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Двубой за 120 млн. Лева
Две компании се борят за една от най-големите поръчки
както в държавата, така и в газовия сектор през
последните години. Става въпрос за около 120 млн. лева,
с които "Булгартрансгаз" ще модернизира шест
компресорни станции – четири от транзитната и две от
националната система. Поръчката е интересна не само с
огромния си размер - тя може да е трамплин при
предстоящото строителство на "Южен поток" спечелилата компания лесно ще докаже опит в
изпълнение на сходни големи проекти. Въпреки че
първоначално документи подадоха седем кандидата, до
участие бяха допуснати само "Главболгарстрой" и
консорциумът "Адванс - Водстрой инженеринг" между
"Адванс инженеринг", свързана с Кирил Домусчиев,
"Водстрой 98" и "Енемона".

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 05.11.2012

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 05.11.2012

Капитал, 7 Ноември 2012

От единия джоб в другия
Ако дребните инвеститорите на българския капиталов
пазар са се надявали, че изненадващите и драматични
акционерни рокади са останали в миналото със
скандалното прехвърляне на ключови дружества на
"Холдинг Пътища" през 2010 г., то точно той уби тези
надежди. В съобщение от 5 ноември компанията,
контролирана от Васил Божков, съобщава, че отново е
направено прехвърляне на дялове от нейни ключови
дъщерни дружества плюс няколко новорегистрирани.
Причината е ясна - финансови трудности, но самото
действие пак е направено без санкцията на общото
събрание на акционерите на публичния холдинг. Според
съобщението "Холдинг Пътища" е бил уведомен, че
дъщерният му подхолдинг "Пътища и магистрали" е
прехвърлил миноритарните си участия в основните си
работещи дружества - "ПСТ холдинг" и "ПътинженерингМ". Причината - "необходимост от покриване на текущи
задължения към трети лица." Купувач на двата пакета
акции пък е дъщерно дружество на "Железопътна
инфраструктура - холдингово дружество", което също е
публично и също е под контрола на Васил Божков. Обект
на сделката са съответно 32.16% от капитала на
"Пътинженеринг -М" и 32.17% в "ПСТ холдинг", а

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 05.11.2012

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 05.11.2012

Източник: imoti.net
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директният им купувач е "Ди Ви Ти Джи България". Реално контролът в компаниите остава в
инфраструктурната група на Божков.
Капитал, 7 Ноември 2012

Фирма на КТБ става акционер в "Техномаркет"
Фирма, свързана с Корпоративна търговска банка, става мажоритарен акционер във веригата за
електротехника "Техномаркет". Според неофициалната информация финансовата институция,
която беше един от основните кредитори на групата, сега преобразува заемите си в собственост,
като увеличава капитала на групата. Дружество на банката навлиза като акционер чрез
регистрираната в Лихтенщайн компания Domtech Holding AG. Според Търговския регистър на
княжеството фирмата е създадена през юни тази година и е представлявана от консултантска
компания със седалище във Вадуц. В Комисията за защита на конкуренцията вече има съобщение
за предстояща концентрация между Domtech и компанията, развиваща веригата "Техномаркет", "К
енд К електроникс", румънското подразделение K&K Electronics SRL и Domo Retail. Според
непотвърдени източници при увеличението на капитала основната собственост ще е под контрола
на КТБ, но основателите на веригата Николай Китов и Христо Кусев ще останат миноритарни
акционери след привършване на транзакцията. Контролираната от Цветан Василев Корпоративна
търговска банка влезе като кредитор в "Техномаркет" в началото на 2012 г.
Стандарт, 6 Ноември 2012

Завод за фолио с нова инвестиция за 15 млн. Евро
Новите производствени мощности бяха открити от премиера Бойко Борисов и икономическия
министър Делян Добрев Фирма „Алкомет“ (Шумен) реализира инвестиция на обща стойност 15
млн. евро. Компанията е бенефициент по оперативна програма (ОП) „Конкурентоспособност“ процедура „Инвестиции в зелена индустрия“. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3.8
млн. лв. Това стана ясно при официалното откриване на новата мощност в шуменския завод.
Премиерът Бойко Борисов отбеляза в приветствието си по време на откриването, че „когато се
създава същинската икономика, когато се създават работни места, когато се произвежда и когато
се изнася, това са инвестиции, които са много полезни за държавата“. Той пожела на металурзите
в предприятието, които днес имат професионален празник, новата инвестиция да доведе до
увеличение на средната им работна заплата, която в момента е 1000 лева. С новия си проект
„Алкомет“ АД, ще съкрати енергийните си разходи с 30%. Това пък заяви министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Класа, 6 Ноември 2012

