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Европейската комисия одобри сделката за
покупката на БТК
Европейската комисия одобри сделката за покупка на
БТК от българската Корпоративна Търговска Банка и
руската банка Ви Ти Би (VTB Capital ). Решението е
публикувано в официалния вестник на "Евросъюза".
Сделката, след която двете банки получиха контрол
върху телекомуникационната компания, е била
разгледана по опростената процедура. Така на практика
няма повече пречки за завършването на процедурата по
продажбата на БТК. Стойността на покупката се оценява
на 130 млн. евро, като купувачите ще покрият и
задължения на БТК от 588 млн. евро.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 15.10.2012

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 15.10.2012

Дневник, 23 Октомври 2012

Дъщерни на ТРЕЙС се сляха, нови обекти
в София и на о-в Св. Анастасия
В Търговския регистър е отразено вливане на дъщерното
на Трейс Груп Холд АД „Стройинженеринг - Казанлък”
ЕООД в "Пи Ес Ай” АД. „Стройинженеринг - Казанлък”
ЕООД прекратява съществуването си като отделно
юридическо лице, без да се извършва ликвидация. „Пи Ес
Ай" АД продължава дейността си под правноорганизационната форма на акционерно дружество. Във
връзка с вливането, капиталът на "Пи Ес Ай” АД е
увеличен от 4 579 830.00 лв. на 5 206 950.00 лв., чрез
издаването на 13 936 броя обикновени поименни,
непривилегировани акции с право на един глас, с
ликвидационен дял, с номинална стойност от 45.00 лева
всяка. Титуляр на акциите от увеличението на капитала е
„Трейс Груп Холд” АД. Трейс Груп Холд АД e започнал
в края на септември ремонт на бул. „Черни връх” от
кръстовището с ул. „Хенрих Ибсен” /”Сребърна”/ до
кръстовището с бул. „Тодор Каблешков”. Договорът е
подписан на 20.09.2012г. и е на стойност 2 305 959. 66
лева. Възложител е „Метрополитен” ЕАД. Ще бъдат
извършени ремонтни работи, пътна сигнализация,
оформяне на зелени площи, изграждане на преносни
водопроводи и канализация, инсталации. Срокът за
изпълнение на работите е 73 календарни дни. Дъщерни
дружества на „Трейс Груп Холд” АД извършват

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 15.10.2012

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 15.10.2012

Източник: imoti.net
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реконструкция и функционално устройване на остров "Св. Анастасия". Става дума за
реконструкция на мостик и предмостово пространство и обособяване на културно - историческия
маршрут. Изпълнител е ДЗЗД "Трейс-2012" с партньори „Трейс Бургас” ЕАД и „Трейс София”
ЕАД. Ремонтните дейности включват укрепване на корозиралите колони, полагане на нова
настилка, осветление, видеонаблюдение, достъпна среда за хора с увреждания, обновяване на
предмостовото пространство и озеленяване. Стойността на проекта е 1 449 217.51 лв.
Money.bg, 23 Октомври 2012

Инженеринговата компания "Енемона" е продала дъщерното си
дружество "Енемона Гълъбово" на "Марица енерджи сървис" за 2.9 млн. лв. Сделката е
по-нестандартна, тъй като първо "Енемона" е изтеглила от продаваното дружество към себе си
дейностите по монтаж, а в него остават само сервизните услуги. Освен това собственик на
фирмата купувач е доскорошен мениджър в "Енемона", който ще трябва гарантира, че няма да
извършва същата дейност поне 10 години, а до 3 месеца трябва да смени и името му. Решението за
сделката е взето на заседание на съвета на директорите на 18 октомври. Според ръководството на
"Енемона" чрез сделката ще се оптимизира дейността в групата, което ще й позволи да постигне
по-добри референции при участие на търгове. Също така ще отпадне и необходимостта от
преназначаване на служители от "Енемона Гълъбово" в "Енемона" и обратно, когато се
кандидатства по проекти в държави като Германия, където например не може да се работи с
подизпълнители. Друга цел на компанията е и да се съсредоточи върху основните дейности и
върху онези, които носят минимум 10% от приходите, като ръководството няма да сключва нови
договори за текущи сервизни дейности. Последните носят около 0.5% от приходите през
последните 2 години и изискват поддържането на постоянен и значителен персонал.
Натоварването в същото време е непредвидимо и непостоянно. Основно с тези дейности се е
занимавало до момента "Енемона Гълъбово".
Капитал, 23 Октомври 2012

Ръждясалата империя на Валентин Захариев
След като през пролетта добивната му компания за оловно-цинкови руди "ГОРУБСО - Мадан"
беше продадена под натиска на правителството заради неиздължени заплати, а наскоро за ОЦК Кърджали, беше поискана несъстоятелност от кредитори на дружеството, сега и заводът му за
тръби "Интер пайп" край София влезе в процедура по фалит. През месеци кредитори продават и
активи за милиони от кърджалийското и софийското предприятие. И докато за "ГОРУБСО Мадан" Захариев все пак получи няколко милиона, от тези два завода всичко е в ръцете на
кредиторите - банки и държава. С решение от 1 октомври Софийският градски съд обяви
дружеството "Интер пайп" за неплатежоспособно и откри производство по несъстоятелност.
Назначен е временен синдик, а общото събрание на кредиторите е насрочено за 6 ноември. И
макар че решението подлежи на обжалване, бъдещето на неработещия завод изглежда предрешено
- разпродажба.
Капитал, 22 Октомври 2012

