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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Москва иска НЕК като компенсация за
АЕЦ „Белене“
Ходенето по нервите за АЕЦ "Белене" продължава с ново
изявление на Москва, че заведеното съдебно дело от
Русия заради спирането на проекта може да доведе до
фалит българската "Национална електрическа компания"
(НЕК). Ако НЕК загуби делото и не е в състояние да
изплати дълга си, руската държавна корпорация
"Росатом" е готова да предприеме погасяването на борча
чрез прехвърляне на активите на НЕК, твърди неназован
източник от руската ядрена индустрия, цитиран във
вторник от РИА Новости. Отношенията между България
и Русия около АЕЦ „Белене“ се развиват на принципа
„каквото повикало, такова се обадило“, коментира
бившият депутат и изпълнителен директор на АЕЦ
„Козлодуй“ Йордан Костадинов. В крайна сметка,
въпреки, че има санкция на правителството и на
парламента за отказ от проекта „Белене“, нещата опират
до взаимоотношенията на две търговски дружества.
Трябва да се види какво е поръчано, какво е платено и
ако има България да плаща още, няма мърдане. Освен
това подозирам, че освен на „Атомстройекспорт“ е
поръчано оборудване и на френски и немски фирми,
което е платено, допълни Костадинов. Руската компания
"Атомстройекспорт" (дъщерна на "Росатом") обяви на 11
септември, че увеличава до 1 млрд. евро иска си за
компенсации за спирането на АЕЦ "Белене".

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 17.09.2012

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 17.09.2012

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 17.09.2012

Класа, 19 Септември 2012

Пореден залез
След няколко години агония един от най-старите заводи
за електромотори в България - контролираната от
Николай Банев "Елма" - Троян, е в несъстоятелност.
Ловешкият окръжен съд е открил процедурата в края на
юли по искане на двама кредитори, а за дата на
неплатежоспособност е определил 1 януари 2009 г.
Предявените вземания пред синдика са за около 11 млн.
лв., като голямата част са от дружества на самия Банев.
Това става ясно от данните за компанията в Търговския
регистър, въпреки че тя като публично дружество би
следвало надлежно много преди това да е оповестила
пред инвеститорите си и пред Комисията за финансов

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 17.09.2012

Източник: imoti.net
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надзор какво се случва с нея. От документите от съда, публикувани в Търговския регистър, обаче
става явно, че неплатежоспособността и откритото производство по несъстоятелност е по молба на
два кредитора на публичната компания - "Елком" ООД, Милано, Италия, и общинското дружество
от Троян "В и К Стенето", за отдавна просрочени и неизплатени дори след съдебно решение
вземания за общо около 100 хил. лв. Малко сред решението на ловешкия съд е проведено и
първото събрание на кредиторите, а назначеният синдик е направил списък на вземанията на
кредиторите на "Елма". Оттам става ясно, че двата кредитора са сред най-малките проблеми на
"Елма". Освен тях вземания имат държавата в лицето на Националната агенция за приходите (1.6
млн. лв.) и около 400 служители на компанията (550 хил. лв.).
Капитал, 18 Септември 2012

Доларите в евро
Ръководството на Българския енергиен холдинг (БЕХ) се е отказало от първоначалната идея да
емитира облигации в долари на международните пазари. За сметка на това е избрало емисия в евро
за 250 млн. и срок от 5 години. С парите през май догодина трябва да се погасят 195 млн. евро,
останали от заема, който преди години НЕК изтегли от чуждестранен консорциум, за да
финансира началото на проекта за АЕЦ "Белене". За облигационната емисия, която ще е една от
най-големите за българска компания, се разбра от обява на сайта на БЕХ за избор на рейтингова
агенция. Крайният срок за подаване на документите за участие е 24 септември. Очакванията са
рейтингът да се получи през ноември, а в началото следващата година може да бъдат пласирани
облигациите. За целта енергийният холдинг ще трябва да избере и финансов консултант.
Капитал, 18 Септември 2012

Нова инсталация за горене на завода за цимент "Холсим България"
Нова инсталация за горене на завода за цимент "Холсим България" ще намали разходите на
компанията и може да реши частично проблемите на няколко общини поне с част от боклука,
който не се рециклира. Това съобщи изпълнителния директор на компанията Тодор Костов.
Заводът край Враца е инвестирал общо 6.5 млн. евро в инсталацията за горене на отпадъци и
основните ефекти от това са съкращаване на разходи и опазване на околната среда. С новите
мощности ще бъдат заместени поне част от традиционните минерални горива, обясни Костов.
Боклукът излиза безплатно за компанията, а общините, които го доставят, плащат такса, която е
много по-ниска, отколкото биха платили за депонирането му, обясни директорът. Промяната на
горивото няма да увеличи капацитета на завода в с. Бели Извор, но от гледна точка на
конкурентност заради по-ниските разходи е възможно поръчките да се увеличат, коментира още
Костов. От цялата инвестиция 1.7 млн. евро са осигурени от европейската оперативна програма
"Конкурентоспособност", останалите са собствени средства на "Холсим".
Капитал, 17 Септември 2012

