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Мечел иска да продаде Топлофикация
Русе
Руският металургичен гигант "Мечел" иска да продаде
"Топлофикация Русе", съобщава руският бизнес вестник
"Ведомости". "Мечел" търси купувачи на редица свои
активи в Европа и страните от бившия Съветски съюз.
Компанията трябва да се разплати по дълговете си, но
няма достатъчно средства, коментира водещото руско
бизнес издание. През май "Мечел" обяви, че иска да се
раздели със своите непрофилни активи. Вчера
компанията обяви списъка, а бордът на директорите й
препоръча да оцени възможностите за продажба на над
25% от рудодобивната дъщерна компания "Мечел
майнинг" на стратегически партньор. Представител на
компанията не разкри колко тя смята да получи от
продажбата на активите. "Това е въпрос на преговори",
каза единствено той. В списъка с компании предложени
за продажба фигурират: "Топлофикация Русе"; всичките
четири завода в Румъния и търговска компания;
Донецкия електрометалургичен завод (Украйна); Mechel
Nemunas
(Литва)
и
Invicta
Merchant
Bar
(Великобритания); феросплавните - "Восход хром" и
"Восход Oriel" (и двата в Казахстан); "Южуралникел" и
Тихвинския
феросплавен
завод,
енергийния
"Кузбасенергосбит"; международната компания за
продажби Mechel Service Global.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 01.10.2012

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 01.10.2012

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 01.10.2012

Money.bg, 27 Септември 2012

Руската „Гунвор” стъпва у нас
Компанията „Гунвор”, съсобственик на която е Геннадий
Тимченко, планира да се върне към търговията с
електроенергия и възнамерява да започне от България,
пише московският в. „Ведомости”. Според изданието
Държавната комисия за енерго и водно регулиране
(ДКЕВР) вече е дала предварително одобрение по
заявката на „Гунвор Интернешънъл” Б.В. за получаване
на лицензи за продажба на електричество в страната.
„Ние започнахме процедура по съгласуване издаването
на лицензи, на 2 октомври ще има закрито заседание на
комисията, на която е планирано да бъде приключена
процедурата”, казва източникът на вестника. „Гунвор” е
подала искане за 20-годишен лиценз за работа на пазара

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 01.10.2012

Източник: imoti.net
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на електроенергия в България, потвърждава говорителят на Тимченко Антон Куревин. По думите
му целта на компанията е да разнообрази търговския си портфейл и да развива направления,
свързани и с търговията с други товари освен петрол и петролни продукти.
Монитор, 27 Септември 2012

Credit Agricole е избрала Alpha Bank като предпочитан участник в търга
за гръцкото си поделение Emporiki Bank. Освен Alpha Bank в наддаването за
Emporiki участваха и още две гръцки банки - National Bank и Eurobank. Очаква се сделката да бъде
завършена до 31 декември 2012 г., като се очаква одобрението и от страна на регулаторните
органи и от борда на директорите на френската банка. Credit Agricole ще инжектира още 550 млн.
евро преди приключването на сделката, която ще е за 1 евро. Освен това французите ще издадат
конвертируеми облигации на стойност 150 млн. еврона в полза на Alpha Bank. Тези облигации, по
преценка на Credit Agricole, при определени условия могат да бъдат превърнати в обикновени
акции на Alpha Bank. Френската финансова институция усилено се опитва да се измъкне от
Гърция, след като заради кризата с държавния дълг на страната банките там се оказаха сред найзасегнатите, а покачването на лошите кредити заради икономическия спад свива маржа им на
печалба.
Капитал, 2 Октомври 2012

Росен Генев е новият мениджър на отдел „Търговски площи” в
консултантската компания Forton International. Генев зае позицията след близо
година работа във Forton. Преди да започне работа във Forton, Генев оглавява отдел „Маркетинг и
продажби” в Raiffeisen Asset Management в продължение на 4 години. Преди това има тригодишен
опит като регионален мениджър за София в ING. Заемал е мениджърски позиции и в други
международни финансови компании. Владее отлично английски и руски език.
economy.bg, 28 Септември 2012 г.

По-лесно ще се ликвидират фирмите, които не са били пререгистрирани
до 1 януари 2012 г. Това ще стане с промени в закона за Търговския регистър, които
правната комисия към парламента вече прие на първо четене и предстои да бъдат гласувани и в
пленарна зала. С тях в кръга от субекти, които могат да поискат ликвидация на непререгистрирани
търговци, се включват и търговци съдружници, както и страните по арбитражни дела, обясни
депутатът от ГЕРБ Емил Радев. Разширява се и кръгът от субекти, които могат да поискат
ликвидация на АД например - и това вече ще са не само Управителните съвети, но и всички
управителни органи, включително Надзорният съвет. Непререгистрираните търговски дружества и
кооперации са над 300000. Ако на името на фирмите има някакво имущество, трябва да се мине
през ликвидация, за да се раздели между съдружниците. С промените се облекчава и режимът за
завеждане на дела от кредитори към непререгистрирани търговци, които по закон автоматично ще
бъдат заличени на 1 януари 2017 г. Това вече ще става с молба до съда, която автоматично ще води
до пререгистрация на фирмата, за да започне или да продължи делото. По сегашния режим първо
кредиторът трябва да пререгистрира фирмата, да чака да излезе решението и едва след това да
заведе дело. С поправките отпада изискването за изготвяне на т.нар. "черни" списъци на
непререгистрираните фирми. В тях съдилищата трябваше да включат всичките търговски субекти,
които не са се пререгистрирали.
Стандарт, 2 Октомври 2012
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Класа, 02 Октомври 2012
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Централен курс на БНБ