Компанията, която ще управлява Дунав мост 2 - Видин - Калафат, ще
бъде ситуирана в България, съобщи транспортният министър Ивайло Московски, след
церемонията на честванията на патронния празник на Минно-геоложкия университет „Св. Иван
Рилски". Компанията ще създаде няколко десетки работни места и ще плаща данъци у нас.
Транспортният министър очаква трафикът по съоръжението да нараства с годините и да бъде
предпочитано място за преминаване на потока от Централна и Западна Европа, тъй като ще пести
на шофьорите пътни такси.
Money.bg, 22 Октомври 2012

Предприятие за производство на водопроводна арматура и части вече
работи в Казанлък. Инвестицията е за 3 млн. лв. и е на компанията
"Вато БГ" ООД, като основна част от нея са собствени средства. Проектът изглежда
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перспективен - мениджърите му се надяват да се възползват от очакванията за увеличен брой
проекти във водния сектор през следващите години.
Капитал, 22 Октомври 2012

Владислав Кайзеров вече е партньор в консултантската компания
Forton International. От 3 години и половина той е мениджър на отдел „Офис площи” и ще
запази поста си и занапред. Преди да постъпи на работа във Forton, Кайзеров е работил в
Raiffeisenbank (България) в продължение на шест години, четири от които на мениджърски
позиции. Две години и половина е оглавявал клона на австрийската банка в „Бизнес Парк София”.
През 2007-2008 ръководи отдел в централата на „Райфайзенбанк”, като управлява внедряването и
изпълнението на проекта Sales Force Effectiveness, разработен за нуждите на банката от световната
консултантска компания McKinsey. Кайзеров има магистърска степен по финанси от Университета
за национално и световно стопанство в София. Владее английски, румънски и сръбски език.
economy.bg, 19 октомври 2012

Вадят хотели на търгове за милиони
Четири хотела в най-тузарските точки по родното Черноморие изкараха на търгове за милиони
частни съдебни изпълнители само за последната седмица. С над 50% по-ниска е цената за една от
лъскавите сгради в курортната перла Слънчев бряг в сравнение с обявената преди месеци.
Поредният опит за публична продан е за суперлуксозния хотел “Клисура”, който се намира в
източната част на комплекса. Хотелът, който е разположен на 100 м от морето, в началото на
годината вървеше за над 7 млн. лв. През март цената падна на 6,2 млн. лв. В разгара на лятото се
търгуваше за 5 милиона, а сега наддаването ще започне от 3,6 млн. лв. Така за по-малко от година
стойността му падна с повече от 50%. Комплексът е оборудван с открит басейн и голяма градина,
която опасва цялата постройка. Климатици във всяка стая, безплатен достъп до Wi-Fi и румсървис,
са част от екстрите за посетителите. Масивната пететажна сграда, със застроена площ от 568 кв. м
и разгъната площ от 2 534 кв. м излезе на тезгяха заради дълг към ОББ. На 19-и ноември ще стане
ясно дали изгодната оферта е привлякла нов собственик да стопанисва обекта. На поредна
публична продан излиза и хотел “Елири”, който се намира на 50 метра от плажната ивица. Цената
на синьото бижу, което разполага с панорамен асансьор, от юли досега падна с 360 хил. лв. Сега
имотът и луксозната постройка в центъра на Несебър са с начална цена 1,41 милиона. Според
обявлението на частен съдебен изпълнител Ивелина Божилова новият собственик ще се сдобие и с
бистрото, изградено в хотела. Общата застроена площ на сградата е 301 кв. м, като разгънатата
застроена площ е 1 505 кв. м. Два хотела в Свети Влас с начална цена 1, 28 и 2,20 млн. лв. също ще
търсят нов собственик в средата на следващия месец.
Бургас утре, 22 октомври 2012

Нова супермодерна болница ще заработи в София през декември. Частното
лечебно заведение, построено точно под баровския квартал „Драгалевци“, е собственост на
консорциум от бизнесмени и лекари, а шеф ще е бившият административен директор на „Св.
Екатерина“ Андрей Марков. Болницата ще се казва „София Сити Клиник“ и вече е сключила
договор с най-престижното учебно заведение в света - Медицинския университет в Харвард. Така
ще праща родни специалисти на обучение там, а светила в различни области от медицината ще
идват да оперират у нас.
Преса, 22 октомври 2012
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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Централен курс на БНБ
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0 .2 5%