"Машстрой" продължава да разпродава активи
Разпродажбата на активи на индустриалната компания "Машстрой" - Троян, продължава – в петък
от ръководството й обявиха, че са сключили предварителен договор за продажба на имоти - терени
и сгради върху тях. Стойността на сделката е 1.7 млн. лв. без ДДС, но преди договорът да влезе в
сила, той трябва да получи одобрението на общото събрание на акционерите на публичното
дружество. Преди няколко седмици "Машстрой" обяви търг за продажба на машини с
обяснението, че при свитите им пазари част от оборудването вече не им трябва, освен това има
морално остарели активи. С парите от тях се покриват текущи задължения на компанията. Според
последните публикувани данни търсенето на произвежданите от троянското дружество стругове е
намаляло от 75-90 машини месечно, до едва 5-10. След почти замразяване на дейността и
неуспешни опити да започнат отново работа, от миналата година производството на
металорежещи машини е спряно. В средата на септември от "Машстрой" съобщиха, че смятат да
продадат още активи, ако общото събрание на акционерите даде одобрението си. До момента
събрание не е насрочвано. Предишната продажба на активи беше с минимална обща цена 2.8 млн.
лв., но купувач за тях не се намери.
Капитал, 5 Ноември 2012
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Дневник, 07 Ноември 2012
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България регистрира най-високата в ЕС годишна
производствена инфлация през септември от 6.6% спрямо
2.6% средно в Евросъюза и с 0.3 процентни пункта над
следващия в подредбата Кипър, сочат данните на
"Евростат". Спрямо август производствените цени в
България нараснаха с 0.3%, колкото и средно в целия ЕС.
В еврозоната производствените цени са се повишили с
0.2% спрямо август и с 2.7% спрямо септември 2011 г. За
месеца най-висока производствена инфлация е
регистрирана в Дания (+1.1%), Холандия (+0.9%) и
Португалия (+0.6%). Най-голям спад има в Гърция (0.6%), Испания и Италия (по -0.1%). Спрямо септември
2012 г. най-голямо е нарастването на производствените
цени в България (+6.6%), Кипър (+6.3%) и Румъния
(+6.0%), а най-малко в Швеция (+0.5%), Maлта, Австрия
и Словения (по +0.9%)

07.11.2012
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България е с най-висока производствена
инфлация в целия ЕС

Централен курс на БНБ
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ПЧИ 21.6 млн. EUR през август 2012
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Броят на безработните през третото тримесечие на
годината е намалял до 392.9 хил. души или 11.5%,
показват предварителните резултати на НСИ. Отчетената
безработица е с 0.8 проценти пункта по-ниска спрямо
резултата от предходното тримесечие. Общият брой на
заетите лица е малко над 3 млн. души, а относителният
им дял от населението на 15 и повече навършени години 47.9%, отчита НСИ. Броят на заетите на възраст 15-64
години е 2.97 млн. души. Коефициентът на заетост на
населението в същата възрастова група e 60.6% или с 0.8
процентни пункта по-висок в сравнение с третото
тримесечие на 2011 г. Наскоро от Eurostat обявиха, че
през септември безработица в България е била на ниво от
12.4%, т.е. над средното за региона. Този показател
класира страната на шесто място в Европейския съюз.
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Общият държавен дълг към края на септември възлиза на
близо 6.98 млрд. евро, показват данните на
Министерството на финансите. Това означава, че
неговият дял е 17.5% от прогнозния брутен вътрешен
продукт (БВП) за годината. От посочената сума
външният дълг е над 4.52 млрд. евро (11.3% от БВП), а
вътрешният – над 2.45 млрд. евро (6.2% от БВП). В
номинално изражение дългът бележи увеличение
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Капитал, 06 Ноември 2012
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приблизително с 28,8 млн. евро в сравнение с края на август основно заради покачването на
размера на вътрешния дълг в резултат на новото вътрешно финансиране с държавни ценни книжа
(ДЦК) през месеца. Номиналният размер на външния държавен дълг преди месец беше малко повисок - над 4.55 млрд. евро. От началото на годината до края на септември реализираното външно
финансиране възлиза на 2.19 млрд. лв.
Класа, 02 Ноември 2012

НСИ: С 13.2% по-малко разрешителни за строеж на жилищни сгради
През третото тримесечие на 2012 година издадените разрешителни за строеж на нови жилищни
сгради намаляват с 13.2%, но жилищата в тях са повече със 7.0%, в сравнение с третото
тримесечие на 2011 година, съобщиха от НСИ. Административните сгради са по-малко с 24.6%, а
другите видове сгради - с 12.3%. Регистрирано е намаление на разгъната застроена площ (РЗП) на
жилищните сгради с 18.6% и на другите сгради - с 13.4%, докато при административните сгради
РЗП нараства с 10.6%. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са
издадени в областите Бургас - 198, Пловдив - 125, София (столица) - 110, и София - 104. Наймного жилища предстои да бъдат започнати в областите Бургас - 830, Пловдив - 298, Варна - 289,
София (столица) - 230, и Благоевград - 145. Строителство на най-голям брой нови сгради е
започнало в областите София - 79 жилищни и 50 други сгради; Пловдив - 66 жилищни и 48 други
сгради; София (столица) - 84 жилищни и 20 други сгради; Варна - 66 жилищни, 3
административни и 31 други сгради.
Дума, 02 Ноември 2012