ОЛП 0.03% от 01.10.2012
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От началото на 2012 г. депозитите на населението у нас
са се увеличили с 2.59 млрд. лв. През август, за 23-ти
пореден месец, домакинствата у нас трупат пари на
депозит, като само за месец те са увеличили депозитната
база с 270 млн. лв. Точно 40% от депозитите на
населението в страната са в евро. Най-много (51.24 на
сто) са влоговете в лева, докато тези в други валути (найчесто долари) са по-малко от 9 на сто. Преди година
спестяванията в лева бяха с дял от 46.7% от общите, а
тези в евро - 45.05 на сто. Въпреки рекордните
спестявания, общо 75.5 на сто от депозитите на
населението са до 100 лв., показа статистиката на БНБ
към полугодието. Близо 8.14 млн. броя от откритите
депозити за суми до 1000 лв. са в лева, където са
съсредоточени едва 895 млн. лв. Нов рекорд за
спестяванията на населението – 34,5 млрд. лв. към 31
август 2012 г., показват още данните на БНБ.
Повишението на годишна база е с 15%, докато
задълженията на населението намаляват с 1,4% за година
до 18,7 млрд. лв.

03.10.2012
EUR/BGN
1.95583
USD/BGN
1.51263
GBP/BGN
2.44296
Икономически показатели

10

Спестяванията на граждани достигнаха
2,6 млрд лева от началото на 2012 г.

ПЧИ 36.1 млн. EUR през юли 2012
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Най-голямо увеличение на разходите е регистрирано от
НСИ в групата "Жилища (наеми, текущ ремонт и
поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива" с 9.7%. Повишение на цените има във всички групи стоки
с изключение на "Свободно време, развлечения и
културен отдих", "Облекло и обувки" и "Съобщения".
През август 2012 г. хармонизираният индекс на
потребителските цени нараства с 3.1% в сравнение със
същия месец на 2011 година, съобщиха от НСИ.
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар
през юли 2012 г. нараства с 4.5% в сравнение със същия
месец на 2011 година. Цените се увеличават в
преработващата промишленост - с 2.4%, и при
производството и разпределението на електрическа и
топлоенергия и газ - с 10.6%, докато в добивната
промишленост цените са на равнището от съответния
месец на 2011 година. През юли 2012 г. общият показател
"доверие на потребителите" се покачва със 7.8 пункта
спрямо априлското равнище, като при населението в
градовете увеличението е 9.1 пункта, а сред населението
в селата - 4.6 пункта.
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НСИ: Разходите за
увеличили с 9,7 на сто

Безработица, 10.7% през август 2012
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Основната лихва пада рекордно до 0,03 процента
Българската народна банка намали основната лихва до рекордно ниско ниво -основният лихвен
процент (ОЛП) за месец октомври е намален до невижданите за страната 0.03%. През септември
ОЛП беше 0.04%, докато в началото на годината тя беше 0.22%. Основният лихвен процент се
образува от средната аритметична величина на индекса LEONIA за изминалия месец, който
отразява сключените и изпълнени сделки с овърнайт депозити в лева от представителна група
банки. Показателят взима предвид при всички видове наказателни лихви, които се определят от
ведомства, фирми или държавата. Обикновено тези наказателни лихви са лихвата плюс някаква
добавка. В България обаче основната лихва не играе никаква роля при определянето на лихвените
равнища по кредитите и депозитите.
Класа, 02 Октомври 2012

Безработните са вече 12,3%
Безработните лица през второто тримесечие на 2012 година са 409.5 хил., а коефициентът на
безработица е 12,3%. В сравнение със същото тримесечие на предходната година обаче броят на
безработните се е увеличил с 10,0%, а коефициентът на безработица - с 1.1 процентни пункта,
сочат данните на НСИ. Общият брой на заетите лица, които са на възраст над 15 години, през
второто тримесечие на 2012 година е 2 913,7 хиляди, а относителният им дял от населението на
същата възраст - 46,2%. В сравнение със същия период на 2011 година броят на заетите намалява с
32.3 хил., или с 1.1%, а относителният им дял остава почти непроменен. Според бизнес анкетите,
проведени през септември 2012 година, 7.8% от промишлените предприятия смятат, че недостигът
на работната сила е фактор, затрудняващ дейността им. През юни 2012 година средната работна
заплата е 755 лева, което е с 0.4% по-малко в сравнение с предходния месец. Спрямо юни 2011
година ръстът е 9.4%.
24 часа, 02 Октомври 2012

Преките инвестиции нарастват над 2 пъти до 846,2 млн. евро
Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - юли 2012 г. са 846.2 млн. евро
(2.1% от прогнозния БВП за 2012 г.) при 376.5 млн. евро (1% от БВП) за същия период на 2011
година. Преките инвестиции в чужбина за периода януари - юли 2012 г. са 103.3 млн. евро при
88.5 млн. евро за същия период на 2011 година. За периода януари - юли 2012 г. портфейлните
инвестиции - активи, нарастват с 4.7 млн. евро при увеличение от 31.3 млн. евро за същия период
на 2011 година. Портфейлните инвестиции - пасиви, нарастват с 580.1 млн. евро при намаление от
170.8 млн. евро за същия период на 2011 година. Според оценките на мениджърите от
промишлеността, през септември 2012 г. в сравнение с август, има намаление на поръчките от
чужбина с 4.2 пункта. Това сочат данни на Националния статистически институт. За периода
януари - юли 2012 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 487.7 млн. евро (1.2% от
прогнозния БВП за 2012 г.) при излишък от 291.8 млн. евро (0.8% от БВП) за периода януари юли 2011 година.
Класа, 02 Октомври 2012