0 .2 0%

0 .1 5%

0 .1 0%

0.03%

0 .0 5%

2

2

.1
10

2

.1
09

.1

08

07

.1

2

2

2

.1
06

05

04

.1

2
.1

2

2

.1

.1

03

02

01

.1

2

1
12

.1

1
.1

.1

1
11

10

ПЧИ 21.6 млн. EUR през август 2012
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Към края на септември тази година издръжката на човек
от четиричленно домакинство е 562 лева, което е с 2,8 на
сто повече отколкото през второто тримесечие. Темпът
на нарастване на издръжката на живот през месец
септември е с 5,9 на сто по-висок спрямо същия период
на миналата година. Нарастването от началото на
годината е с 4,8 процента, а само за последните 3 години
издръжката на живота у нас се увеличила с 17,6 на стол,
показват данните на КНСБ. Четиричленно домакинство у
нас трябва да разполага месечно с 2250 лева към края на
септември, за да могат неговите членове да се хранят и да
поддържат разходите си за дома, да се обличат, да
ползват медицински и образователни услуги спрямо
нормалните български стандарти. Основните причини за
повишаването на издръжката за живот според
синдикатите са скокът в цените на електроенергията,
природния газ и питейната вода, трайното поскъпване на
горивата, както и намаляването и нерентабилното
производство на родната селскостопанска продукция.
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Издръжката на човек у нас стигна 562
лева

0 6.1 2

Класа, 23 Октомври 2012
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Бюджетният дефицит на България за 2011 г. е 2% ( 1.535
млрд. лв.) от брутния вътрешен продукт (БВП), сочат
окончателните данни за периода на НСИ. По подсектори
дефицитът в „Централно управление” е 1.702 млрд. лв.,
т.е. 2.3% от БВП, в „Местно управление” - 19 млн. лв., а в
„Социално-осигурителни
фондове”
е
реализиран
излишък от 186 млн. лв. или 0.2% от БВП. Разликата
между предварителните и окончателните данни за
дефицита от 40.4 млн. лв. се дължи на получаването на
окончателни данни за: постъпленията от данъци,
годишните отчети за дейността на държавните болници и
публичните дружества от сектор „Държавно управление“
и окончателните данни от оборотните ведомости на
бюджетните организации и общините. Външният дълг на
България в края на 2011 г. по окончателни данни на НСИ
е в размер на 12.29 млрд. лв., или 16.3% от БВП.

24.10.2012
EUR/BGN
1.95583
USD/BGN
1.50391
GBP/BGN
2.40377
Икономически показатели
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НСИ: Бюджетният дефицит за 2011 г. е 2%

Класа, 23 Октомври 2012
Безработица 10.6% през септ 2012

Втори сме в ЕС по малък дълг
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България е сред страните в ЕС с най-ниско ниво на
държавен дълг към БВП, показват данните на Евростат. В
края на 2011 г. съотношението между правителствения
дълг и БВП в България е било 16,3%, което е второто
най-ниско ниво в ЕС. Страната ни е след Естония - с 6,3%
дълг, и се нарежда преди Люксембург с 18,3%. С найвисоко съотношение на държавен дълг към БВП са
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Гърция (170,6%), Италия (120,7%) и Португалия (108,1%). Данните показват подобрение на
нивото в шест страни и влошаване в 21 през 2011 г.
Стандарт, 23 Октомври 2012

България е 47-а по златни резерви
България запазва 47-ото си място в света по златни резерви, показват последните данни на
Световния съвет по златото към октомври. Страната ни разполага с 39,9 тона злато, които
представляват 11,2% от резервите на страната. За сравнение през август златото е било 11,7% от
резервите ни. Първото място по златни резерви в света е за САЩ, които към октомври разполагат
с 8133 тона злато, които представляват 75,4% от резервите им. На втора позиция е Германия с
3395 тона, които са 72,4% от резервите й. Челната тройка се оформя от Международния валутен
фонд, който има 2814 тона злато. Четвъртото и петото място са за Италия (2451 тона) и Франция
(2435 тона), като след тях се нареждат Китай (1054 тона) и Швейцария (1040 тона). Прави
впечатление, че златото е едва 1,7% от общите резерви на Китай.
Стандарт, 18 Октомври 2012

Емигранти наляха в страната 1 милиард
Българите, живеещи постоянно в чужбина, пращат все повече пари на роднините си у нас въпреки
кризата в Европа. Емигрантите са изпратили на роднини и приятели в страната 58,7 млн. евро през
август, показват данните на БНБ. Това е втората най-ниска изпратена сума за месец от началото на
годината след януари, когато емигрантските пари са били 57,6 млн. евро. Само в тези два месеца
на 2012 г. паричните преводи от българите в чужбина са били под 60 млн. евро. Най-много пари са
изпратени през май (78,2 млн. евро) и март (72 млн. евро). Общо за първите осем месеца на
годината емигрантите са налели в страната 535,9 млн. евро (1,05 млрд. лв.). За същия период на
2011 г. емигрантските средства са били 528 млн. евро. А размерът на чуждите инвестиции в
страната от януари до август тази година е 873 млн. евро. Средната месечна стойност на
емигрантските пари за периода януари-август 2012 г. възлиза на 66,9 млн. евро, докато за цялата
минала година изпращаните пари средно на месец са били 64,17 млн. евро.
Стандарт, 18 Октомври 2012