В землището на казанлъшкото село Черганово бе открита 25-мегаватова
фотоволтаична електроцентрала. Инвеститор е „Би Си Ай Черганово" ЕООД, като
дружеството майка е „Ейч Уан Венчър Суис Холдинг" АД. Фотоволтаичната централа е
разположена върху 600 декара площ, а направената инвестиция е в размер на 61 285 472 евро.
Специално за откриването на обекта край село Черганово пристигна делегация от Китай, водена от
изпълнителния директор на Китайската национална банка за развитие (КНБР) Уейнонг Зонг и
вицепрезидента на „Хареон Солар Технолоджи" Луис Лиу. Това е първият задграничен енергиен
проект, подкрепен от банката. Той успешно е завършен и вече действа, посочи Уейнонг Зонг и
изрази увереност, че все повече китайски компании ще избират България за своите инвестиции.
Приоритети на КНБР са иновативните и високотехнологични сфери. Общият размер на активите
на банката в целия свят е над 1 трилион долара, съобщи още г-н Зонг.
Дарик радио, 19 септември 2012
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Investor.BG, 19 Септември 2012
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Заложеният ръст на БВП за следващата година на база на
летните прогнози е 1,8%. Преди да се запише
окончателната стойност в бюджета, под внимание ще се
вземат и есенните прогнози, но за по-голям растеж от 2%
не може да се говори. Това съобщи председателят на
парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова.
Заложеният в проекторамката бюджетен дефицит е 1,3%
от БВП, същия като през тази година. „Смятаме, че е
нормално за 2013 г. да не отиваме на драстично
намаление на дефицита под 1,3%, същия, какъвто
очакваме да постигнем до края на тази година”,
коментира Менда Стоянова. От януари 2013 г.
минималната работна заплата става 310 лева, повтори
председателят на бюджетната комисия.

19.09.2012
EUR/BGN
1.95583
USD/BGN
1.49826
GBP/BGN
2.43414
Икономически показатели

09-20

Управляващите залагат под 2% ръст на
БВП за 2013 г.

Централен курс на БНБ
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ПЧИ 36.1 млн. EUR през юли 2012
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Разходите за труд в България са сред най-бързо
растящите в Европейския съюз. Страната е с третото найголямо увеличение на този показател за второто
тримесечие на 2012 г. и той нараства с 4.8% на годишна
база, показват данните на Евростат. Увеличението сега е
по-малко спрямо първото тримесечие на 2012 г., когато
разходите за труд в страната са били с 6% годишен ръст.
В началото на годината обаче влизат в сила по-високите
минимални осигурителни доходи по браншове и те се
отразяват и на данните. Един от аргументите, с които
икономистите обясняват нарастването на разходите за
труд в България по време на криза, е освобождаването на
нискоквалифицирани кадри за сметка на тези с по-високо
образование и по-голям опит, които обикновено
получават и по-високи трудови възнаграждения.
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Безработица, 10.7% през август 2012
12 .0%
11 .0%

10.7%

10 .0%
9 .0%
8 .0%
7 .0%

стр. 3 от 14
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg , http://kpo.bg/

08. 12

0 7.1 2

06 .12

05. 12

0 4.1 2

03 .12

02. 12

0 1.1 2

12 .11

1 1.1 1

1 0.1 1

6 .0%

09 .11

Българите, живеещи постоянно в чужбина, са върнали в
страната 477.2 млн. евро за първите седем месеца на
годината, показват данни на Българска народна банка
(БНБ).За сравнение, сумата е възлизала на 470.3 млн.
евро за същия период на миналата година. Само през
месец юли емигрантските пари възлизат на 69.3 млн.
евро, отбелязвайки ръст, в сравнение с предходния месец,
когато сумата е била 68.9 млн. евро.Това е и третата найвисока месечна сума от началото на годината. Най-много
пари са върнати през май (78.2 млн. евро) и март (72 млн.
евро). Най-голямата месечна сума, регистрирана за

2 000

0 8.1 1

Емигрантските пари стигнаха близо 480
млн. евро
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миналата година, е също през месец май и възлиза на 77 млн. евро. Върнатите в страната средства
през юли 2011 г. са били 68.3 млн. лв.Средната месечна стойност на емигрантските пари за
периода януари-юли 2012 г. възлиза на 68.1 млн. евро, докато за цялата минала година
изпращаните средно всеки месец пари са били 64.17 млн. евро.
Класа, 18 Септември 2012

Преките чуждестранни инвестиции отново са двигател на икономиката
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) отново са двигател на икономиката на България като се
увеличават със 125% на годишна база до 846 млн. евро за януари-юли 2012 г., показват данните на
БНБ за платежния баланс на страната. За 12-те месеца до юли 2012 г. те са 2,22 млрд. евро, като се
увеличават със 127% на годишна база. Само през юли 2012 г. ПЧИ са за 36,1 млн. евро, като
намаляват спрямо 102,6 млн. евро за същия месец на миналата година, но това са данни преди
ревизиите, които традиционно увеличават размера на ПЧИ Данните на БНБ показват комбинация
от излишък по текущата и финансовата сметка през юли 2012 г., като комбинираният ефект е
увеличение на резервните пари на БНБ с 985,5 млн. евро за месеца, след ръст със само 37,7 млн.
евро за юли 2011 г. За периода януари – юли 2012 г. те нарастват с 1,45 млрд. евро при намаление
от 534.9 млн. евро за същия период на 2011 г. Текущата и капиталовата сметка е положителна и
възлиза на 479 млн. евро за юли 2012 г. при излишък от 431 млн. евро за юли 2011 г. За периода
януари – юли 2012 г. текущата и капиталовата сметка е отрицателна и възлиза на 304 млн. евро
при излишък от 398,7 млн. евро за януари – юли 2011 г.
Инвестор.БГ, 17 Септември 2012