Депозитите растат двойно по-бавно
Депозитите на населението продължават да се увеличават и достигат до нов рекорд от 34,7 млрд.
лв. към 30 септември, показват данни на БНБ. Месечното увеличение обаче е само с 220 млн. лв.,
което е над два пъти по-малко спрямо ръста за септември 2011 г. от 496 млн. лв. Увеличението за
последните 12 месеца е с 4,2 млрд. лв., или 13,7%, като част от него са натрупаните по депозитите
лихви. Депозитите на чуждите банки в банковата ни система намаляват с 243 млн. лв. за септември
и с 2,09 млрд. лв. за последните 12 месеца до 5,1 млрд. лв. към 30 септември 2012 г., пише
investor.bg. Фирмените депозити се увеличават с 238 млн. лв. през септември и с 696 млн. лв. за
последните 12 месеца до 21,7 млрд. лв. Така се увеличава делът на депозитите на гражданите в
привлечените средства на банките. Парламентът прие на първо четене, че през 2013 г. приходите
от лихви по депозитите на хората ще бъдат облагани с данък от 10%.
Стандарт, 02 Ноември 2012

Българската икономика е 93-та в света
Българската икономика е 93-та в света показва поредната класация на института Legatum, базиран
в Лондон. Преди шест години изследователите от института за първи път създават класацията на
най-щастливите страни в света. За да избегнат субективния нюанс на думата щастие те използват
термина "просперитет". Какво показва проучването на Legatum за 2012 г, в което са класирани 142
страни? Индексът покрива 96% от населението на света, произвеждащо 99% от глобалния брутен
вътрешен продукт. Изследването е задълбочено и цели да създаде по-добра картина за
икономическия успех от досега използваните мерки като БВП. Всяка страна е оценявана на базата
на 89 променливи в осем подраздела: икономика, предприемачество, управление, образование,
здравеопазване, сигурност, личната свобода и социален капитал. Първите три места в класацията
са съответно за Норвегия, Дания и Швеция. Къде се намира България в индекса на просперитета?
Страната ни заема 48 място, с едно по-високо отколкото през 2009 г. и без промяна спрямо 2011 г.
Класа, 01 Ноември 2012

Бюджетът с излишък от 250 млн. лева
Държавният бюджет има излишък от 248,1 млн. лв. към края на септември, обявиха от
Министерството на финансите. Само за септември излишъкът в хазната е 140,5 млн. лв. Това е
добър резултат особено след като наскоро вицепремиерът Симеон Дянков каза, че ще има коледни
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добавки за най-бедните пенсионери, ако има излишък в хазната. Приходите в бюджета до
септември са 19,98 млрд. лв. или 69,5% от плана за цялата година. В сравнение със същия период
на 2011 г. те нарастват с 8,9% (1,63 млрд. лв.). Това се дължи основно на повече приходи от ДДС и
акцизи. Общата сума на данъчните постъпления (вкл. от осигуровките) към края на септември е
15,99 млрд. лв., което е 74,1% от годишните разчети. Приходите от ДДС са 5,25 млрд. лв. (74% от
годишния план), от акцизи - 3,01 млрд. лв. (72,9% от плана). Социалните и здравни вноски са 4,07
млрд. лв. (73,3% от плана). Разходите на бюджета до 30 септември са 19,735 млрд. лв. (66,1% от
плана). Капиталовите разходи са 2,132 млрд. лв. (40,1% от плана). Фискалният резерв към 30
септември е 7,2 млрд. лв.
Стандарт, 01 Ноември 2012

Производството у нас поскъпна с 0.3% през септември
Стоките, произведени у нас и предназначени за местния пазар са поскъпнали с 0.3% през месец
септември, показват данните на НСИ. Покачването се дължи изцяло на преработващата
промишленост, където от август до септември производствените цени са се увеличили средно с
0.8%. На годишна база, сравнено със септември 2011-та година, производствените цени в
промишлеността са се увеличили с 6.6%, като отново двигател на това е преработващата
промишленост, чиято стока е поскъпнала с 5.8% за една година. Най-голямо е поскъпването при
производството на тютюневи изделия (+8%), хранителни продукти (+6.7%) и химични изделия
(+5.4%). Продукцията на местните компании е поскъпнала и за клиентите им в чужбина. На
месечна база през септември местната продукция се е оскъпила с 0.9%, спрямо месец август, а на
годишна база спрямо септември 2011-та година поскъпването е с 5.4%. Това означава, че
българските стоки губят от конкурентоспособността си по отношение на цената на
международния пазар. За потребителите в България пък по-високата производствена инфлация е
индикатор за последващ скок на цените и е повод за съпоставки с ръста на доходите.
Класа, 31 Октомври 2012

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Далекосъобщения", по Приходи от
продажби за 2011 г.
Приходи от продажби
No_
2011

Предприятие

Град

(хил. лв.)
2011

2010

1

Мобилтел ЕАД

София

1 030 365

1 103 610

2

Българска телекомуникационна компания (БТК) АД

София

907 717

933 754

3

Космо България Мобайл ЕАД

София

779 878

797 643

4

Нетера ЕООД

София

18 563

23 909

5

Интраком-България ЕАД

София

16 259

19 465

6

Тера Комюникейшънс АД

София

14 031

13 031

7

Орбител ЕАД

София

12 939

15 147

8

НЕТ 1 ЕООД

София

11 264

7 886

9

М Сат Кейбъл ЕАД

София

10 457

10 096

10

Еском ООД

Хасково

4 314

3 516

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

От Булгартабак-холдниг АД съобщиха, че
E. Miroglio Finance SA, Luxembourg е
придобило 5.02% от капитала на Булгартабак-холдниг
АД. Дружеството е купило 370 000 броя акции на холдинга.
Датата на регистрацията на сделката в Центрелен
депозитар е 31.10.2012 г. Акциите на Булгартабак холдинг
АД поскъпнаха със 199.99% за последните 12 месеца, от
22.50 лв. до 75.95 лв. за брой. Пазарната капитализация на
дружеството в момента е 552 млн. лв. Тези акции са
включени в три от борсовите индекси - SOFIX, BG40 и
BGTR30.
Фирмена информация, 2012-11-07