През второто тримесечие на 2012 г. БВП е с ръст от 0,5% спрямо 2011 г.
По предварителни данни на НСИ брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на
2012 г. възлиза на 19 007 млн. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат 2 602
лева. При среден за тримесечието валутен курс от 1.52636 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 12
452 млн. долара и съответно на 1 705 долара на човек от населението. Преизчислена в евро,
стойността на БВП възлиза на 9 718 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 330 евро.
Според сезонно изгладените данни реалният ръст на БВП спрямо второто тримесечие на 2011 г. е
0.5%.
Класа, 01 Октомври 2012
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Фискалният резерв на България е 6,9 млрд. лева
Размерът на фискалния резерв на България към 31 август 2012 г. се равнява на 6,9 млрд. лв.,
показват данните от събота за изпълнението на консолидирания бюджет на Министерството на
финансите. Към август бюджетното салдо е положително в размер на 107,6 млн. лв., като се
формира от излишък по националния бюджет в размер на 616,9 млн. лв. и дефицит по
европейските средства от 509,3 млн. лв. За сравнение, за същия период на 2011 г. бе отчетено
отрицателно салдо от 731,1 млн. лв. Това означава, че бюджетната позиция към август 2012 г.
отчита номинално подобрение с 838,8 млн. лв. спрямо същия период на предходната година.
Постъпилите приходи и помощи към края на месец август 2012 г. са в размер на 17 млрд. 806 млн.
лв., или 61,9% от разчетите за Бюджет 2012. Съпоставени с отчетените приходи за същия период
на предходната година, постъпленията имат номинален ръст от 9,6% (1 млрд. 565 млн. лв.), което
се дължи в най-голяма степен на ръста при косвените данъци, като нарастване има и при
неданъчните приходи и помощите.
Класа, 01 Октомври 2012

Брутният външен дълг в края на юли 2012 г. е 36.4 млрд. евро
Брутният външен дълг в края на юли 2012 г. е 36.4 млрд. евро (92.1% от БВП), което е с 577.3 млн.
евро (1.6%) повече, в сравнение с края на 2011 г. (35.8 млрд. евро, 93.1% от БВП), информират от
Българска народна банка. В сравнение с края на юли 2011 г., брутният външен дълг намалява с 5
млн. евро (0.01%). В края на юли 2012 г. дългосрочните задължения са 26.9 млрд. евро (73.9% от
дълга, 68.1% от БВП), а краткосрочните – 9.5 млрд. евро (26.1% от дълга, 24% от БВП). Брутният
външен дълг на сектор Държавно управление в края на юли 2012 г. е 3454.7 млн. евро (8.7% от
БВП). Спрямо края на 2011 г. (2.78 млрд. евро, 7.2% от БВП) той нараства с 671.7 млн. евро
(24.1%). В сравнение с края на юли 2011 г. (2.74 млн. евро), дългът на сектора нараства със 711.7
млн. евро (25.9%). Увеличението се дължи основно на емитираните от правителството на
международните капиталови пазари 5-годишни еврооблигации (в размер на 950 млн. евро).
Външните задължения на сектор Банки са 5.6 млрд. евро (14.2% от БВП).
profit.bg, 28 Септември 2012

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

Предприятие

Град

Дълготрайни активи (хил. лв.)
2011

2010

1

Стомана Индъстри АД

Перник

415 043

431 889

2

Аурубис България АД

Пирдоп

373 411

429 999

3

КЦМ АД

Пловдив

324 151

232 144

4

София Мед АД

София

267 611

276 384

5

Промет Стийл АД

София

158 942

166 393

6

ОЦК АД

Кърджали

148 727

138 700

7

Хелиос Металург ООД

Пловдив

10 248

10 364

8

Никром ЕООД

София

7 948

8 844

9

Стоманени профили АД

Попово

2 940

4 626

10

МГ. Аноди Интернешънъл АД

Севлиево

1 637

1 732
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БОРСОВИ НОВИНИ

BGREIT: 03.09.2012 – 02.10.2012
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BG40: 03.09.2012 – 02.10.2012
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Капитал, 2012-10-03

116

След седеммесечно забавяне Агенцията за
приватизация даде началото на процеса по
продажба на държавния дял в Българска
фондова борса и Централен депозитар.
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Всички пенсионни фондове имат положителна доходност
за последната година, а при повечето тя надминава 5%,
показват изчисления на база данни от Комисията за
финансов надзор (КФН). Най-висок е средният резултат на
доброволните схеми – 6.33%, малко по-нисък е този в
задължителните фондове. Реалната доходност е около 2%,
тъй като за времето от август миналата година до август
тази официалната инфлация според Националната
статистика е 3.9%. Реална доходност е разликата между
резултата на фондовете и инфлацията за периода. По
мнения на представители на пенсионните компании
положителният доход в сектора като цяло има две причини
– първата е вече приключената промяна в структурата на
портфейлите, в резултат на което фондовете имат по-нисък
риск при инвестициите си. Втората е относителното
спокойствие на финансовите пазари в последните месеци,
сравнено с резките покачвания и последвали спадове преди
това. Става въпрос за пазарите, на които се търгува
държавен и корпоративен дълг, а не фондовите борси за
акции.

