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КЗК разреши София Франс Ауто да
придобие Камор Ауто
Комисията за защита на конкуренцията разреши
концентрация чрез придобиване на едноличен контрол от
страна на „София Франс Ауто“ АД върху „Камор Ауто“
ЕООД. Комисията постанови незабавно изпълнение на
решението. Сделката ще породи ефект на няколко пазара
в сектора на продажба на МПС в страната и свързаните с
това услуги. Пазарните дялове на участниците след
концентрацията не надхвърлят прага от 15%, което
означава, че участниците в сделката не притежават
пазарна сила, за да упражняват съществен конкурентен
натиск, допълват от КЗК. При извършването на оценката
на концентрацията комисията е установила, че на три от
разглежданите пазари съвкупният пазарен дял на
участниците в концентрацията е под 1% и това са
пазарите на продажба на употребявани МПС, на сервизно
обслужване на МПС и на продажба на резервни части за
МПС (оригинални и такива с еквивалентно качество).
Единствено на пазарите на продажба на дребно на нови
леки и лекотоварни МПС (до 3.5 т.) и продажба на нови
МПС от категория „L” пазарните дялове на участниците
са съответно 10.12% и 7.6%, което не е предпоставка за
опасения относно засягане по негативен начин на
конкуренцията на тях, тъй като се характеризират с добра
конкурентна среда и ниски бариери за навлизане. КЗК
разрешава сделката, тъй като не би могла да
възпрепятства ефективната конкуренция на съответните
пазари, допълват от комисията.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 26.11.2012

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 26.11.2012

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 26.11.2012

Дарик радио, 28 Ноември 2012

ПИБ купи
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Първа инвестиционна банка (ПИБ) стана собственик на
оловния завод на ОЦК-Кърджали. Днес имущество на
предприятието на длъжника Валентин Захариев за над 4
млн. лева беше продадено на търг в Районния съд в града.
С това на практика са разпродадени всички имоти и
сгради на територията на завода. В едномесечния срок за
подаване на документите за днешния търг, в офиса на
частния съдебен изпълнител Росен Сираков са постъпили

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 26.11.2012

Източник: imoti.net
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единствено офертите на банката, която е и основен кредитор на задлъжнялото металургично
предприятие. ПИБ беше обявена за купувач на движимото и недвижимото имущество. Тя получи
половината идеална част от поземлен имот, върху който се извършва основната производствена
дейност на завода, и 63 сгради, сред които цехове и помощни постройки. До миналата година
върху тези цехове и постройки работеше оловният завод на ОЦК. И двата търга бяха спечелени с
разликата от 1 лв. от обявената началната тръжна цена. За парцела от 324 966 кв.м, ПИБ предложи
3 704 684 лв. при обявени 3 704 683 лв., а за сградите – 474 863 лв. при първоначално обявени 474
862 лв. В едноседмичен срок банката трябва да внесе парите и след това ще бъде обявена за
собственик на предприятието. Частният съдебен изпълнител Росен Сираков, който проведе търга,
заяви, че вече е продаден целият комбинат, но ако взискателите се насочат към активи на ОЦК
извън производствената площадка, е възможно да се насрочат още търгове, предаде БГНЕС.
Стойността на разпродаденото имущество на Оловно-цинковия комплекс от всички търгове до
момента надхвърля 18 милиона лева.
econ.bg, 28 Ноември 2012