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

Предприятие

Град

(хил. лв.)
2011

1

Готмар ЕООД

2

Видахим АД

3

Хамбергер България ЕООД

4

Мегапорт ООД

5

Профилинк ООД

6

Асенова Крепост АД

7

2010

Съединение - Пд

97 810

99 582

Видин

61 093

52 862

Севлиево

53 250

45 404

Велико Търново

44 982

40 084

Пловдив

42 445

39 820

Асеновград

36 529

31 165

Булмат ЕООД

Добрич

24 773

20 691

8

Капитан Дядо Никола АД

Габрово

10 042

9 768

9

Акумпласт АД

Добрич

4 528

4 481

10

Формопласт АД

Кърджали

1 268

2 225
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БОРСОВИ НОВИНИ

Капитал, 2012-10-24

Основният проблем на Българска фондова
борса през последните години си остава
ликвидността. Въпреки липсата на чуждестранни и

BGREIT: 24.09.2012 – 23.10.2012
82
81
80
79
78
77
76

22.10

18.10

14.10

10.10

06.10

02.10

75

28.09

Акциите на електроразпределителното дружество "ЧЕЗ
Разпределение България" ще се предлагат на Българската
фондова борса (БФБ) при минимална цена 1415 лв. за брой,
а тези на "ЧЕЗ електро" - при 8660 лв., съобщиха от
пазарния оператор. Номиналът на книжата е 10 лв., а
аукционът за тях ще започне на 29 октомври. Държавата
смята да продаде по 33% от капитала на двете дружества,
колкото е цялата й собственост в тях. Ако всички акции
бъдат пласирани, в Държавната консолидационна компания
(ДКК) ще влязат поне 104.3 млн. лв., а двете дружества ще
станат публични. Парите от ДКК няма да отидат в
Сребърния фонд, където се събират приходите от
приватизация, а като дивидент в държавния бюджет. Това е
третата поред електроразпределителна компания, която ще
бъде качена за частична приватизация на БФБ.

БФБ-София
Седмичен оборот (15 - 19 октомври
2012 г.) (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
672 890.63
Standard
1 240 798.33
АДСИЦ
17 045 232.97
Общо
20 940 119.11

24.09

Държавата иска поне 104 мл. лв. от
дяловете си в ЧЕЗ

BG40: 24.09.2012 – 23.10.2012
122
120
118
116
114

22.10

22.10

18.10

18.10

14.10

14.10

10.10

10.10

06.10

06.10

02.10

02.10

28.09

28.09

24.09

24.09

112
намаления брой родни, както и пасивността на
110
институционалните инвеститори, част от компаниите
формират приличен брой сделки на фона на настоящото
положение, в което се намира борсата. а периода 1 януари SOFIX: 24.09.2012 – 23.10.2012
30 септември у нас има само 11 дружествата , с чиито
332
акции са осъществени повече от 1000 трансакции за
330
328
периода. Лидер по този показател е Химимпорт с 2903
326
324
сделки, следван от Адванс Терафонд АДСИЦ с 2515 броя,
322
320
318
Централна кооперативна банка и Софарма, където
316
314
статистиката отчита респективно 2188 и 2100 трансакции.
312
310
Следва още едно акционерно дружество със специална
инвестиционна цел - ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя
(1991), Енемона (1878 сделки), и Фонд за недвижими имоти
България (1409). След активността през последното
тримесечие, Меком излезе на осмата позиция, като успя да изпревари Булленд инвестмънтс
АДСИЦ, Монбат и Еврохолд България.

profit.bg, 2012-10-22

"ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 2,540 млн. лв. печалба

за
разпределение към 30.09.2012г „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключва деветмесечието на
2012 г. с положителен финансов резултат в размер на 2,343 млн. лв. Приходите от дейността на
компанията възлизат на 22,9 млн. лв. и бележат спад от 13 % спрямо размера им в края на същия
период на миналата година. От тях 91% или 20,856 млн. лв. се формират от отчетените продажби
на 122 апартамента в комплексите „Санта Марина”, гр. Созопол, „Св. Иван Рилски”, гр.Банско и
„Марина Хил”, гр. Черноморец. Другите приходи на дружеството се формират от приходи от наем
и експлоатация на инвестиционни имоти. За деветмесечието на 2012 г. фондът е сключил нови
договори за продажба на 94 апартамента с обща РЗП 7 643 кв.м. и стойност 19,4 млн. лв. с ДДС
Фирмена информация, 2012-10-22
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Нов ликвидатор поема ликвидацията на Прибор АД Срокът за ликвидацията на
„Прибор” АД - в ликвидация e удължен с още 1 година и е назначен нов ликвидатор на
дружеството, съгласно решения на общо събрание на акционерите от 25.09.2012 г. Срокът, в който
трябва да завърши ликвидацията на „Прибор” АД се удължава до 12 октомври 2013 год. Мариян
Нейков е освободен като ликвидатор на дружеството, а за нов ликвидатор е избрана Спаска
Делчева. Решението за прекратяването на копривщенското предприятие и започването на
процедура по ликвидация бе взето на общото събрание на акционерите от 15 юли 2009 год.
Money.bg, 2012-10-19