БФБ-София
Седмичен оборот (29 октомври – 02
ноември 2012 г.) (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
816 704.58
Standard
72 462 222.41
АДСИЦ
1 025 780.67
Общо
74 525 211.36
BGREIT: 05.10.2012 – 06.11.2012
82
81
80
79
78

76

06.11

02.11

29.10

25.10

21.10

17.10

13.10

75

09.10

на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент акции на емисията
акции, издадена от ЗАД ДЗИ, гр. София с борсов код 6D5 и
ISIN код BG1100064036. Регистрацията се прекратява
считано от утре, 07.11.2012 год., поради отписване на ЗАД
ДЗИ от регистъра на КФН.

77

05.10

БФБ-София АД прекратява регистрацията

BG40: 05.10.2012 – 06.11.2012
124

Money.bg, 2012-11-07

122
120

Тексим банк е все по-близо до борсата

116
114
06.11

02.11

29.10

25.10

21.10

17.10

13.10

09.10

05.10

112

SOFIX: 05.10.2012 – 06.11.2012
340
335
330
325
320
315

06.11

02.11

29.10

25.10

21.10

17.10

13.10

09.10

310

05.10

Тексим банк вече е на крачка по-близо до борсата, след
като на заседанието си във вторник Комисията за финансов
надзор (КФН) потвърди проспекта за публичното й
предлагане. Банката ще предложи книжата си за търговия,
след като приключи обявеното по-рано през годината
увеличение на капитала. Вдигането на капитала на банката,
който в момента е 10 млн. лв., ще бъде осъществено чрез
емитиране на нови 20 млн. броя обикновени, поименни,
безналични акции с номинална и емисионна стойност 1 лев
всяка. Следващата стъпка ще бъде вписването на цялата
емисия от 30 млн. акции на институцията (съществуващите
10 млн. плюс новите 20 млн.) за търговия на регулиран
пазар.

118

Капитал, 2012-11-07

Параходство БРП с ново дъщерно
На 02.11.2012 година Параходство БРП АД е регистрирало ново дъщерно дружество „Порт
Инвест” ЕООД с уставен капитал от 200 000 лева. Дейността му включва същите дейности както
тези на Параходство БРП, както и извършването на пристанищни услуги. За управител е назначен
Румен Стефанов Попов - директор „Пристанища и логистика” в Параходство БРП.
Money.bg, 2012-11-06

Винъс АД прехвърли дъщерното си Берно ЕООД
На 02.11.2011 год. Винъс АД е подписало договор за прехвърляне на дялове от капитала на Берно
ЕООД с Елена Христова Белаббас. Винъс АД е прехвърлило всички притежавани от него 7 000
дяла, по 10 лева всеки, равняващи се на 100% от капитала на Берно ЕООД на Елена Христова
Белаббас. С прехвърлянето на тези дялове, Винъс АД е упражнило правото си на избор относно
начина на изпълнение на задължението си за заплащане на продажната цена на придобития от
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дружеството недвижим имот в с. Хераково с площ 5 006 кв.м. в размер на 70 000 лв. от същото
лице.
Money.bg, 2012-11-06

Продават чрез борсата Пловдивския панаир
Държавата може да се раздели с миноритарния си дял в "Международен панаир Пловдив" АД,
като го продаде чрез Българска фондова борса. Както е известно, мажоритарен собственик на
панаира е бизнесменът Георги Гергов, докато държавата притежава 49,63% от капитала на
дружеството. Решението за евентуална продажба зависи от Министерството на икономиката,
което е принципал на дружеството, като позицията на финансовото ведомство е важна с оглед
възможните постъпления в хазната от приватизацията на панаира.
Стандарт, 2012-11-06

Застрахователната компания Армеец е увеличила дела си в публичното
Химснаб България, става ясно от седмичния бюлетин на Централния депозитар. По данни
от края на миналия месец дяловото участие вече е 7.14%, след като на 29 октомври бяха
придобити 93 750 лота на единична цена от 32 лв. за брой (или общо 3 млн. лв.)
Неконсолидираният отчет за третото тримесечие на Химснаб България сочи за загуба от 220 хил.
лв., спрямо отрицателен финансов резултат от 658 хил. лв. за година по-рано. От своя страна
Армеец е третата най-голяма компания в страна по Общо застраховане. Данни на Комисията за
финансов надзор показват, че пазарния дял на дружеството към август тази година е 12.82 на сто, с
което изостава само от Лев Инс (12.84%) и Булстрад (13.44%).
profit.bg, 2012-11-06

