
Inghirami, Italcementi, Iveco, Lavazza, Metecno, Miroglio, Petrolvilla /Trentino Energia, Rebaioli,
Riminigas, Unicredit и др.), така и малки и средни предприятия.
Строителство Имоти, 3 септември 2012

От килими към имоти
Първият етап на имотния проект в Сливен, в който участва производителят на килими "Декотекс",
е към своя край, съобщиха от дружеството. Комплексът от затворен тип ще бъде разположен
върху площ от 80 хил. кв.м, предвижда се да има 35 кооперации и 40 луксозни къщи. Очевидно
обаче плановете на инвеститорите леко са се позабавили, а обяснението за това най-вероятно е
кризата. "Декотекс" обяви проекта точно преди 4 години, когато купи имот от общината за близо 6
млн. лв. Името на проекта е "Градините на Туида", а планираната инвестиция е 35 млн. евро. От
годишния доклад за дейността на "Декотекст" става ясно, че дружеството притежава 20% в
проекта. Със собствена инвестиция в него са още Evars family group и датската фамилна компания
Jacob Evars Bar BQ Aps. В съвета на директорите на "Декотекс" има две лица с фамилията Евар -
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Рахамим и Бенджамин. "Декотекс" е най-големият производител на килими в България с продажби
за 21.8 млн. лв. през миналата година и загуба от 1.6 млн. лв. Тогава имаше и преструктуриране на
производството - то вече се извършва от белгийската "Роже Ванден Берже". Фирмата използва за
своята дейност базата на сливенската фирма. В белгийското дружество са заети 300 работници,
докато в "Декотекс" са останали на работа 60 души.
Капитал, 31 август 2012

Уникредит банк Аустрия отпуска кредитната примка на софийски мол
Heitman, американският инвеститор в търговски и офис сгради в България, е получил отстъпки от
Банк Аустрия, източноевропейското поделение на "Уникредит груп", за да остане редовен платец
по заема си за придобиването на "Сити център София" от 2008 г. "Аурига", дружеството, чрез
което фондът Heitman European Property Partners III държи сградата и земята недалеч от НДК в
центъра на София, е оповестило информацията, че кредит на стойност 57 млн. евро, основната
част от финансирането от 64 млн., е преструктуриран, в годишния си финансов отчет и доклада за
дейността, пуснати към Търговския регистър. Подробности около падежите и условията не са
посочени. Тъй като мениджмънтът на фирмата признава кредита като текущ, банката остава в
силна позиция. Инвеститорът не е правил вноски по главницата със съгласието й от май 2011 и е в
нарушение на показателите за текущо и общо обезпечение на кредита от края на 2010 г. В това
финансово състояние на заема банкерите можеха да принудят фирмата да продава имота при слаб
пазар и ниски цени. Heitman купи мола през 2008 г. за 101.5 млн. евро. В края на миналата "Сити
център София", сграда с около 23 хил. кв.м магазини и около 500 паркоместа на 46 хил. кв.м
разгъната застроена площ, е струвал малко 70 млн. евро по оценка на консултантите по имоти
Jones Lang LaSalle.
propertyindex.bg, 31 август 2012
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АНАЛИЗИ

Метрото спря спада в цените на жилищата
Пускането на втория лъч на метрото зарадва не само столичани, които ще го ползват, но и
собствениците на имоти около него. Дългоочакваното събитие, което бе отбелязано тържествено в
петък, се отрази позитивно на жилищния пазар в кварталите, разположени в близост до станциите
на метрото, показват наблюденията на брокерите. По данни на "Адрес недвижими имоти" цените в
столицата през юли и август регистрират слаб спад - около 2,5% спрямо второто полугодие на
2011 г. В кварталите в близост до метрото обаче нивата не отчитат почти никакво понижение, а на
места дори се наблюдава лек ръст. "Цените замръзнаха не само в районите около Втория
метродиаметър. Спадът спря и в кварталите, разположени около първата вече функционираща
линия на подземния транспорт", коментира Калоян Богданов, маркетинг мениджър на компанията.
Причината е, че с отварянето на втория етап подземното движение вече ще покрива значително
по-голям периметър, и то като мрежа, а не просто лъч. Това се отразява на неговата
функционалност и дава на живеещите в зоните на метрото много повече мобилност и
възможности за бързо и лесно придвижване до ключови за живота на столицата точки. Освен това
Столична община вече обяви първите мерки за промени в наземния транспорт, които да увеличат
периметъра с бърз достъп до метростанциите, като фокусът е върху кварталите Надежда,
Връбница и Лозенец. Много нови спирки ще бъдат разкрити, а в началото на 2013 г. ще има посериозни промени на база данните за пътникопотока, получени след откриването на втората линия
на метрото. Според "Адрес" без видима промяна се задържат ценовите нива в Люлин, Младост,
Илинден, Надежда. Леко покачване пък (с около 0,5-1% има в районите на Света Троица,
Мусагеница, Банишора. И от "Арко риъл естейт" забелязват положителното влияние на метрото
върху цените в някои столични квартали. От компанията отчитат, че през последната година
жилищата са поевтинели почти навсякъде. Единствено в отделни квартали около новоизградената
линия на метрото обаче има покачване. Очакванията на собствениците на имоти там вероятно са,
че тенденцията ще продължи. Предлагането в районите на втората линия на подземната железница
е ограничено в очакване на скок в цените в близките месеци, казват от "Арко риъл естейт". Иначе
според агенцията общото понижение за последната 1 година в столицата е в размер на 6%. Найголям е спадът в западните квартали - с 9%, и в равнинните покрайнини на София на северсевероизток, където цените са се понижили с 19% до 433 евро/кв. м. За първи път от 5 години
цените във всички пазарни региони на София паднаха под 1000 евро/кв. м, показват още данните
на "Арко риъл естейт". За една година цените в София намаляха с 6% до средно 674 евро/кв. м
през юни 2012 г. След спад в продължение на последните няколко години цените в центъра вече са
около 990 евро / кв. м. Диференцирането между другите пазарни региони вече е ясно забележимо.
Най-търсените региони показаха по-добри от средните за пазара резултати. Цените в южните
райони спаднаха само с 2 %, а около парковете с 4 на сто през годината. Растежът на офертните
цени в кв. Триъгълника с 9% от началото на 2012 г. прави квартала силно надценен въпреки
близостта с новоизграденото метро, казват от "Арко". Оттам смятат, че търсенето на апартаменти
с площ между 50-80 кв. м е нараснало значително през последното полугодие и вече над
половината от запитванията са в този сегмент - предимно за двустайни апартаменти. В същото
време интересът към жилища с площ между 80-120 кв. м - най-вече тристайни, намалява. Около
30-35% от клиентите са се насочили към такъв тип жилища. Между 30 000 и 50 000 евро са
склонни да платят за нов дом 1/3 от кандидат-купувачите. Още толкова са готови да се бръкнат с
между 50 000 и 80 000 евро. Според компанията актуални са търсенията на близки до средните
цени на пазара, т.е. малко под 700 евро/кв. м. Брокерите не очакват значителни изменения поне до
края на годината. По-оптимистични са от "Адрес", които забелязват напоследък появата на
купувачи с инвестиционна цел, склонни на по-смели стъпки. През юли сключили сделка за
жилище на стойност 163 000 евро.
24 часа, 2 септември 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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