Веселин Симеонов Ралчев е продал 21 072 акции от капитала на
"Република холдинг" АД, става ясно от уведомление от дружеството. Акциите
представляват 18.12% от капитала на емитента. Непрякото дялово участие на Веселин Ралчев в
капитала на "Република холдинг" АД е 24.01%. Купувач по сделката е Радослав Людмилов
Бозаджиев, придобил 21 072 акции, с това става нов миноритарен акционер в холдинга. Сделките
са регистрирани в централен депозитар на 17 октомври 2012г.
Money.bg, 2012-10-19

Над 7.04 млн. акции на Агро Финанс АДСИЦ бяха прехвърлени по време на
днешната търговска сесия. В единична транзакция минаха 6.443 млн. лота, или точно 20% от
капитала на дружеството на цена от 2.172 лв. за брой. Други половин милион акции бяха
изтъргувани минути по-късно на ниво от 2.169 лв. за ценна книга. Общо за деня оборотът по
позицията достигна 15.3 млн. лв., а повишението е от 11.23 на сто. По последни данни Агро
Финанс АДСИЦ притежава 140 792 декара земеделска земя, а общите инвестиции са в размер на
43 млн. лв. Повишен интерес имаше и при останалите компании, собственици на земеделска земя,
като при Булленд инвестмънтс обект на търговия бяха 491 хил. лота, докато при Адванс Терафонд
се прехвърлиха 211 хил. акции. За деня Булленд инвестмънтс АДСИЦ отчете спад от 2.8% до 1.04
лв. за брой, а книжата на Адванс Терафонд добавиха 1.66 на сто до 2.08 лв. за ценна книга.
profit.bg, 2012-10-19

Кой иска да консултира приватизацията на борсата
Девет консултанта и адвокатски кантори се интересуват от процедурата на Агенцията за
приватизация за изготвянето на оценка и маркетирането на приватизацията на Българска фондова
борса (БФБ) и Централен депозитар (ЦД), показва справка от ведомството. Само купилите
документи девет компании имат право да подадат оферти. Интересът се определя като умерен,
като е много възможно някои кандидати да се сдружат в консорциуми, а други просто да са се
запознавали с процедурата и да нямат намерение да участват, а да консултират заинтересувани
чужди борсови оператори. Процедурата беше открита от Агенцията по приватизация (АП) в края
на септември, като на първоначалния етап ще бъде избран консултант, който ще трябва да направи
маркетинг и правно-финансов анализ на двете дружества. Избраният кандидат ще трябва да
изготви и приватизационни оценки на двете дружества, в които основен акционер е държавата
през Министерството на финансите.
Капитал, 2012-10-18
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Индексът на пазарните цени на жилища у
нас за третото тримесечие на 2012г. пада с
0.5% на тримесечна база, сочат данните на НСИ. Спрямо
същото тримесечие на миналата година индексът е надолу,
но с 2.2%. Намаление на цените на жилища спрямо Q2 на
годината намаляват в 17 областни града, като позначително е в Кюстендил - с 3.5%, Монтана - с 3.4%, и
Пазарджик - с 2.7%. В Хасково няма промяна в цените на
жилищата. Намаление на цените е регистрирано в 10 от
областните градове. Средната пазарна цена на жилищата за
страната през третото тримесечие на 2012 г. е 881.21 лв./кв.
метър. Най-високи са средните цени в София (столица) - 1
447.33 лв./кв. м, следвана от Варна - 1 425.83 лв./кв. м, и
Бургас - 1 135.83 лв./кв. метър.
Money.bg, 24 октомври 2012

Премиерите на България и Румъния и
европейският комисар за регионална
политика Йоханес Хаан, заедно с българорумънска делегация, ще преминат по вече
свързания Дунав мост 2 днес. Последният
сегмент на Дунав мост 2 е поставен миналата седмица и
цялата конструкция от българския до румънския бряг вече
е свързана. В края на месец август беше изцяло завършена
и прилежащата инфраструктура към него.
Агенция Фокус, 24 октомври 2012

Под € 450 за квадрат паднаха цените на
имотите в България

Догодина започва тръжна
процедура за тунела под
Шипка
Обходният път за Габрово и
тунелът под Шипка ще бъдат
включени в общ проект, за
който ще се търси финансиране
по
Оперативна
програма
"Транспорт"
след
2014.
Тръжната
процедура
за
изграждането може да започне
през 2013 г., съобщи в
парламента
регионалният
министър Лилияна Павлова.
Stroimedia.bg, 22 октомври 2012

Вдигат завод за зелени
отпадъци край София
Започна изграждането на завод
за преработка на биологични и
зелени отпадъци край София в
Хан Богров. Той е единственият
проект за модерен начин на
третирането им, който се
реализира в България по
европейската ОП Околна среда.
Stroimedia.bg, 22 октомври 2012