"Капаска" откри шивашка фабрика в Берковица
Облекла на известната българска модна марка "Капаска" вече ще се шият и в Берковица. В
понеделник компанията откри нова фабрика в града, в която са инвестирани 700 хил. лв. Досега
дрехи с името на фирмата се произвеждаха в София и Бяла Слатина. От дружеството не бяха
открити за коментар, но инвестицията показва, че фирмата не се притеснява от кризата и
преценява, че има пазар за продукцията й. За ръст говорят и финансовите резултати на
компанията. Според отчета на компанията за миналата година продажбите са нараснали с 44% до
3.3 млн. лв. Така дружеството излезе на печалба от 165 хил. лв. след отчетената загуба от 15 хил.
лв. за 2010 г. Проектът е реализиран само за няколко месеца. За първи път през юли тази година
кметът на града Димитранка Каменова обяви, че компанията има желание да открие цех в
Берковица и се обсъждат процедурите за предоставяне на имот на фирмата и пускането на цеха в
експлоатация. Сега, четири месеца по-късно, предприятието вече работи, а догодина се планира и
допълнително разширение. Фабриката е разположена в съществуваща сграда, която е
модернизирана и оборудвана с нови енергоспестяващи шевни машини. В нея вече работят 80
души, почти половината от които са били регистрирани като безработни. "Чрез възможностите,
които дава програма "Подкрепа за заетост" на оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси", е осигурена заетост на 37 души, регистрирани в дирекция "Бюро по труда", в новия
завод", каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов при откриването на
предприятието.
Капитал, 27 Ноември 2012

Най-голямата онлайн медийна компания в България отново се продава.
След като международният медиен конгломерат с финландска собственост Sanoma придоби 68%
от "Нет инфо.БГ" през 2008 г., а впоследствие изкупи и останалите дялове, сега три независими
източника потвърдиха за "Капитал", че той търси да излезе от инвестициите си в страната, които
включват и бизнеса му със списания. Причината за планираната продажба не са финансовите
резултати от българския пазар, а стратегията на Sanoma за намаляване на разходите и повишаване
на печалбата си в условията на спадащи приходи и пазари. Един от начините за противодействие
на негативната тенденция е излизане от т.нар. неосновни дейности, които по-скоро са такива не
поради своята същност, а поради географското им местоположение. Според източници
планираното преструктуриране обхваща не само България, а и целия регион на Източна Европа.
Като резултат от глобалната си стратегия обаче вероятно Sanoma ще трябва да се раздели с
инвестицията в "Нет инфо.БГ", на загуба, тъй като платените преди четири години 29 млн. евро
трудно биха могли да бъдат поучени сега. Изход на части От "Нет инфо.БГ" потвърдиха, че
Sanoma Magazines International (SMI) има намерение да излезе от региона. "Това не е политика на
Sanoma, насочена специално към "Нет инфо.БГ", а е свързана с дейността на групата в целия
регион", коментира PR мениджърът на "Нет инфо.БГ" Даниела Петрова-Устамитева.
Капитал, 26 Ноември 2012
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Гръцката верига за компютърна техника прекрати дейността си в
България.
"Мултирама" е на българския пазар от 2005 г. като част от едноименната гръцка компания майка,
създадена от милиардера Панос Германос. Но през всичките си години на нашия пазар веригата
работи на загуба, макар и приходите да растат. С настъпването на финансовата криза, която свива
потреблението "Мултирама" продължава да отваря магазини и в провинцията, където
потреблението е още по-свито от столицата. Хвърлят се огромни пари в реклама и развитие на
бранда, като резултатите от кампаниите са със съмнителен резултат. По-голямата част от
продаваната във веригата стока не се внася от Гърция през компанията майка, а се взима от
български дистрибутори, и то с отложено плащане. Постепенно с влошаване на финансовото
състояние на фирмата "Мултирама" забавя и плащанията към контрагентите си. В един момент
след пролетта на тази година някои дистрибутори спират да доставят стока на веригата. Според
експерти от бранша фирмата дължи пари на всички големи ИТ дистрибутори, някои от които
решават да търсят правата си. Постепенно предлаганите артикули по магазините на компанията
започват да намаляват. Започват постепенно да се затварят и магазини от веригата като накрая
остават работещи само два в София. От тези дни вече не работи и сайтът на компанията на който
има следното съобщение.
Фирмена информация, 26 Ноември 2012