БФБ-София
Седмичен оборот (24 - 28 септември
2012 г.) (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
888 459.20
Standard
10 127 152.13
АДСИЦ
1 512 741.22
Общо
23 239 324.84

03.09

Цената на промяната

SOFIX: 03.09.2012 – 02.10.2012

01.10

27.09

23.09

19.09

15.09

11.09

07.09

03.09

332
Конкурсът за консултант, който да извърши маркетинга и
330
328
правно-финансовия
анализ
на
двете
дружества
326
324
представлява първата важна крачка към финализирането на
322
320
318
планираната им приватизация. Съгласно приетото от
316
314
Министерски съвет в началото на април решение
312
310
„Концепция за интеграция на „Българска фондова борса”
АД и „Централен депозитар” АД в европейските и
световните финансови пазари” следва да бъде измежду
водещите по обем консултанти по сливания и
придобивания за региона на Централна и източна Европа с изключение на Русия и бившите
съветски републики за периода 2005-2010 г.

БФБ-София, 2012-09-27

Производителят на бои "Оргахим" - Русе, вече няма да е публична
компания,
стана ясно от съобщение на ръководството й. След търгово предложение за изкупуване на дела на
дребните акционери тримата основни собственици вече държат 100% от капитала му и са подали
заявление за отписване от регистъра на Комисията за финансов надзор. В края на юли
"Поликолор", "Уайтбийм холдинг" и "Тайдал Уейв трейдинг", които имат връзка помежду си,
обявиха търговото предложение, след като преди това бяха придобили общо 92.55% от капитала.
При достигане на дял от 95% те имаха право да изкупят останалите книжа, без миноритарните
собственици да могат да откажат. Това е разрешено по закон, а самият процес се нарича squeeze
out (изстискване). Цената на търговото беше 90 лв. за брой. Трите акционера имат споразумение за
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следване на обща политика при управлението и повече от година правеха опити за отписване на
"Оргахим" от регистъра на публичните дружества.
Капитал, 2012-10-03

Винъс АД не може да купи имот заради недоизкусурен договор
Винъс АД има проблеми с покупката на поземлен имот в с. Хераково, област София, личи от
съобщение на дружеството. С определение от 04.09.2012 год. на компетентния съдия по вписвания
е постановен отказ за вписването на нотариалния акт в Служба по вписванията при РС - Сливница.
От Винъс АД възнамеряват да обжалват постановения отказ. В началото на миналия месец
дружеството съобщи, че е закупило недвижимия имот с площ 5 006 кв. м. с продавач Елена
Христова Белаббас за 70 000 лева. За изплащането на имота Винъс АД съобщи, че има два
варианта - или по банков път, или чрез прехвърляне на 100% от дяловете на капитала на
дъщерното си Берно ЕООД. Последното е с капитал 70 000 лева, формиран от непарична вноска от
Винъс АД, представляваща право на собственост върху апартамент в София, район Лозенец,
жилищен комплекс "Виста". Именно фактът, че договорът за покупко-продажба включва и двата
варианта, които взаимно се изключват е и основна причина за отказа за вписване, става ясно от
определението на съда.
Money.bg, 2012-10-03

Елана: Борсовият интерес към "Енерго-про" ще надмине този към
"ЕВН"
Интересът на инвеститорите към държавните дялове от дружествата на "Енерго-про" (бивш "Е.Он.
България") ще бъде по-голям, отколкото при продажбата на "ЕВН България", прогнозират от
инвестиционния посредник "Елана Трейдинг". В свой анализ от посредника посочват, че
минималните цени за продажба на 33% от "Енерго-про мрежи" и "Енерго-про продажби" са много
ниски и няма да отблъснат дългосрочни инвеститори или краткосрочни спекуланти. Минималната
цена за "Продажби" е 11.09 лв., а за другата компания е 109.87 лв. В края на миналата година
държавата продаде дяловете си в "ЕВН Електроразпределение" и "ЕВН Електроснабдяване" при
цени на пазарните поръчки от съответно 1632.56 и 156.6 лв. на акция. Така общо за дяловете бяха
получени 93 млн. лв. Основният купувач на пакетите беше самият мажоритарен собственик –
австрийската EVN, която няколко месеца по-късно направи и търгово предложение и изкупи до
100% от капитала на двете си компании.
Капитал, 2012-10-02

ЕМКА подписа договор за безвъзмездна помощ в размер на 1,9 млн. лв.
ЕМКА АД, гр. Севлиево е подписало договор за безвъзмездна помощ в размер на 1,905 млн. лв.,
съобщи дружеството чрез БФБ-София. Договорът е по оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. Целият проект е за 3,91 млн. лв.
и касае инвестиции в закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване, с което ще се
намали енергоемкостта на производството, ще се повиши ефективността и подобри работната
среда на предприятието с цел повишаване конкурентоспособността на фирмата и гарантиране на
устойчивото й присъствие на вътрешния и международния пазар, заявяват от дружеството.
Инвестор.БГ, 2012-10-01