Под 450 евро е струвал средно квадратният метър
Сграда
на
търговски
застроена жилищна площ в България през третото
център "Европа" получи
тримесечие на годината. Цените са паднали с половин
първия
за
България
процент спрямо предходното тримесечие, въпреки, че
BREEAM сертификат
летният сезон традиционно е силен за сделките с имоти. В
На 18 октомври сграда 15 от
столицата средната цена на квадратен метър остава над 700
Търговски център "Европа" в
евро на квадрат. Това показват данните на Националния
София получи първия за
статистически институт, който проследява движенията на
България BREEAM сертификат.
пазарните цени в страната. На годишна база в края на
Сградата е постигнала оценка
септември цените са паднали с 2.2%.. През предходното
56.25%, което е равносилно на
тримесечие цената на квадратен метър е била 1 457.38 лв.
степен "много добър" (Very
или с 10.05 лв. повече. Морската столица Варна е на
Good) по оценителската скала
следващо място по високи цени на квадратен метър
на BREEM.
жилищна площ. Там сделки са се сключвали на 1 425.83 лв.
Строителство Градът, 19
или € 727.46 на квадратен метър. В Бургас цената в края на
октомври 2012
септември е била 1 135.83 лв. на квадратен метър жилищна
площ, което в евро е € 579.51. В Пловдив цената на квадратен метър жилище се е променил от 951
лв. в края на юни на 935.20 лв. в края на септември, което е намаление с 1.66%.
Строителство Имоти, 23 октомври 2012
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Заради дълг от 11 млн. лв. банка стана собственик на Скай центъра във
В. Търново
Огромната многострадална сграда в центъра на Велико Търново, известна като Скай център, вече
е собственост на Първа инвестиционна банка (ПИБ). Нотариалният акт е от 11 октомври 2012 г.
Той е за прехвърляне на собственост на недвижими имоти вместо плащане на парично
задължение. В случая става въпрос за 11 млн. лв., колкото дължи „Капитал Инвестмънт” АД на
въпросната банка. Тя получава сградата и други екстри около нея, а огромното задължение се
сторнира. Така изпълнителният директор на АД-то Пламен Дешков оправя банковите си кредити
към въпросната банка, които са 5 млн. евро, взети срещу ипотека на сградата на ул. „Цанко
Церковски” 32. Редом с това ПИБ поема и дълговете на Дешков към още един куп кредитори с
договори за цесия. Сред фирмите, на които ще плаща банката, са „Пиргос пласт”, „Атлас”, „СЖ
Корект” и други. Всички са били присъединени кредитори по изпълнително дело срещу „Капитал
Инвестмънт” при частния съдебен изпълнител Виктор Георгиев.
Борба - Велико Търново, 23 октомври 2012

Индия иска да изгради летище в Стара Загора
Индийски инвеститори оглеждат възможността за изграждане на карго летище в Стара Загора,
съобщи областният управител на града Недялко Недялков. Той бе част от българската делегация,
водена от икономическия министър Делян Добрев, която гостува в Индия и се срещна с генералгубернатора на Делхи Тенджендра Канна. Интерес у домакините предизвикала програмата за
създаване на проектна компания, собственост на Министерството на икономиката, за изграждане
на карго летище на мястото на затворения преди години аеропорт край града. Летището край
Стара Загора е занемарено от години. Пистата е напукана, помещенията плачат за ремонт, районът
наоколо е обрасъл с трева. Проблем пред инвеститорския интерес е, че теренът е на двама
собственици - земята от 4476 дка и пистата са на военното министерство, а пътеките за рулиране и
трите сгради - на Министерството на транспорта. Реален интерес за търговска дейност сред
индийците предизвикало и местното розопроизводство.
Stroimedia.bg, 23 октомври 2012

България е сред пазарите на бизнес имоти в ЦИЕ с най-голям потенциал
за растеж
България и Румъния са сред пазарите на бизнес имоти с най-голям потенциал за растеж през 2013
г., посочват от консултантската компания Colliers International, цитирана от онлайн изданието
Property Investor Europe. Като цяло за региона на Централна и Източна Европа експертите не
очакват голям подем на инвестициите в бизнес имоти, но според тях може да се очаква
съществено подобрение и възстановяване на сектора. В сделките в региона напоследък все почесто присъстват частни местни инвеститори, коментира по време на брифинг за ключови клиенти
Деймиън Харингтън, регионален директор на компанията по изследователската дейност. Според
компанията сделките с бизнес имоти в Централна и Източна Европа остават стабилни. Тревожна е
обаче тенденцията на спад в стойността на бизнес имотите в региона. В момента бизнес имотите
на пазара се оценяват на 83 млрд. евро, докато при пика на пазара оценката им възлизаше на 87
млрд. евро. Според експертите много малко вероятно е новите дългови фондове с интерес към
пазара на имоти да проникнат на пазарите в Централна и Източна Европа, с изключение на Полша.
Инвестор.БГ, 22 октомври 2012

Изтеглиха промишлените парцели от пазара
Макар че Варна е град с пристанища, промишлени зони, складови бази и логистични центрове,
пазарът на индустриални терени, подходящи за подобни дейности, е замрял. В оборот официално
са 5-6 обекта. „От няколко месеца останалите оферти са изтеглени от пазара. Просто няма
инвеститори, желаещи да влагат в логистика или производство. И дума не може да става за ново
строителство, след като поне 15 големи халета стоят празни“, посочват варненски брокери. До
преди година те активно предлагаха имоти от по 4-6 декара на брега на Варненското езеро при
цена от 10-15 евро за кв. м. Терените имат сменен статут и са обявени като подходящи за
изграждане на бази за транспорт, терминали и други обекти. Наемите на свободни и добре
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оборудвани обекти са между 2 и 4 евро в комуникативни райони и зони с налична
инфраструктура, сочат данните на варненските брокери.
Строителство Имоти, 22 октомври 2012