Инфлацията на месечна база е 0,5 на сто, от началото на годината - 2,6 на
сто
Потребителските цени през август са се повишили с 0,5% спрямо юли, съобщи Националният
статистически институт в сряда. Инфлацията от началото на годината е 2,6%, а за последните 12
месеца до август спрямо предходните 12 – 2,5%. На годишна база ръстът в цените достига 3,9%,
като във втори пореден месец е над 3%, след като четири месеца преди това бе малко над 1,5%. С
най-голямо увеличение през август са разходите за транспорт (+2,9%) и хранителни продукти и
безалкохолни напитки (+0,9%). С най-голямо понижение през месеца са цените на облеклото и
обувките (-3,3%). През август цените на лекарските и стоматологичните услуги са се повишили
съответно с 0,1 и 0,2%, а на лекарствата и другите фармацевтични продукти - с 0,1%. Цените в т.
нар. малка потребителска кошница (100-те най-необходими стоки и услуги с тегла каквито имат те
в бюджетите на най-бедните 20% от домакинствата) са се повишили с 0,8% спрямо юли. От
началото на годината инфлацията в малката кошница е 3,1%. Хранителните продукти в малката
кошнца са поскъпнали с 1,2%, нехранителни стоки с 0,2%) и услугите - с 0,1%. Според
европейската методология (т. нар. хармонизиран индекс на потребителските цени през август
инфлацията е 0,6%, а на годишна база – 3,1%.
Класа, 13 Септември 2012

 Българските фирми имат 8% просрочени вземания при средно 5% за

ЕС
Рекордни загуби заради просрочени вземания отчита българският бизнес през тази година.
Подписаните просрочени вземания на родните фирми вече надвишават 8% при средно ниво за
Европа от около 5%. Това показват резултатите от проучване на EOС Груп и института Ипсос,
проведено сред 2200 компании от десет европейски държави. България е на второ място от десетте
страни по нередовни разплащания. Статистиката сочи, че само 66% от плащанията се
осъществяват в срок, като тенденцията е този процент да намалява, обясни Райна МитковаТодорова от ЕОС Матрикс. Резултатите показват още, че само половината от българските
компании проверяват платежоспособността на партньорите и крайните си клиенти. При проблем
със събирането на вземанията повечето фирми късно се обръщат към специалисти и
специализирани агенции по вземанията. Светла Петрова от ЕОС Матрикс обясни, че често
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фирмите не разполагат с достатъчно документи, които доказват натрупаните задължения –
договори, фактури, протоколи и други. При много случаи се оказва, че длъжникът или е в
процедура по несъстоятелност, или е обявил такава със задна дата, което затруднява събирането на
вземанията.
Класа, 13 Септември 2012

 Безработицата през август е почти 11 на сто
Безработицата през месец август 2012 г. е 10.7%, с 0.1 процентни пункта по-ниско от месец юли,
съобщават от Агенцията по заетостта (АЗ). Безработните намаляват с 5 030 лица спрямо
предходния месец. В бюрата по труда в страната са регистрирани 351 506 безработни лица. На
работа през август са постъпили 20 072 безработни, с 1 771 лица повече спрямо юли. Спрямо
същия месец на 2011 г. постъпилите на работа са със 7 772 лица повече. Нарастването е основно в
резултат на по-големия брой постъпили на работа по схеми на Оперативната програма "Развитие
на човешките ресурси" (ОП "РЧР"). На първичния пазар на труда са започнали работа 10 118
безработни. По различни схеми на ОП "РЧР" и програми за заетост на работа са постъпили 9 897
лица. Близо 8 800 безработни са устроени по стартиралата през август схема "Подкрепа за заетост"
и по схема "Развитие". По насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта са започнали
работа 57 лица. През месец август се наблюдава нарастване на търсенето на работна сила на
първичния пазар в бюрата по труда спрямо месец юли. Заявени са 11 184 работни места, с 1 394
повече.
Класа, 12 Септември 2012

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на мляко и млечни продукти",
по Дълготрайни активи за 2011 г.
No_
2011

Предприятие

Град

Дълготрайни активи (хил. лв.)
2011

1

Обединена Млечна Компания АД

2
3

2010

Пловдив

43 338

44 880

Данон Сердика АД

София

18 555

19 793

Тирбул ЕАД

Сливен

14 773

16 574

4

Меггле България ЕООД

Шумен

14 772

15 540

5

Сердика България АД

София

14 479

11 569

6

Карил и Таня ООД

Ямбол

14 049

14 141

7

Кодап ЕООД

София

10 011

11 301

8

Бор Чвор ЕООД

Пловдив

7 098

6 646

9

Мизия Милк ООД

Търговище

6 875

6 601

10

Зоров 91 Димитър Зоров ЕТ

Враца

3 969

4 354

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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Капитал Dаily, 2012-09-19

BG40: 17.08.2012 – 18.09.2012

25.08

съобщиха от дружеството до борсата. Става въпрос за 1820
книжа за общо 3.6 млн. лв., което включва номиналната им
стойност с включена премия от 1.01 от номинала и
начислената до изкупуването лихва. Операцията беше
одобрена съгласно плана за ликвидация на фонда.
Трънливата ликвидация В момента един от най-големите
фондове за земя е в процес на ликвидация, която
продължава 12 месеца до март 2013 г. Дружеството, което
притежава над 200 хил. дка, ще продаде 180 хил. от тях на
търговеца на лекарства "Ромфарм компани" за 90 млн. лв.,
или по 500 лв на дка. Това вече беше оспорено от един от
малките акционерите - "Първа финансова брокерска къща",
на последното общо събрание в началото на месеца. От
финансовия посредник се усъмниха и в други
предварителни договори на "Еларг" и поискаха развалянето
им по време на събранието.