304 570 броя акции на дружеството "Албена" АД на обща стойност 13,5
млн. лв. ще бъдат пуснати на търг от община Балчик.
Това гласуваха общинските съветници вчера. Акциите са обособени в три пакета - два по 100 000
и един по 104 570 броя. Пазарната цена на една акция е 44,40 лв., което определя и началните цени
на пакетите. Морските парламентаристи приеха стъпка за наддаване в размер на 100 хил. лева.
Тръжната документация може да се закупи от община Балчик за сумата от 50 лв. до 16 часа на 11ия ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник. Решено бе още разходите по
прехвърлянето и регистрацията на сделката в Централния депозитар да са за сметка на купувача.
Стандарт, 2012-09-29
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Булгартабак вече държи над 90,01% от София-БТ АД,
след като е бил купувач на 143 527 акции (11,795%), изтъргувани при цена от 56,2 лв./бр. в сряда,
съобщиха двете компании чрез БФБ-София. Оттук насетне хипотезите са две - или отправяне на
търгово предложение към останалите акционери в София-БТ, или намаляване на дела до под 90%.
Търгови предложения вече бяха отправени към акционерите в дъщерните Благоевград-БТ АД и
Плевен Булгартабак АД. На 2 август 2012 г. бяха изтъргувани 8,6% от София-БТ АД при цена 45
лв./акция с продавач British American Tobacco. Купувач тогава обаче не беше Булгартабак холдинг,
а цената на акциите на София-БТ АД се повиши до 60 лв., като може би купилите пакета от 8,6%
опитаха да вдигнат пазарната цена, за да получат по-добра продажна цена за целия си пакет.
Акциите на София-БТ АД поскъпват със 103% в последните 12 месеца до 63 лв. за брой и 77 млн.
лв. пазарна капитализация.
Инвестор.БГ, 2012-09-29

Корпоративна търговска банка влиза в SOFIX
Корпоративна търговска банка (КТБ) влиза в най-стария и представителен борсов индекс SOFIX.
Вписването на ликвидацията на "Еларг фонд за земеделска земя" доведе до промени в основните
индекси на Българската фондова борса (БФБ), се казва в съобщение на оператора. В широкия
индекс BG40 АДСИЦ-а "Еларг" ще бъде заменен от емисията на машиностроителното дружество
"Спарки Елтос" - Ловеч, а в равнопретгелният BGTR30 фондът за земеделска земя ще бъде сменен
от "Синергон холдинг". В момента "Еларг" е един от най-големите фондове за земя. Процесът по
ликвидацията му се очаква да продължи до март 2013 г. От ноември миналата година, когато
започна процедурата, акциите на дружеството са поскъпнали около 3 пъти досега. По-сериозното
повишение започна през май, когато беше обявена и прогнозна ливкидационна стойност от около
2.40 лв. Последната сделка с акции на фонда за земя е от вчера и е на последна цена от 2.04 лв.
Капитал, 2012-09-28

Пазарната оценка на фармацевтичната компания Софарма към днешна
дата е 316 млн. лв.
Капитализацията е изчислена на база цена от 2.40 лв. за ценна книга. В същото време друг "син
чип" - Химимпорт, е оценен вече на по-малко от 100 млн. лв. при настоящата си цена от около 0.65
лв. за лот. За полугодието на 2012 г. Софарма отчита 24.92 млн. лв. печалба, или 0.19 лв. на акция.
От своя страна, Химимпорт отчита консолидираната печалба в размер на 68.43 млн. лв. спрямо
71.26 млн. лв. за същия период на предходната година. Разделено на броя на акциите, това прави
по 0.45 лв. на акция. Ако сравним коефициентът P/E (за последните 12 месеца) за двете компании,
обаче ще получим доста голяма разлика (тук трябва да се има предвид и факта, че двете компании
оперират в два различни сектора). P/E за Химимпорт на консолидирана база е 0.72, докато при
Софарма е 7.86, или над 10 пъти повече. И така, подценен ли е Химимпорт или е надценена
Софарма? Остава да следим мнението на пазара/инвеститорите в идните месеци, когато се очакват
и отчетите за деветмесечието.
profit.bg, 2012-09-27

България иска да вземе най-малко 53,3 млн. лв. от продажбата на дела
си от 33% в двете електроразпределителни дружества, които вече се
контролират от Чешката компания Energo Pro,
съобщи мениджърът на предлагането на акциите. Държавата ще предложи 434 940 акции на
Енерго Про Мрежи и 495 533 акции на Енерго Про Продажби през Българската фондова борса на 3
октомври, заяви Александър Захариев от Първа финансова брокерска къща, която управлява
предлагането. Агенцията за приватизация определи минимални цени от 109,87 лв. за акция на
Енерго Про Мрежи и 11,09 лв. за акция на Енерго Про Продажби. Мажоритарен собственик на
двете компании с дялове от 67% е Енерго-Про България ЕАД, която е собственост на чешката
Energo Pro. Чешката компания купи българския енергиен оператор, който държи пазара в
Североизточна България, на 28 юни за 133 млн. евро от германския гигант E.On AG.
Стандарт, 2012-09-27
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ИНВЕСТИЦИИ

Строят „Арена Армеец” и в Русе
Модерна многофункционална сграда, подобна на
столичната “Арена Армеец”, ще бъде изградена и в Русе.
Това съобщи вчера по време на форума „Градът 2012”
председателят на Регионалния фонд за градско развитие
Мартин Заимов. Друг проект с предстояща реализация със
съдействието на фонда е лунапарк с влакче на ужасите в
бивше бомбоубежище в Бургас. В Плевен пък ще се прави
интерактивен научен музей и нова автогара, а в Стара
Загора и Варна ще се строят нови пазари. Заимов уточни,
че строежът на залата в Русе отдавна е започнал, но сега
има шанс той да бъде завършен. Според плановете сградата
ще е с разгъната застроена площ от 26 000 кв.м и ще има
шест надземни и два подземни етажа. По време на форума
строителният министър Лиляна Павлова призна, че
стремежът е цялото градско развитие да не се концентрира
само в София, а да се стимулират и други градове.