Голяма френска строителна компания заяви интерес към летище Стара
Загора и декларира, че е готова да инвестира в него значителна сума. За целта тя поиска да влезе
като акционер в компанията, която стопанисва обекта - "Летище Стара Загора ЕООД", съобщи
старозагорското дружество. Инвеститорът е заявил, че ще направи пълна рехабилитация на
пистата, ще оборудва порта с най-нова техника и ще построи специален VIP терминал. Идеята е
след ремонта летището в Стара Загора да приема частни самолети и хеликоптери. В плана на
французите влизат и нови сгради, в които ще се помещава частно училище за пилоти и за
подготовка на парашутисти.
expert.bg, 22 октомври 2012

"Явлена" прогнозира минимален спад на сделките с имоти
Спад на сделките с имоти в страната със символичните 4% прогнозира агенция "Явлена" тази
година. Очакванията са 2012 г. да приключи с малко над 213 хил. продажби на недвижима
собственост при 222 хил. през 2011 г. Анализът на агенцията показва, че подобно на цените на
имотите и броят на сделките започва да се стабилизира, макар и около ниските нива. След
сериозните спадове през 2009-2010 г. сегашното успокоение е добър знак, смятат от "Явлена". По
традиция третото тримесечие на годината, което обхваща летните месеци, се смята за отпускарско
и по тази причина – слабо откъм сделки с имоти. Тази година обаче данните на Агенцията по
вписванията показват постепенно нарастване на продажбите на имоти, включително между юли и
септември. Така ако през пролетта в страната са сключени 53 920 договора, през лятото техният
брой е нараснал с над 4720. Ръст има и в сравнение с летните месеци на 2011 г., когато са
приключени 54 997 сделки с недвижима собственост. Това важи и за големите градове, като в
София продажбите на имоти са с 6.6% нагоре, а в Пловдив и Варна – с по над 10% спрямо лятото
на 2011 г.
Капитал, 21 октомври 2012

Най-скъпата продажба на фалирал хотел в България вече е факт.
Частните съдебни изпълнители успяха да намерят купувач за луксозния "Тамплиер" в Банско за 22
млн. лв. Собственик му е фалиралият туроператор "Алма тур", който има непогасени задължения
към ЦКБ и Уникредит Булбанк. Кредиторите са и новите притежатели на хотела след процедура за
публична продажба. "Тенденция е вече при големите имоти банките кредиторки да се явяват на
публичната продажба и да придобиват собствеността", обясни председателят на КЧСИ Георги
Дичев. Хотел "Тамплиер" се състои от 50 стаи и апартаменти, разположени на четири етажа, СПА
център и конферентен блок. В годините на имотния бум комплексът нашумя и покрай именитите
притежатели на имоти в него, след като първият му стопанин Илко Йоцев подари мезонет на
футболната звезда Христо Стоичков, припомниха съдия-изпълнителите.
Стандарт, 22 октомври 2012

Правим пътища във Виетнам
Виетнам се надява да получи инвестиции от България в сферата на пътното строителство. Това е
станало ясно по време на визитата на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков в
Ханой, където е разговарял с виетнамския си колега Вьонг Дин Хюе. Министър Дянков е уверил,
че България ще създаде условия за засилване на сътрудничеството с Виетнам в областта на
икономиката, търговията и инвестициите. Това предаде виетнамската държавна информационна
агенция ВИА, цитирана от БТА. Към края на септември България е инвестирала в осем проекта
във Виетнам на обща стойност 30 млн. долара, каза Вьонг Дин Хюе. Виетнамският финансов
министър обаче е добавил, че това число не отговаря на потенциала, който има сътрудничеството
между двете страни. Виетнам силно желае да установи по-близки отношения с България в
областта на икономиката и финансите, каза Вьонг Дин Хюе.
Стандарт, 19 октомври 2012
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АНАЛИЗИ