Държавата взе 115 млн. лв. от приватизация
Продажбата на двата миноритарни пакета - ЧЕЗ – 33% “ЧЕЗ Разпределение България” АД, София
и 33% от капитала на “ЧЕЗ Електро България” АД, София на “Българска фондова борса - София”
АД приключи успешно, информираха от АПСК. В рамките на само една работна седмица на
акциите на двете енергоразпределителни дружества бяха успешно листнати на Българска фондова
борса – София. Общите приходите от продажбата и на двата пакета са на стойност 114.995 млн.
лв., като най-силна беше търговията в първия ден, когато бяха продадени 75.56% от “ЧЕЗ
Разпределение България” АД и 33.94% от “Чез Електро България”. През последните месеци
държавата успя да продаде миноритарните си дялове от Е.ОН България мрежи АД (Енерго-Про
Мрежи) и Е.ОН България продажби (Енерго-Про Продажби), а преди това и ЕВН България
електроснабдяване и ЕВН България електроразпределение през Българска фондова борса.
Приходите до момента са 67.744 млн. лв. и 94.036 млн. лв.
profit.bg, 2012-11-05

ОЦК остана без ръководство
Оловно-цинковият комбинат в Кърджали, собственост на Валентин Захариев, е без ръководство.
Едномесечното предизвестие на изпълнителния директор Славея Стоянова е изтекло в сряда и от
вчера тя е безработна. В сряда и икономическият директор Валентин Манев и техническият
Красимир Кутелов са внесли заявленията си за напускане заради неизплащането на
възнагражденията им за повече от половин година. Над 60 металурзи само за последните два дни
са затрупали деловодството с документи за напускане. Все още в завода се водят на работа 98
души, сред които десетина жени в майчинство. Това са предимно работници от цинковото
производство, които се надяват да бъдат наети от новия собственик "Хармони 2012". Първа
инвестиционна банка, която е основен кредитор на металургичното предприятие и с която новият
инвеститор е свързан, е оторизирала двама служители от клона в Кърджали да контролират все
още неясната ситуация в комбината. Не е известно и кога ще бъде възстановен производственият
цикъл, окончателно спрян през миналия декември. От назначените на граждански договор към
банката 17 работници, поддържащи непрекъсваемия режим на пещите и енергоснабдяването, са
останали 11.
Дума, 2012-11-02
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Сделката за Българската телекомуникационна компания (с търговска
марка VIVACOM) вече е факт. В Официалния вестник на ЕС бе публикувано
уведомлението, разрешаващо концентрацията между БТК, руската VTB Bank и Корпоративна
търговска банка (КТБ). Решение за публикуваното обявление бе взето от ЕК на 22 октомври.
Пълният текст на решението все още не е публикуван. Това ще стане след като бъдат премахнати
всички професионални тайни.Стойността на покупката се оценява на 130 милиона евро.
Купувачите ще покрият и дълговете на компанията. Те са в размер на 588 милиона евро.
24 часа, 2012-11-01
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ИНВЕСТИЦИИ

Четирима кандидати за въвеждането на тол
таксите
Четирима кандидати подадоха оферти за консултант за
въвеждането на електронно събиране на таксите за
ползване на републиканските пътища, съобщиха от
Министерството на регионалното развитие. Единият е
консорциум “ДоЪЯ Тол България”. В него влизат “Дорние
Консултинг” - Именщаад и “Ърнст енд Янг” - Щутгарт.
Другият кандидат е обединение “ИНФРА”, в което влизат
“Инфрам а.с.” – Прага, “Инфрапроект Консулт” – България
и “Мист Проект” – България. “Лоджика Чешка Република”
е третият кандидат. Последната отворена оферта беше на
обединение “Аруп Тийм”. В него влизат “Ове Аруп &
Партнърс Интернешънъл” – Англия, “Сентрълпойнт
България” и “Транспорт Лоджик” – Англия. Съгласно
европейската директива от 2015 г. винетките трябва да
бъдат заменени от тол такси. По този начин шофьорите
плащат за използването на републиканските пътища на
база изминато разстояние.
Медия Пул, 7 ноември 2012

Имотите в София най-евтини от 2006
година насам
За пръв път от 4 години през последните месеци данните от
имотния пазар са преобладаващо положителни, сочи анализ
на Bulgarian Properties. Налице е дестабилизация на цените
и първи плахи опити за нараствания, които индикират
намиране на равновесна точка и започващо възстановяване
на пазара от кризата. Регистрирано е увеличение на
продажбите на морски ваканционни апартаменти с 30%,
тенденция очертана през юли. Наблюдава се и нараснало
чуждестранно търсене, което се случва за първи път в
толкова осезаеми размери от началото на кризата. Средната
цена на продадените в София апартаменти през третото
тримесечие е била в размер на 48 400 евро, или продавали
са се основно евтини такива. Сериозен ръст от около 40%
се отчита при обема на продажбите на селски къщи, което
ги превръща в хит на пазара през последните месеци.
Налице е увеличен интерес към зимните курорти и
очакване за силен зимен сезон за продажбите най-вече в
Банско, но също така и в Пампорово и Боровец, където
цените вече са конкурентни. В София продължава да
доминира интересът към евтини (бюджетни) жилища, в
ценовия диапазон до 50 000 евро, като тази тенденция
продължава от средата на миналата година и очакванията
ни са да се запази и през следващата. Бюджетни жилища са
качествени апартаменти в добро състояние, които
предлагат възможност за съвременен начин на живот, като
същевременно са на изгодни цени.