Най-модерната винарна на
Балканите отвори врати в
Съединение

Монитор, 3 октомври 2012

Оператор и банка искали
“Белене”

Пристанищата в Лом и Силистра влизат в
общ дунавски проект
Пристанищата в Лом и Силистра са включени в
европейския проект "ДАХАР", съобщи директорът на
"Морска администрация" на форум в Лом капитан Тони
Тодоров. Целта на проекта е развитието на 9 порта от
няколко дунавски държави. Избрани са малки и средни
пристанища от Австрия, България, Румъния, Унгария,
Словакия, Хърватска и Сърбия. Заедно с двете български
пристанища в проекта влизат и портовете в Гюргево, Галац,
Нови Сад, Дунайварош, Енсхафен, Вуковар. Другата цел на
проекта е да се изяснят перспективите за развитие на
портовете и да се създаде обща стратегия за дейността им,
която да бъде представена на Брюксел. Стойността на
проекта е 2 млн. евро, а крайният срок за изпълнението му
е март 2014 година. Бенефициент от българска страна е
изпълнителната агенция "Морска администрация".
Money.bg, 3 октомври 2012

Как Западна София ще стане "Люлин
Хилс"

Най-модерната винарска изба на
Балканския полуостров, където
на площ от 700 кв. м. бе
официално
открита
в
Съединение. Тя е собственост
на винпром „Пещера“ и с
нейното изграждане компанията
може да се похвали с
внушителен
капацитет
за
производство на вина от 14
милиона литра.
Класа, 3 октомври 2012

Сред участващите в "Глобъл
поуър
консорциум",
който
проявява интерес към АЕЦ
"Белене", има инвестиционна
банка, дружество оператор, една
лицензионна и една инженерна
компания. Това обяви пред
журналисти шефът на "Риск
инженеринг" Богомил Манчев.
Стандарт, 1 октомври 2012

Няма да плащаме
“Южен поток”

за

България няма да участва с пари
в строежа на газопровода
"Южен поток". Проектното
финансиране на трасето през
наша територия ще е за сметка
на руснаците, но пък страната
няма да получава 15 години
транзитни
такси. Това
е
финалната
договорка
за
сделката за строежа на "Южен
поток", която се очаква да бъде
подписана през ноември.

“Люлин” и “Надежда”, които вече са свързани с центъра на
столицата чрез метрото, заедно с почти цялата
северозападна част на града ще бъдат излъскани и
обновени с близо една трета от 400-те милиона евро, които
бъдещата оперативна програма “Регионално развитие” е
предвидила за след 2014 г. за столицата. Тази част на
Стандарт, 1 октомври 2012
София е включена в интегрирания план за градско
възстановяване и развитие като зона с преобладаващ
социален характер. Авторите на проекта - сдружението между Национален център за
териториално развитие и фирмите “Урбитат” ЕООД и “Инфрапроект Консулт” ЕООД, са
предвидили общо 45 обекта за цялата зона. Тя обхваща комплексите “Надежда”, “Люлин”,

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

Брой 22/ 4 октомври 2012

Камара на професионалните оценители

“Връбница”, “Обеля”, “Толстой”, “Свобода”, “Модерно предградие”, “Захарна фабрика”,
“Илинден”, “Красна поляна”, “Факултето”, Западния парк и Северния парк. Имотите в тези райони
сега са с едни от най-ниските ценови нива в столицата, но има голяма вероятност да станат много
по-привлекателни след прилагането на плана.
Труд, 2 октомври 2012

Нов мол в София след броени дни
Търговският център Bulgaria Mall, разположен между бул. „Тодор Каблешков“ и бул. „България“,
ще бъде открит на 1 ноември. Молът ще бъде изграден като част от проект за смесено търговско и
офис ползване с приблизително 130 хил. кв. м разгърната застроена площ. Търговският център ще
включва четири подземни нива с паркинг и хипермаркет от приблизително 5 600 кв. м и четири
надземни нива с търговска и развлекателна част. Общата отдаваема площ на търговските части е
34 000 кв. м. Паркингът ще разполага с 1 100 места, а офис частта, която ще се състои от офис
кула и офис сграда, ще разполага с над 25 хил. кв. м площи. През първите месеци на 2013 г. пък се
очаква откриването и на двата най-големи търговски центъра в страната Paradise Center и South
Ring Mall. Към момента на 1000 жители у нас се падат по около 81 кв. м търговска площ, което все
още отрежда на България едно от последните места в Европа.
profit.bg, 1 октомври 2012

Прилежащата инфраструктура на Дунав мост 2 е готова
Всичките осем пътни и железопътни надлези от Прилежащата инфраструктура към Дунав мост 2
Видин - Калафат вече са отворени за движение, съобщиха от информационния център на фирмата
изпълнител FCC. Четири от тях минават над жп линии, а останалите четири свързват различни
пътни направления на околовръстното шосе на Видин. Повечето пътни възли са решени в тип
„полудетелина”, един – в тип „тромпет” и един е комбиниран тип -„полудетелина” и „диамант”.
Общата дължина на всичките пътни връзки от Прилежащата инфраструктура към Дунав мост
Видин - Калафат е 760 м. Ширината на пътната настилка за еднопосочните връзки е 5,50 м, а за
двупосочните е две платна с ширина 7,00 или 8,50 м и два банкета по 1,50 м. В двата края на
разделителната ивица е монтирана единична стоманена предпазна ограда.
24 часа, 1 октомври 2012