83.00
82.00
81.00
80.00
79.00
78.00
77.00
76.00
75.00
74.00

17.08

"Еларг фонд за земеделска земя", който в
момента е в ликвидация, е изплатил
предсрочно остатъка от облигационната си емисия,

BGREIT: 17.08.2012 – 18.09.2012

17.08

Money.bg, 2012-09-19

БФБ-София
Седмичен оборот (10 - 14 септември
2012 г.) (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
969 206.09
Standard
1 676 764.03
АДСИЦ
786 889.98
Общо
5 650 666.65

21.08

за имот в курорта Вили Костенец На 17 септември 2012
год. "Сердика Пропъртис" АДСИЦ е сключило
окончателен договор във формата на нотариален акт за
продажба на недвижим имот в курорт Вили Костенец,
съобщи дружеството. Имотът представлява дворно място неурегулиран поземлен имот с площ от 4 088 кв. м. ведно с
построените в същия имот през 1927 год. сгради. Имотът се
намира на ул. Пленщица №2 в курорт Вили Костенец, с.
Костенец, община Костенец, Софийска област. Имотът е
продаден за сумата 100 000 евро с вкл. ДДС, платени
изцяло от купувача към момента на нотариално
изповядване на сделката

17.08

"Сердика Пропъртис" АДСИЦ взе € 100 000

"Захарни заводи" АД, гр. Горна Оряховица
предприе мерки за решаването на проблема
с третирането на меласовата шлемпа, получена при производството на спирт след забраната на
РИОСВ - Велико Търново да я изнася извън своята територия. Мотивите за забраната бяха, че за
този вид отпадък не е разписан начин за неговото третиране в съответствие с нормативната уредба
и не може да бъде използван като тор. Съгласно становище на Българската агенция по безопасност
на храните използването на шлемпата като тор или подобрител на почвата за земеделски цели не
противоречи на изискванията на Закона за защита на растенията и подзаконовите нормативни
актове по неговото прилагане. Предвид изразеното от Българската агенция по безопасност на
храните становище, в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците,
БГ Север-Плевен, 2012-09-19

Адванс Терафонд АДСИЦ е продал 9 475 и купил 1 560 дка земеделска
земя през август 2012 г., като портфейлът му намалява със 7 915 дка до 261 066 дка към 31 март
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2012 г. Данните са от месечния бюлетин, публикуван чрез БФБ-София.Покупките от началото на
2012 г. са за 20 013 дка при цена от 578 лв./дка, а продажбите за 52 943 дка при 863 лв./дка.
Приходите от продажби на земеделски земи са за 45,7 млн. лв. За сравнение продажните цени през
2011 г. бяха средно 598 лв./дка, а през 2010 и 2009 г. - средно 536 и 544 лв. за дка. Съответно през
2011 г. продажбите бяха за 38 млн. лв., след 2,5 млн. лв. за 2010 г. и 0,4 млн. лв. за 2009 г. Адванс
Терафонд АДСИЦ е отдал под наем или аренда 223 хил. дка, или 85,5% от земите си, като
отдадените земи намаляват спрямо юли поради осъществените продажби. Договорените ренти за
2011/2012 г. са 6 млн. лв., след 5,91 млн. лв. за стопанската 2010/2011 г.
Инвестор.БГ, 2012-09-19

Фирмата "Хармони 2012" е купувачът почти всички активи на Оловноцинковия комбинат в Кърджали с предложена цена от 8.6 милиона лева. Това стана
известно след като в съда в Кърджали бяха отворени постъпили до крайния срок, 13 септември,
оферти. Освен "Хармони 2012" в публичното наддаване участваха още една компания и Първа
инвестиционна банка, която е един от тримата най-големи кредитори на комбината. Банката, като
заинтересовано лице, има право да участва в наддаването без да подава оферта. Първа
инвестиционна банка е предложила 8.5 млн. лв., а Finance&consulting са предложили 8.4 млн. лв.
Търгът се проведе в Районния съд в Кърджали и продължи само 15 минути. Той бе насрочен по
искане на Първа инвестиционна банка.С парите от продажбата трябва да се обезпечат вземанията
на група кредитори, сред които две банки и част от напусналите завода работници, които са без
заплати повече от половин година.
Дневник, 2012-09-17