Хотел и 20 къщи обявиха за
продан съдии-изпълнители
в Благоевград, длъжниците
на банки се увеличават
Хотел "Делта - БО" в близост до
университета в Благоевград бе
обявен за публична продан от
съдия-изпълнител заради дълг
към
банкова
институция,
първоначалната му цена е 780
000 лева. За по-малко от месец
съдия
изпълнителите
в
Благоевград и региона обявиха
за продажба имоти за над 1,500
000 лева.
Струма - Благоевград, 7 ноември
2012

Балканският път
За 6.7 км магистрала дванадесет
предложения от девет страни.
Това е равносметката, която
публикува
на
сайта
си
сръбското министерство на
транспорта след отварянето на
техническите
оферти
за
строителство на отсечката от
път Е-75 между Царичина
долина и тунела "Манайле".
Капитал, 5 ноември 2012

“Метро” построи мост за
милион
Кметът на Плевен проф.
Димитър Стойков и шефът на
"Метро" Емилиян Арабаджиев
прерязаха
лентата
на
новопостроен
мост
между
хипермаркета на веригата и
околовръстното
шосе.
Съоръжението над безименна
рекичка
свърза
директно
магазина и индустриалната част
на града с главния път СофияРусе. Мостът стана готов за три
месеца, след като компанията
инвестира 1 млн. лева в него.
Стандарт, 2 ноември 2012

profit.bg, 6 ноември 2012
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"Супер Паничище" на парче
Част от проекта за строеж на голям курорт в с. Паничище в Рила в непосредствена близост до
защитени територии вече е одобрен от Регионалната инспекция за опазване на околната среда и
водите (РИОСВ) в Перник. Решението е от 25 октомври и е публикувано в сайта на институцията.
Целият проект е за подробен устройствен план на с. Паничище и е внесен от община Сапарева
баня. В него е включено и изграждане на вилно селище с капацитет до 5000 легла, непосредствено
до защитени територии от "Натура 2000" и национален парк "Рила", предупреждават екоактивисти
(пълното решение на РИОСВ може да видите в прикачения файл). В проекта са изредени и
прилежащата инфраструктура на курорта, с улици, канализация, електрическа подстанция и
газификация. Земите са в буферните зони на парка и според защитниците на околната среда с това
разрешение България може да наруши европейските регламенти, а бъдещото строителство да
нанесе непоправими поражения върху природата в региона. В описанието на проекта се посочва,
че той не попада в границите на парк "Рила", но е непосредствено до тях. Всъщност с. Паничище е
точно до границата на парка и едно бъдещо разширение с вили и хотели няма как да не засегне
най-малкото буферните зони около защитената територия при евентуален наплив на туристи.
"Това, че към момента проектът е извън границите на защитената територия, не означава, че няма
да окаже въздействие върху "Натура 2000", коментира пред "Капитал Daily" председателят на
сдружение "Зелени Балкани" Тома Белев, който е и бивш директор на парк "Витоша".
Капитал, 5 ноември 2012

Клуб "Бунарджик" – минитепе в тепето
Инвестиционната компания "Галакси пропърти груп" слага край на пустеещото повече от 15
години място с руини на бившия ресторант "Голям Бунарджик" под Паметника на Альоша на
Хълма на освободителите. Това е едно от трите пловдивски тепета, които през 1996 г. със заповед
на екоминистерството бяха определени за природна забележителност, което наложи строителна
възбрана върху незастроените им части. През 2004 г. община Пловдив разработи планове за
неговото управление, а през 2009 г. беше утвърден и Подробен паркоустройствен план за Хълма
на освободителите, който е и признат паметник на градинското и парковото изкуство. С ПУП-а се
регламентира възможност за възстановяване на ресторант "Голям Бунарджик" в някогашния му
обем и с вписване в околното пространство. За имота с площ 1159 кв.м, придобит на 23.12.2011 г.,
"Галакси пропърти груп" има издадени всички необходими съгласувателни и разрешителни
документи за строеж на клуб "Бунарджик". Новостроящата се сграда ще запази в максимална
степен размера на старата постройка, която е с разгъната застроена площ 1248 кв.м, съобщиха от
инвестиционното дружество. Клуб "Бунарджика" ще е с обществени функции: дневен бар,
конферентен център за срещи и презентации, зали за дегустации и релакс зона. Строежът, който
стартира в средата на октомври, ще приключи за една година. Проектът е изготвен от софийските
архитекти Емил Пелитев и Севдалина Недева. Изпълнението на строителството е възложено на СК
"Арнаудов". Размерът на инвестицията възлиза на около1.5 млн. евро. Проектът предвижда
покривът на сградата да е със зеленина и да образува нещо като малко тепе в тепето. Сградата ще
е на две нива, с две площадки. Материалите ще бъдат само естествени - камък и дърво. По
изрично изискване на Министерството на културата задължително трябва да бъде възстановена
характерната за тепето растителност. Зеленината по покрива ще е от т.нар. седуми - красиви треви,
които растат при специфични условия. За изграждане на стабилни основи на сградата се извършва
изкопаване. Скалите встрани от имота няма да се пипат по никакъв начин. Достъпът за
автомобили ще е изключително ограничен - догоре ще се качват само снабдители и коли с
разрешителни за специални случаи. Предвидена е реконструкция на осветлението по алеята край
бъдещия клуб, като от общината не скриха, че инвеститорът може да освети и алеята до върха на
тепето. В момента осветлението по хълма е напълно унищожено. Местата с нарушена алейна
настилка също ще бъдат възстановени.
Строителство Градът, 5 ноември 2012