Вдигат модерен експо център в Благоевград
Модерен експо център ще се издигне на мястото на казармите в Благоевград. На среща между
кмета Камбитов и командира на "Сухопътни войски" генерал-майор Стефан Василев бе обсъдена
възможността за прехвърлянето на собствеността на бившите казарми в града в полза на
общината. На срещата присъстваха и представители и експерти от Министерството на отбраната,
съобщиха от кметството. Консенсус бе постигнат по точния размер на площта, която ще бъде
прехвърлена на общината. Според одобреното проектно предложение, частта от бившите казарми,
която ще смени собственика си, възлиза на 67 декара. Амбицията на кмета Камбитов е на мястото
на бившия военен терен да бъде изграден модерен Експо център, а зоната да се превърне в
своеобразен бизнес парк, където свои бази да открият български и чужди фирми.
Stroimedia.bg, 1 октомври 2012

Банките в битка за клиенти
Близо 3 пъти са паднали отпуснатите кредити за покупка на жилище в последните четири години,
показва статистиката на БНБ, От началото на годината новоразрешените такива заеми се движат
под и около 100 млн. лева месечно при равнища от над 300 млн. лева преди 2009 г. Причините за
този отлив могат да се търсят най-вече в кредитоискателите, тъй като банките разполагат с
достатъчно свободни средства да кредитират и лихвата по новите кредити трайно намалява от
2010 г. пак според същата статистика, пише в анализ на Кредитланд. Намаленото търсене на
жилищни заеми е обективен процес и се дължи на високата несигурност, която донесе
финансовата и икономическа криза в световен план. Нарастващата безработица, несигурните и
нерегулярни доходи, забавените разплащания – всичко това кара домакинствата да се въздържат
от поемане на дългосрочни финансови ангажименти въпреки падащите цени на имотите и
приемливите лихвени нива. Лоша шега изиграха и започналите през 2008 г. неколкократни
повишения на лихвите по вече изтеглени кредити от повечето банки.
Stroimedia.bg, 29 септември 2012
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Новият живот на ул. 202
Улица 202-ра. Преди няколко години това беше едно от най-безлюдните места в София. Зад
централната гара и на територията на бившия жп завод. Рядко можеше да се види друго освен
някоя заблудена кола по не особено популярния маршрут от гробищата в "Орландовци" към
"Надежда", преминаваща край работниците по влаковете. Сега те са заместени от консултанти,
специалисти по търговски площи, банкери и адвокати, които завършват може би най-голямата
имотна сделка през годината. Преди близо година един от малкото инвеститори на българския
имотен пазар – Europa Capital, обяви планове за нова придобивка. Тогава те звучаха така: през
първите месеци на 2012 г. фондът да закупи имот в София на стойност между 30 и 40 млн. евро.
Замисленият срок очевидно не бе спазен. Останалите параметри на сделката обаче вероятно ще
бъдат.
Капитал, 28 септември 2012

Сливен с първи комплекс от затворен тип
Отскоро Сливен може да се похвали с първия по рода си затворен жилищен комплекс, който
осигурява удобство и комфорт на световно ниво. Съвременен интериор, функционалност, красива
инфраструктура и зелени площи, спортен комплекс, кътове за релакс - това са само част от
многобройните предимства на комплекс „Туида гардън"- райското кътче се крие в подножието на
Сините камъни, в близост до средновековната крепост Туида. В същото време комплексът е на
минути път от центъра на Сливен. „Туида гардън" привлича хората, търсещи нов дом и с
кристалния планински въздух, спокойствието и гледката към Карандила. Още повече, че
луксозните жилища не надхвърлят обичайните цени на добрите жилища в Сливен. „Искахме да
предложим на нашите съграждани ново, още по-добро качество на живот, защото сме убедени, че
те го заслужават", казва инвеститорът Васил Йовчев, изпълнителен директор и акционер в
„Декотекс" АД.
Stroimedia.bg, 27 септември 2012

Предстои изграждането на два нови гранични пункта между България и
Румъния
Два нови контролно-пропускателни пункта ще свързват България и Румъния, съобщиха от
пресцентъра на Министерския съвет. Граничните пунктове ще бъдат между добричкото с.
Крушари и Добромир в Румъния и силистренското Кайнарджа и Липница в Румъния. От
пресслужбата на кабинета уточняват, че създаването на новите ГКПП-та беше съгласувано между
двете страни при посещението на румънския министър на външните работи в София през юли.
Граничните пунктове са част от проекта за модернизирането и рехабилитацията на участъците от
трансграничните пътища между Крушари-Добромир и Кайнарджа-Липница, който се финансира
със средства по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния. Наскоро
от пътната агенция изразиха надежда да започне изграждането на нужните пътища в община
Кайнарджа. Вече започна рехабилитацията на пътната инфраструктура в община Крушари във
връзка с изграждането на новия граничен пункт.
Инвестор.БГ, 27 септември 2012

Гергов дава ЦУМ на държавата
Старата идея ЦУМ да приюти Националния исторически музей ще се осъществи 11 години, след
като за първи път я лансира в публичното пространство шефът на музея проф. Божидар Димитров.
Преговорите със собственика на ЦУМ Георги Гергов се водят от министъра на културата Вежди
Рашидов и са към своя финал, съобщи самият той по време на първата копка за ремонта на
бъдещия национален музей, придобил известност като Българския Лувър. В интервю за Bnews
Божидар Димитров заяви, че преди три години задачата да води преговорите е имал
икономическият министър Трайчо Трайков, но явно нищо не е направил по въпроса, след което с
изпълнението на задачата се нагърбил министърът на културата Вежди Рашидов.
bnews.bg, 27 септември 2012