Булгартабак холдинг прогнозира 35% ръст на износа си за следващата година
"Булгартабак холдинг" предвижда 35% ръст на износа си през следващата година. Това обявиха
днес изпълнителните директори на компанията Венцислав Чолаков и Ангел Димитров по време на
специализирано тютюнево изложение в Дортмунд, Германия. По техни думи компанията планира
увеличение с 31% на обемите в износа си за Централна Европа и Балканите. “Булгартабак ще
продължи наложената през тази година политика на увеличаване на обемите си за износ на
традиционните за компанията пазари, както и ще насочи усилия в позиционирането на нови”,
коментират от ръководството на тютюневото дружество. За изминалите девет месеца компанията
отчита 10% увеличение на реализираните обеми спрямо същия период на 2011 г. За същия период
"Булгартабак" наблюдава и значително увеличение в приходите си с 30% на годишна база.
Инвестор.БГ, 2012-09-17

Серия цигански кражби са нанесли на девненския химичен завод
„Полимери” щети от над 4 млн. лв. за по-малко от година, изчислиха от
предприятието на Николай Банев. Набезите на местното ромско население започнали през месец
ноември 2011 г. и досега са регистрирани около 10 случая. Последният от тях беше миналата
седмица. Тогава бяха задигнати три нивосигнализатора, които са радиоактивни източници.
Крадците отмъквали титанови вентили, увредили тръбопровод, разрушили сгради и
инфраструктура, оплакаха се от ръководството на „Полимери”. „Ако тези граждани бяха добре
интегрирани от Община Девня и имаха препитание, нямаше да има кражби. Вината за последната
от тях, щетите от която могат да достигнат до 1.8 млн долара, не е наша”, заяви финансовият
директорът на завода Галин Стоянов на пресконференция.
Дарик радио, 2012-09-17

Есенна енергия за борсата
Най-голямото предлагане на фондовата борса за тази година започва до месец: държавата ще
продаде дела си в двете дружества, които снабдяват с електричество варненския регион. Същото
действие, дори по-голямо, но през ноември, се очаква да се случи с публичното участие в найголемия електроразпределителен бизнес - софийския. Едрите ефекти от сделките ще са два държавата ще получи солидна сума от порядъка на 150-200 млн. лв., а капиталовият пазар - свеж
заряд, който да го оживи. В четвъртък дойде ключовото за предлагането решение - Комисията за

стр. 7 от 14
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg , http://kpo.bg/

Брой 20/ 20 септември 2012

Камара на професионалните оценители

финансов надзор одобри проспектите за публичното предлагане на вече бившите енергийни
дружества на германската E.ON, а сега на чешката Energo pro - "Е.ОН България Продажби" и
"Е.ОН България Мрежи". Така след още няколко административни процедури държавата ще може
да предложи за продажба през фондовата борса остатъчния дял от 33% в двете компании, така
както продаде дяла си в електроразпределителните дружества на австрийската EVN в края на 2011
г.
Капитал, 2012-09-14

Евро финанс АД е увеличило дела си в Булленд Инвестмънтс АДСИЦ до
15.32%
„Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ съобщи, че в резултат на сключени сделки на „БФБ – София” АД
със сетълмент 04.09.2012 г. е настъпила промяна при акционерите, притежаващи над 5% от
капитала на дружеството. ЗУПФ „Алианц България” е продало 909 353 броя акции, с което
правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 6.99% на 0%. ДПФ „Алианц
България” е продало 911 252 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на
акционерите се променя от 7.00% на 0%. „Евро финанс” АД е придобило 647 086 акции, с което,
правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 10.35% на 15.32%.
Money.bg, 2012-09-14

ЕВН напуска борсата
“ЕВН България Електроснабдяване” приключи кратката си 9-месечна кариера на публично
дружество. В четвъртък компанията съобщи, че Комисията за финансов надзор (КФН) е отписала
неговата емисия акции от регистъра на публичните дружества, което слага край на търговията с
книжата му на Българската фондова борса (БФБ). По подобен начин се очаква от регистъра да
бъде отписано и дружеството “ЕВН България Електроразпределение”. “Затварянето” на
компаниите стана възможно, след като мажоритарният собственик - австрийската EVN, направи
търгово предложение и изкупи останалите акции от двете предприятия. Вчера стана ясно, че КФН
е одобрила проспектите за публично предлагане на остатъчните държавни дялове от по 33% в
“Е.ОН България Мрежи” и “Е.ОН България Продажби”.
Труд, 2012-09-14

От 10 септември започна изплащането на дивиденти за 2011 г., оповести
директорът на дирекция „Връзки с инвеститорите" в "Неохим" АД
Александър Ганев. Съгласно решение на общото събрание на акционерите на компанията от 15
юни 2012 г.,част от печалбата на торовия производител в размер на 796 307,40 лв. е разпределена
между акционерите според акционерното им участие в дружеството като дивидент в размер на
0,30 лв. преди облагането с данък за всяка притежавана акция. Плащането на дивидентите се
извършва чрез Централния депозитар, като изплащането по този начин е до 10 декември 2012 г.
След тази дата дивиденти ще се получават от касата на дружеството в срок от 5 години. Разходите
по изплащане на дивидента са за сметка на „Неохим"АД.
Дарик радио, 2012-09-14