Продават база на Хаджипетрови и завод “Йовета глас”
Почивна база, строена през 60-те години в Нареченски бани, отива на публична продан заради
дългове. Според обявлението тя е собственост на софийската фирма “ЕС КОМ Н”ООД, Мария
Хаджипетрова и Гьока Хаджипетров. Необитаемата в момента станция на бившето “Почивно
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дело” е оценена на 562 500 лева. Продаваният имот е 941 квадрата, а върху него има построени две
едноетажни, една 4-етажна и една 3-етажна сграда. Четириетажната постройка всъщност е
туристическата част от имота и е със застроена площ от 393 квадрата. Според съдебното
съобщение върху имота има учредена ипотека за 250 000 евро и две възбрани за половината
идеални части, които са собственост на “ЕС КОМ Н”. До 5 декември ще се наддава, а
предложенията ще се оповестят на следващия ден в Районния съд на Асеновград. На втора
публична продан отива заводът на “Йовета глас” ЕАД. Предприятието за производство и търговия
на стъклопакети се обявява за втори път. При първата продан преди малко повече от половин
година цената му бе 2.9 млн. лева. Сега заводът е обявен за 1 484 856. За него оферти ще се
подават до 6 декември, а на 7-и ще бъдат отворени, ако има такива. Заводът е на “Голямоконарско
шосе”, бул. “Васил Априлов” 170 и не работи. Според електронната страница на “Йовета глас”
производствено-търговските му бази са в София, Пловдив и Силистра, а търговските са в Разград,
Монтана, Бургас, Варна и Силистра. Целият завод е върху почти 5 декара застроена и незастроена
площ. Върху имота има договорна ипотека за 1.570 милиона евро и няколко възбрани. “Йовета
глас” е собственост на “Алфа кепитъл мениджмънт”, която е в ликвидация от 2009 година.
Съдружници във фирмата са “ВК мениджмънт” и “Алфа финанс холдинг”. Собственик на първото
дружество е Весела Кюлева, вдовица на убития през 2005 г. банкер Емил Кюлев. Във второто с
50.1 процент участва издателят Иво Прокопиев.
Марица, 2 ноември 2012
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АНАЛИЗИ