стр. 11 от 15
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg , http://kpo.bg/

Брой 22/ 4 октомври 2012

Камара на професионалните оценители

"Гипс" АД открива нов завод край Видин
Новият завод на "Гипс" АД ще бъде официално открит на 4 октомври в с. Кошава, община Видин.
Инвестицията е в размер на 11,3 млн. лева, по-голямата част от които са осигурени по
оперативната програма "Конкурентоспособност".. Предприятието за добив на природен гипс е
оборудвано с най-съвременни екотехнологии, които щадят природата. Монтирана е комплексна
инсталация за калциране на природен гипс с капацитет 60 хил. тона годишно. Само тя струва
около 4,3 милиона евро. С пускането й в експлоатация значително ще се намали вредното
въздействие върху околната среда, обещават инвеститорите. При допустими вредни емисии от 50
милиграма на кубичен метър в атмосферата ще бъдат отделяни не повече от 25-27 милиграма. В
същото време значително ще бъде намалена енергоемкостта на производството, като се очаква
разходът на електроенергия и горива да се понижи с 45%.
stroimedia.bg, 27 септември 2012
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АНАЛИЗИ

СБ: Само икономически растеж не може да създаде работни места
Създаването на работни места може да помогне на правителствата да подобрят благосъстоянието
на своите граждани, но някои работни места имат по-голямо значение, отколкото други, когато
става въпрос да се помогне на обществото да се придвижи напред, се казва в годишния доклад за
световното развитие на Световната банка.
С оглед на глобалната икономическа криза, която все още не е овладяна, проблемът с
безработицата се превръща в централна тема в дискусиите за икономическото развитие. Авторите
на доклада, които са обработили над 800 изследвания и анкети, са изчислили, че броят на
работещите в света надвишава 3 млрд. души.
Около половината от тях обаче са заети в земеделието и животновъдството в малки семейни
ферми или пък са на временна или сезонна работа, при това достъпът до социалните услуги за тях
е крайно ограничен или напълно отсъства, а доходите им са крайно ниски.
Безработицата става все по-значим проблем
Безработицата е огромен проблем по целия свят, като над 200 милиона души са без работа,
включително 75 милиона на възраст под 25 години. И все пак тези хора се опитват да си намерят
някаква работа, докато от институцията пресмятат, че още 621 млн. предимно млади хора са
безработни, но не търсят начин да изкарват сами прехраната си.
Населението в Азия и Африка продължава да расте с бързи темпове, затова ще бъде трудно през
следващите 15 години да се създадат 600 млн. нови работни места, за да се задържи пропорцията
работещи и безработни.
Не просто работни места
Докато държавите се борят с високата безработица, особено с тази сред младите хора, Световната
банка предупреждава, че въпреки общоприетото схващане само икономическият растеж не може
да създаде работни места, които да подобрят живота на хората и да намаляват конфликтите.
"Значение има не само броят на работните места, но и какво работят хората, отбеляза Мартин
Рама, ръководител на доклада на Световната банка. Като пример Рама посочи Мозамбик, където
бумът в сектора на суровините доведе до един от най-големите икономически растежи в района
южно от Сахара. Над 80 на сто от гражданите на страната обаче работят в селското стопанство,
където равнището на бедност остава високо.
Според Световната банка най-значимите ползи за развитието могат да дойдат от работни места,
които не са само източници на доходи за населението, но също така подпомагат по-доброто
функциониране на градовете, създават връзки със световните пазари, опазват околната среда,
поощряват дейността на гражданското общество и намаляват бедността.
Повече предприемачество и работа за жените
Правителствата трябва да се фокусират върху насърчаване на заетостта в области, които биха
имали по-големи положителни странични ефекти върху обществото като цяло. Например повече
работни места за жените, което е свързано от своя страна с по-големи инвестиции в образованието
и здравеопазването.
Освен това от институцията посочват нарастващото значение за икономиката на хората, работещи
за себе си, и важността да бъде насърчавано предприемачеството. "Самонаетите са двигателят на
икономическото развитие", каза още Каушик Басу, който е новият главен икономист и
вицепрезидент на Световната банка.
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Според Световната банка рецептата за растежа на работните места зависи от специфичните
проблеми на всяка страна, а държавната политика по заетостта невинаги е най-добрият начин да се
помогне, особено като се има предвид, че 90 процента от всички работни места в развиващия се
свят се създават от частния сектор.

Решение в три стъпки
В доклада са предложени три етапа за решаването на проблемите на заетостта, които могат да
помогнат на правителствата да постигнат поставените цели.
- Първо, необходимо е постигането на устойчивост на фундаменталните показатели, в това число
тези, осигуряващи макроикономическа стабилност, благоприятна бизнес среда, развитие на
човешкия капитал и върховенство на закона.
- Второ, политиките в областта на трудовите взаимоотношения не трябва да препятстват
създаването на работни места, като в същото време трябва да защитават интересите и да дават
достъп до социалните помощи за най-уязвимите слоеве от населението.
- Трето, правителствата трябва да определят кои работни места допринасят в най-голяма степен за
развитието на икономическото благосъстояние на обществото, имайки предвид конкретните
условия в държавата, и да бъдат премахнати пречките пред създаването на работни места от
частния сектор.
Капитал, 2 октомври 2012
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 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

 СЕМИНАР ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
КОГА: 22.10.2012
КЪДЕ: София , ул. "Балша " 1 , семинарна зала.
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