Едни пари за прехвърляне
Отнемането на лиценза на управляващото дружество "Стандарт асет мениджмънт" ще помогне на
друга компания да увеличи активите, които управлява. Комисията за финансов надзор (КФН)
скоро трябва да одобри дружеството, което ще поеме средствата на взаимните фондове на
"Стандарт", чийто лиценз беше отнет на 5 юли. Общо четири дружества са поискали да управляват
парите, съобщиха от КФН. Официално оттам не пожелаха да кажат кои са те и на кое се е спряла
банката депозитар Уникредит Булбанк.
Капитал, 2012-09-13
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ИНВЕСТИЦИИ

Столична община търси строители за още
2.7 км метро
Разширението на първия диаметър на метрото в посока към
"Бизнес парк София" ще бъде изпълнено със спестени
около 55 млн. евро от друг проект по оперативна програма
"Транспорт" - този за продължението на същата линия от
бул. "Цариградско шосе" до летището. Първоначално се
очакваше строителството на отсечката от "Младост" 1 до
"Младост" 4 да бъде оставено за след две години, но сега
плановете са тя да бъде завършена до началото на 2015 г.
Преди дни "Метрополитен" обяви обществена поръчка за
избор на фирми, които да извършат проектирането и
строителството на трасето от 2.7 км от "Младост" 1 до
бизнес парка, което включва три метростанции. От
процедурата става ясно, че обектът е разделен на два
участъка, като за всеки от тях ще бъде избран отделен
изпълнител. Първата част от трасето е с дължина от 1550 м
и включва две метростанции - една до кръстовището на
бул. "Александър Малинов" и бул. "Андрей Ляпчев" и една
зад хипермаркет "Хит". Вторият участък е 1070 м, с една
спирка при кръстовището при околовръстното шосе и ул.
"Самар" и подземен паркинг над нея с капацитет 80
автомобила.
Капитал, 19 септември 2012

Компанията наследник на "Балкантурист"
нае 1000 кв.м в бизнес центъра Sofia One
"БиТи девелопмент сървисиз", компанията, наследила
"Балкантурист", наема 1000 кв.м в офис сградата Sofia One
от собственика "Б.С.Р. София" АД, дъщерно дружество на
израелската строителнопредприемаческа компания B.S.R.
Group. Договорът е петгодишен с възможност за
удължаване с още две, площта – нетна от общи части. Това
е втората голяма сделка в бизнес центъра, за която
дружеството собственик съобщава след тази с агенцията за
външна реклама JCDecaux. Той се намира на бивш
промишлен терен в до завод "Електроника" и търговския
център Sky City. B.S.R. инвестира около 20 млн. евро в
обекта със надземна разгъната застроена площ 13 хил. кв.м
и 250 паркоместа на два подземни етажа с обща площ 9
хил. кв.м. Инвестицията е съвместно с вносителя на BMW
за България и Израел и EDDRESS, компания, създадена от
LCF Rothschild Group, която имаше няколко жилищни
проекта, включително в Пловдив и Бургас. Строителството
спря след първия етап на планирания бизнес парк с около
63 хил. кв.м разгъната застроена площ по първоначалните
проекти на българското архитектурно бюро "Планинг" на
арх. Илиан Илиев и израелското B.L.K. Architects.

Варненският
административен съд е
обявил
за
нищожна
продажбата на малко над 5
хил. кв. м държавна земя,
намираща се между курортите
"Златни пясъци" и "Албена".
Сделката е финализирана през
ноември 2011г. при скандалната
цена от почти 17 хил. лв., което
прави около 3 лв. за кв. м.
Труд, 19 септември 2012

Първа копка на каскада
“Горна Арда” до 2 г.
Строителството на каскада
“Горна Арда” може да започне
през 2014 година, а проектът ще
привлече
400
млн.
евро
инвестиции от Австрия. Това
съобщиха президентът Росен
Плевнелиев
и
министърпредседателят
на
Долна
Австрия Ервин Прьол.
Монитор, 18 септември 2012

Трима искат да строят
Речно-информационния
център Русе
Три оферти са подадени в
Държавно
предприятие
"Пристанищна инфраструктура"
за избор на изпълнител за
"Изграждане
на
речноинформационен център Русе":
"Техноимпортекспорт"
АД;
"Консорциум Дунав", включващ
фирмите "Крис Груп" ЕООД,
"ВТ Инженеринг" ООД и "БСА"
ООД;
третият
кандидатизпълнител
е
"Тотема
Инженеринг" ЕАД.
Строителство Градът, 17
септември 2012

Строителство Градът, 17 септември 2012

стр. 9 от 14
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg , http://kpo.bg/

Брой 20/ 20 септември 2012

Камара на професионалните оценители

Jumbo планира нов магазин у нас, гледа към съседните пазари
Гръцката верига магазини за детски играчки Jumbo смята да отвори нов магазин в България, като
наред с това планира да стъпи и на някои от съседните пазари. Амалия Карамицоли, директор
връзки с инвеститорите, съобщи, че магазинът ще се намира в София и ще бъде осмият за веригата
у нас. По думите й той вероятно ще бъде открит до края на настоящата финансова година на
компанията, която приключва през юни 2013 г. През май тази година Jumbo отвори седмия си
магазин в страната, който се намира в Русе. Фирмата обръща поглед и към съседните пазари, като
през следващите години смята да отвори първия си магазин в Румъния. От компанията отказаха да
коментират размера на планираните инвестиции през следващите години. Експанзията на веригата
за следващите години предвижда да бъдат отворени още пет магазина в Гърция през 2013 г., един
в Кипър до юни 2014 г., както и първия хипермаркет в Румъния, също през 2014 г. До средата на
следващата година Jumbo ще стартира и сайт за електронна търговия. Разширяването на
румънския пазар ще бъде по-избирателно, но ще бъде осъществено с по-бързи темпове, обясняват
от компанията. Плановете са в северната ни съседка да бъдат открити 16 магазина, като през
първата фаза ще бъдат отворени осем.
Investor.BG, 18 септември 2012