Анализ на имотния пазар в България за третото тримесечие на 2012 г.
За пръв път от 4 години през последните месеци данните от имотния пазар са преобладаващо
положителни. Те могат да бъдат обобщени по следния начин:
• Стабилизация на цените и първи плахи опити за нараствания, които индикират намиране на
равновесна точка и започващо възстановяване на пазара от кризата.
• Увеличение на продажбите на морски ваканционни апартаменти с 30% – тази тенденция се
очерта през юли и беше допълнително подсилена и затвърдена през следващите месеци.
• Нараснало чуждестранно търсене, което се случва за първи път в толкова осезаеми размери от
началото на кризата.
• Продажби основно на евтини (бюджетни) апартаменти в София - средната цена на продадените
апартаменти през 3-тото тримесечие е 48 400 евро.
• Нарастване на обема на продажбите на селски къщи с около 40% през 3-тото тримесечие на
годишна база, което ги превръща в хит на пазара през последните месеци.
• Увеличен интерес към зимните курорти и очакване за силен зимен сезон за продажбите най-вече
в Банско, но също така и в Пампорово и Боровец, където цените вече са конкурентни.
София
В София продължава да доминира интересът към евтини (бюджетни) жилища, в ценовия диапазон
до 50 000 евро, като тази тенденция продължава от средата на миналата година и очакванията ни
са да се запази и през следващата. Бюджетни жилища са качествени апартаменти в добро
състояние, които предлагат възможност за съвременен начин на живот, като същевременно са на
изгодни цени.
През изминалите месеци нашите данни сочат задържане на обема на сделки в София на нивата от
същия период на 2011 г. на фона на покачване на интереса към ваканционните и селските имоти.
София като че ли изостава по отношение на пазарен оптимизъм, тъй като този пазар е движен
основно от български купувачи и настъпилото оживление по морето и при селските имоти все още
трудно може да се усети в столицата. Българските купувачи са притеснени от кризата и
несигурността в доходите си. Това притеснение се вижда и от данните на БНБ за новоотпуснатите
жилищни кредити – обемът им през 2012 г. продължава да се свива, дори при наличие на найизгодните лихвени проценти от години насам.
Средната цена на продадените апартаменти през третото тримесечие по данни на BULGARIAN
PROPERTIES е 710 евро на кв.м., което е съвсем леко понижение спрямо предходното тримесечие
(715 евро/кв.м.). За изминалите 9 месеца от 2012 г. средната цена на продадените в София
апартаменти е 720 евро/кв.м., а средната офертна цена е 895 евро/кв.м. И двете цени са най-ниски
от 2006 г. насам, а разминаването между офертни цени и цени на реални сделки продължава да
бъде налице. През тази година то се дължи не толкова на завишени офертни цени и нереалистични
очаквания на продавачите или отчетлив спад в цените на имотите, колкото на закупуване на поевтини и изгодни имоти.
Морските курорти
Можем да наречем 2012 г. 'годината на морските имоти'. Този сегмент от пазара се възроди, воден
от интереса на руските купувачи за покупка на собствен ваканционен апартамент на топло и
слънчево място като България. Обемът на продадените апартаменти през третото тримесечие
нарасна с около 30% на годишна база, като интересът беше концентриран основно по Южното
Черноморие, но не само в Слънчев бряг, а и в Поморие, Ахтопол, Созопол, Лозенец и др. курортни
селища.
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Сделките в Слънчев бряг се сключваха на средна цена 490 евро на кв.м. (при 475 евро на кв.м. през
второто тримесечие на 2012 г.) – това са основно апартаменти в западната част на комплекса.
Продажбите на апартаменти с по-престижни локации близо до плажа се случват на цени между
750 и 850 евро/кв.м., а най-ниските цени започват от 250 евро на кв.м. за обзаведени апартаменти в
и близо до Слънчев бряг.
Зимните курорти
Зимните курорти все още не могат да усетят в пълна степен оживлението, което кипи по морето,
тъй като за руските купувачи морските имоти са много по-предпочитани от ски имотите. Все пак,
забелязва се тенденция на засилване на интереса и към зимните курорти, които предлагат все поатрактивни цени.
Банско определено е лидер по ниски цени – към момента това е най-евтиният ваканционен пазар в
България, а и в цяла Европа. Цените започват от 300 евро/кв.м., а най-евтиният продаден
апартамент през третото тримесечие беше напълно обзаведено студио от 30 кв.м. за 11 800 евро.
Средната цена на закупените апартаменти в Банско през третото тримесечие беше 400 евро/кв.м.
Сделки над 30 000 евро на практика липсват, а купувачите са не само чужденци, но и все повече
българи, които са фенове на зимните спортове.
Пампорово се очертава като сериозна конкуренция на Банско сред руските купувачи. Цените в
двата курорта са почти изравнени - средна цена на продадените апартаменти в Пампорово за 3тото тримесечие е 430 евро/кв.м. В Боровец традиционно имотите са по-скъпи, но и там вече
цените са доста атрактивни - средна цена на сключените сделки през 2012 г. е около 630 евро на
кв.м.
Селски имоти
Средната цена на продадените селски къщи за третото тримесечие на 2012 г. е 22 000 евро.
Основната новина в този сегмент идва от увеличението в обема на сделките, индикиращо нараснал
интерес. Най-многобройни през лятото бяха продажбите на къщи близо до Бургас и те
съставляваха около 1/3 от общия обем на продадените селски къщи през изтеклото тримесечие.
Това са основно къщи в много добро състояние на цени между 20 000 и 40 000 евро. Други райони,
които привличаха интереса на купувачите и тази тенденция продължава и през октомври, са
районите на Пловдив, Стара Загора, Ямбол и Елхово, където къщите са доста по-евтини от тези по
морето, а в същото време има качествени и ремонтирани имоти за продажба на много атрактивни
цени средно около 15 000 евро.
Средни цени на продадените през второто тримесечие селски къщи по региони:
• Област Бургас – 28 100 евро
• Област Варна и Добрич – 18 000 евро
• Област Пловдив – 15 200 евро
• Област Стара Загора – 15 400 евро
• Област Ямбол – 14 300 евро
Тенденции
Очакванията ни за активно трето тримесечие за морските курорти напълно се оправдаха, даже в
определена степен задминаха прогнозите ни за динамика в този сегмент. Първите данни от
октомври сочат запазване на тази динамика и по всичко личи, че 2012 г. ще приключи с пазарен
оптимизъм за курортите и нараснала популярност на България сред руските купувачи.
За съжаление, не толкова оптимистично стоят нещата при градските имоти, които са много позависими от местното търсене, а то е силно подвластно на икономическото възстановяване, както
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и на фундаментални фактори като доходи, безработица, достъпност до банково кредитиране,
които засега, макар и с леки положителни нотки, натежават в негативна посока и задържат
възстановяването на този пазарен сегмент.
Оправдаха се прогнозите ни от началото на годината за задържане или минимален спад в цените
на имотите. Не видяхме драматични промени на пазара през 2012 г., а спадовете в цените
постепенно затихват и започват да се усещат първи сигнали за възстановяване от кризата.
Водещо за пазарната реализация на даден имот ще продължава да бъде адекватното
ценообразуване спрямо параметрите на имота, а купувачите ще продължават да търсят качествени
имоти на изгодни цени и през 2013 г.
BulgarianProperties.bg, 6 ноември 2012
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 КОНФЕРЕНЦИЯ: NEW BUSINESS IDEAS 2012
КОГА: 9.11.2012
КЪДЕ: НДК, София, пл. България 1

 ФИРМЕНО КОНКУРЕНТНО РАЗУЗНАВАНЕ
КОГА: 14-16.11.2012
КЪДЕ: хотел "Шипка", София, бул "Тотлебен" 34А

 СЕМИНАР: АКТУАЛНИ МОМЕНТИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
КОГА: 15.11.2012
КЪДЕ: Парк Хотел Москва, София

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

 ОЦЕНКА НА ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ - ТЕОРИЯ И
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
КОГА: 29.11.2012
КЪДЕ: Vivacom ArtHall, София, ул. Гурко 4

 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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