Сушата при моловете свършва
Двете години сушаво откъм нови молове време в столицата приключва след малко повече от
месец. На 1 декември отваря врати “България мол” на пресечката между едноименния булевард и
“Тодор Каблешков”. Четири месеца по-късно - през март 2013 г., започва да действа още един,
доста по-голям мол - “Парадайс център”, намиращ се в “Лозенец”. Първият има около 35 000
квадратни метра отдаваема търговска площ, а вторият - около 80 000. С отварянето на двата обекта
на всеки 1000 българи вече ще се падат по 105 квадратни метра търговски площи в нови молове
вместо досегашните 81 квадрата, по данни на консултантската компания “Фортън”. Инвеститорите
в “България мол” - британецът Ричард Макдонълд и новозеландецът Майлс Съмърфийлд, правят
подарък на Столичната община. Те разширяват за своя сметка частта от булевард “Тодор
Каблешков”, която минава през северната част на мола. Пешеходците ще влизат в “България мол”
през съществуващия подлез на кръстовището. С кола ще може да се влиза както от бул.
“България”, в посока от Витоша към центъра, така и откъм “Тодор Каблешков”. За разлика от сега
съществуващите търговски комплекси, “България мол” залага на едно изцяло площаден тип
разположение на магазините. Всички търговски обекти са разположени около едно голямо
отворено пространство и имат еднаква видимост към него, независимо на кой етаж се намират.
Това увеличава общите части на сградата, но дава възможност на посетителите да имат видимост
от и към всяка точка на мола. По този начин всеки магазин се намира там, където е основното
движение на посетителите. Нови марки На отвореното партерно ниво се предвижда да се
организират модни дефилета и други събития. През деня то се осветява от дневната светлина,
проникваща през огромния остъклен покрив, а през нощта - от насочените към него прожектори.
“България мол” разчита на средния и средновисокия клас търговски марки. Договорите с около
80% от наемателите са подписани и много от тях вече обзавеждат пространствата си. Найнетърпеливи се оказват служителите на шведската “Ейч енд Ем”, които вече напредват с
настаняването си. Най-забележимата, тъй като е с разположена върху най-голяма площ, търговска
марка е британският универсален магазин “Дебенъм”, който стъпва за първи път в България. На
неговите три етажа и 3000 квадрата търговска площ ще се продават дрехи, обувки, битова техника,
аксесоари за дома. В “България мол” ще имат магазини “Технополис”, “Карфур” в подземието,
“Еспри”, “Спорт депо” и много други. Третият етаж е определен за заведения. Освен познатите
“Кей Еф Си”, “Събуей” тук за първи път в България ще се появи нашумялата във Великобритания
верига за азиатска кухня “Уагамама”. До “Хиполенд” и кино “Арена” на последния етаж има
обособен детски кът, в който родителите могат да оставят за кратко децата си, докато пазаруват
или гледат филм. Кино комплексът със своите 7 зали е определено удар за инвеститорите в
комплекса, тъй като в тази част на София - южните квартали, няма нито една кино. Водни каскади
Ако “Парадайс Център” трябва да плаща цялата вода, която собствениците му смятат да впрегнат
в различните атракции, ще трябва да внася баснословни суми по сметките на “Софийска вода”.
Само че всички водни атракциони са проектирани да ползват водата в кръговрат. Тя ще се
изпомпва от огромни резервоари в подземията и ще се връща отново там. Един от входовете ще
посреща посетителите с огромен гейзер, програмиран да изхвърля вода на 16 метра височина. От
друг клиентите ще се натъкват на водна каскада. На трето място ще преминават под воден тунел.
В мола ще има и целогодишно работеща ледена пързалка, предвидена за етажа, на който ще се
намира най-голямото до момента кино в България - с 14 зали, както и многобройни заведения за
хранене. През който от трите входа на сградата да влезе посетителят, той попада сред атриуми,
които внасят естествено осветление и създават чувство за простор, което се допълва от многото
зеленина, която е предвидена 80 000 квадратни метра магазини и атракции “Парадайс Център” се
очертава да бъде най-големият до момента мол в България. На около 80 хил. кв. м отдаваема площ,
по-голяма част от която вече е наета, ще са разположени множество международни и местни
модни марки. Някои от тях стъпват за пръв път на българския пазар, други правят флагмански
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магазини или пък отварят с нови концепции. Например, марките “Индитекс”, “Ейч енд Ем”,
“Маркс енд Спенсър”, “Карфур”, “Техномаркет енд Хоум”, “Сиела”, ресторантите “Хепи” и “Але
хаус”, както и 12 различни оператора на “Фуд Кърт”, зоната за развлечение с мултиплекс “Синема
Сити”, “Плейграунд”, “Ориндж Фитнес” с басейн и скуош, конферентна зала и “Парадайс Ленд”
Съхраняването на външния и вътрешния дизайн на сградата, както на зеленината и естествената
светлина, водните ефекти и другите атракции, са проектирани според най-новите съвременни
методологии. От търговския център са категорични, че ефектите за посетителите няма да се
отразят по никакъв начин върху наемателите, въпреки моментното състояние на пазара.
Инфраструктурата около “Парадайс Център” ще бъде облагородена съвместно със Столичната
община. Дотук през 2014 г. се очаква да стига вторият лъч на метрото и топлата връзка със
станцията вече се изгрежда в подземието.
Труд, 23 октомври 2012
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

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

 ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: ИЗКУСТВОТО ДА ПРЕЗЕНТИРАШ
КОГА: 26.10.2012
КЪДЕ: БЦ "Андромеда", етаж 3, офис 31 - конферентна зала, София, бул. Цар Борис III 168, ет 3.

 ЕСЕНЕН СЕМИНАР НА BGOUG
КОГА: 16-18.11.2012
КЪДЕ: Правец

 НЛП - ПРАКТИК: УПРАВЛЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ
КОГА: 16.10.2012-13.01.2013
КЪДЕ: Учебен център на Института по НЛП, София, ж. к. Белите брези, ул. "Дойран" 15,вх. Б,
ет. 2, офис 7
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