Изменение на проекта за новия терминал на летище Варна получи
одобрение
Варненският областен управител Данчо Симеонов одобри изменение на инвестиционния проект за
изграждането на нов международен пътнически терминал на летище Варна. Възложител на
проекта е "Фрапорт Туин Стар Мениджмънт" АД, а изпълнител – "Харлоу Груп Лимитед".
Изменението включва промяна по време на строителството в части "Конструкции" и "Пожарна
безопасност" (Спринклерна система). Строителните дейности на новия терминал започнаха през
есента на 2011 г. и с реализирането на цялостния проект ще се повиши чувствително броят на
пътниците, които ще обслужва летище Варна. Наред с това бе одобрен и проект "Кабелен
колектор и Главна разпределителна подстанция – летище Варна" - промяна по време на
строителството и издаване на допълнение към разрешението за строеж.
Строителство Градът, 17 септември 2012

Завишени цени спират руските имотни инвестиции във Варна
Завишени с до 40% цени на имотите спира руските инвестиции във Варненски регион, а
качествените жилищни имоти, атрактивни за масовия руски пазар са пред изчерпване, показват
наблюденията на агенцията за недвижими имоти Romel. Купуват се предимно сезонни жилища до
60 000 евро. Повечето сделки са по Южното Черноморие, където презастрояването доведе до
конкурентни цени. 80% от терените за производствени бази, логистични цехове и хотели във
Варна, и региона се предлагат на потенциалните руски инвеститори при цени, завишени с между
30 и 40% над реалните пазарни нива. Руските компании осъществяват мониторинг на българския
пазар. Когато се предложи хотел или терен с готов проект на реална цена, руските фирми купуват
в рамките на месец”, коментира управителят на национална агенция за недвижими имоти Romel
Нели Георгиева. Компании от Кавказ имат особен интерес и готовност за строеж на вилни селища,
и хотели в близост до к.к. ”Камчия”. В района за продажба са обявени над 50 терена, чието
предназначение е сменено за жилищно и курортно застрояване. 90% от предлаганите парцели
нямат път, ток и вода, което ги прави неатрактивни. Подходящите парцели се търгуват при цена
между 30 и 50 евро за квадратен метър, коментира тя.
Stroimedia.bg, 17 септември 2012

Equest замразява продажбата на активи поради липса на финансиране за
сделки
Липсата на финансиране за инвестиционни сделки принуди инвестиционната компания East
Balkan Properties plc (бившата Equest Balkan Properties plc) да замрази своята стратегия за
продажба на активи. В последните години компанията обяви мащабна кампания за продажба на
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имоти и проекти в България и региона с цел връщане на капитал на акционерите. Сега обаче тези
планове са отложени поради липсата на ипотечно финансиране в сектора на бизнес имотите в
региона. Един от най-големите активи на компанията е делът й в портфолиото на веригата
магазини Техномаркет, който е единственият й актив, останал у нас. Чрез миноритарен дял в
инвестиционното дружество Glorient Equest притежава 35 магазина от веригите Техномаркет и
Била, както и 13 поземлени парцела. От няколко години компанията е в преговори за продажбата
на магазините, но до сделка все още не се е стигнало. Миналата година за продажбата на активите
бе назначена Raiffeisen Investments Bulgaria, но процесът също бе препятстван от „недостатъчна
пазарна видимост“.
Investor.BG, 17 септември 2012

Новото попълнение на 7-ми километър
Въпреки че там едва ли ще се обучават бъдещи журналисти, тази сграда дълго ще остане позната
като "новия факултет по журналистика" на Софийския университет. И в същото време като един
от малкото доведени докрай проекти от 80-те години. Макар и с порядъчно закъснение. Започната
е през 1984 г. на столичния бул. "Цариградско шосе" в обкръжението на най-големия медиен
комплекс по онова време, включващ недостроените редакционни корпуси на ИПК "Родина" и
печатницата зад тях, сградата на "София прес" и антените на Националния радио-телевизионен
център. Навремето в тази редица логично се е вмествал и факултетът по журналистика. Така
строителството му започнало. Замряло в края на 80-те години със завършването на грубия строеж.
В продължение на години скелетът от бетон и стърчаща арматура бе сред най-печалните гледки на
бул. "Цариградско шосе". И така допреди няколко месеца, когато след дългия "ледников период"
работата по него бе подновена. Само по себе си размразяването на проекта също бе епохално –
опитите на университета да намери законов и по възможност безплатен начин за това започват
през 2007 г. Година по-късно бе подписан договор с инвеститор – дружеството със специална
инвестиционна цел "Актив пропъртис" с основен акционер пловдивското "ПТ холдинг", а от
пролетта на 2011 г. има разрешение за строеж.
Капитал, 14 септември 2012

Кабинетът разреши икономическата зона край Божурище
Министерският съвет разреши в землището на с. Гурмазово, община Божурище, да бъде изградена
Икономическа зона София-Божурище. Решението е необходимо, тъй като площите, върху които
ще бъде разположен обектът, засягат 1 392 175 кв. м земеделска земя четвърта категория.
Терените са собственост на "Национална компания Индустриални зони" ЕАД. Според
разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи за проектиране и изграждане на обекти
върху земеделски земи от първа до четвърта категория с площ над 500 дка е необходимо решение
на Министерския съвет. С друго решение правителството учреди на община Невестино
безвъзмездно безсрочно право на строеж върху р. Гращичка, която е имот - публична държавна
собственост. Разрешението е необходимо за изграждането на пешеходен мост над реката.
Финансирането на обекта ще бъде осъществено със собствени средства на общината.
Класа, 13 септември 2012
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АНАЛИЗИ

Deja vu от войната на нулите
На банковия пазар се появи жилищен ипотечен кредит с 0% лихва за първите три месеца от
периода на заема. Това се случва за втори път в най-новата история на банкирането на дребно на
българския пазар. Първият път беше по времето на кредитния бум в условията на свирепа
конкуренция през 2006 г.
Сега в сравнение с тогава срокът с нулева лихва е по-кратък – тогава беше една години. Друга
новост за пазара в офертата е и почти пълното премахване на годишната такса за управление на
кредита, която обичайно се начислява всяка година върху остатъчния размер на заема и е една от
най-неприятните за кредитополучателите.
Сега тази такса се плаща еднократно в първата година на отпускането, а не през целия живот на
заема. Така общата цена - годишният процент на разходите (ГПР), спада. Досега не е имало случай
на пълно премахване на тази такса, а само намаление в различни оферти на различни банки.
Новата оферта е на МКБ Юнионбанк.
Какво още има вътре
Освен 0% лихва за първите три месеца от срока на кредита клиентът не плаща и главница, няма
такса за предсрочно погасяване със собствени средства, а таксата за разглеждане на искането за
кредит е с 50% по-ниска (60 или 100 лв. в зависимост от типа ипотечен кредит, според
действащата в момента тарифа за таксите и комисионите на банката – бел. ред.).
От банката посочват, че лихвата за първите три години на заема, ако той е в евро, е фиксирана на
7.30%. На практика, като се вземат предвид първите три месеца нулева лихва, чистият период с
фиксирана лихва е 2 години и девет месеца. От банката посочват, че при избран вариант на заем,
при който не се дължи такса управление през целия му живот, а само еднократно в началото, за
кредит от 30 хил. евро, лихва 7.30%, срок 20 години, месечна вноска 239.92 евро, ГПР е 7.77%.
Войната на нулите
Нулевата лихва за първоначален период от срока на ипотеката беше актуална през 2006 г. Тя се
появи в резултат на ожесточената конкуренция между банките за клиенти, като промоционалният
период беше една година. Маркетинговият подход, възприет тогава от банките, излизащи с 0%
лихва, се наричаше войната на нулите. Това бяха ПИБ, Райфайзенбанк, Банка Пиреос, Пощенска
банка.
Тези лихвени нива тогава не се посрещнаха много добре от другите конкуренти поради ред
причини – минаване границите на здравословната конкуренция, лихви на границата на разумния
риск и най-вече това, че за съответния период без лихвени плащания по заема (около 80% от
вноската) кредиторът на практика няма информация за това какво се случва с този заем и с този
клиент. Така в един момент клиентът може да се появи и да оповести, че всъщност вече няма
доходи да плаща кредита, а банката е отчитала този заем редовен.
Именно поради тази причина и сега новата оферта на пазара беше посрещната малко скептично от
представители на сектора, припомняйки "шегата", която тя изигра преди години – след изтичане
на нулевия период много от тези кредити се е наложило да бъдат провизирани на 100% (т.нар.
лоши заеми). Обичайно един банков продукт може да бъде "изкопиран" между банките най-много
за месец-два. Практиката е показала, че когато една банка пусне нещо атрактивно на пазара, в
общия случай бива последвана и от други.
И други (д)ефекти
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Друго изкривяване на пазара, което се случи тогава, беше лихвеният арбитраж на клиентите –
немалка част от отпуснатите ипотеки с нулева лихва бяха върнати след първата година на
изтичане на промоционални период, като междувременно клиентите слагаха взетите средства на
депозит в банка с по-висока лихва. Така, дори при плащането на такса за предсрочно погасяване от
2-3%, каквато беше тогава, клиентите бяха на сметка.
За да се застраховат от подобни действия, някои от банките увеличиха таксата за предсрочно
погасяване до 5%, други върнаха лихвата и за първата година, като дадоха гратисен период за
плащания по главницата.
Според изпълнителния директор на кредитния консултант "Фин сити" Иво Димитров появата сега
отново на нулеви лихви по кредити, макар и за толкова кратък период, е лош сигнал именно
защото през това време банката няма информация за това какво се случва с кредитополучателя и с
кредита и няма дисциплиниращ ефект.
Капитал, 18 септември 2012
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 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

 ВТОРИЯ
НАЦИОНАЛЕН
СЕМИНАР
НА
ТЕМА:
“ПРАКТИКАТА
НА
КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОЕКТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА
ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ”
КОГА: 26- 27.09.2012
КЪДЕ: гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”

 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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