Определиха 700 млн. евро минимална цена на "Глобул"
Минимална цена от 700 млн. евро за мобилния оператор “Глобул” иска собственикът на
компанията ОТЕ. Според тях сумата е висока за сегашните условия и може да провали
продажбата. В момента гръцкият телеком е изправен до стената. Компанията трябва да продава и с
парите да погасява заеми. Догодина тя трябва да плати накуп 3,55 милиарда евро по кредитите си.
Доскоро като най-вероятна хипотеза се смяташе, че новият собственик на “Глобул” ще бъде
гигантът Deutsche Telekom (DT). Австрийската група преди време преди време придоби 40% от
гръцката ОТЕ и е отлично запознат с българското поделение на компанията През август от
ръководството на DT дори обявиха официално, че наистина се интересуват от покупката на 100%
от “Глобул”. Сега ситуацията е по-различна. Вчера стана ясно, че турските мобилни оператори
Turkcell и Turk Telecom са предложили необвързващи оферти за покупката на българския телеком
"Глобул". Това съобщиха от двете компании чрез изявления до Истанбулската фондова борса и
съобщения, публикувани на интернет страниците им. Докато Turkcell има интерес единствено към
придобиване на "Глобул", то Turk Telecom е изпратил оферта и за веригата търговски обекти
"Германос".
econ.bg, 23 Ноември 2012
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

НАП очаква 2% ръст на приходите за 2012
г.
Към днешна дата Националната агенция за приходите
(НАП) е събрала 11.7 млрд. лв. Затова очакваме в
годишен аспект да съберем около 13.35 млрд. лв., което
представлява с около 2% преизпълнение на планираните
приходи в бюджета, коментира изпълнителният директор
на приходната агенция Красимир Стефанов.
Класа, 27 Ноември 2012
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На последния аукцион за емисионната 2012 г.
Министерството на финансите (МФ) е регистрирало
доходност от 3,45% по приоритетната емисия 10,5годишни държавни ценни книжа, съобщиха от
пресцентъра на ведомството. От МФ уточняват, че това е
най-ниската доходност, отбелязвана до момента в
десетгодишния матуритетен сегмент. Обемът на
предложеното на аукциона количество облигации е бил
55 млн. лв., като участниците са заявили поръчки за 74,35
млн. лева. Регистрирано е силно присъствие от страна на
банките първични дилъри, които са придобили около
71% от предложените облигации и пенсионните фондове
с 22%, а 7% са били придобити от други
институционални инвеститори. За сравнение постигната
доходност по емисията при пускането ѝв обръщение на
9 януари 2012 г. е била 5,35%, като отбелязаното
намаление към края на периода е със 190 базисни точки.
Постигнатата доходност на аукциона е под текущата
доходност по суверенните облигации със сходни
характеристики
на
редица
държави-членки
на
Европейския съюз (ЕС) и такива от региона – Полша
(4,17%), Ирландия (4,40%), Италия (4,75%), Унгария
(6,82%) и Турция (7,12%). Спредът спрямо определяните
като безрискови германски федерални облигации е
запазил ниските си нива в рамките на около 200 базисни
точки. През настоящата година облигацията е била
преотваряна шест пъти, като след аукциона, проведен на
26 ноември 2012 г., общият обем на емисията е достигнал
305 млн. лева.

1. 30

09

Рекордно ниска доходност на последния
аукцион на ДЦК за емисионната 2012 г.
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Отпуснатите кредити за домакинства и граждани към
края на октомври възлизат общо на 18.655 млрд. лв.,
сочат данните на БНБ. Спрямо същия месец на 2011 г. те
намаляват с 1.7% (при 1.5% годишно понижение през
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септември 2012 г.). В края на отчетния месец потребителските кредити възлизат на 7.3 млрд. лв. и
са с 3.6% по-малко спрямо октомври 2011 г. (при 3.3% спад през септември 2012 г.). Жилищните
кредити са близо 8.83 млрд. лв. и нарастват на годишна база с едва забележимите 0.4% (0.5% ръст
през септември на годишна база). Депозитите на граждани и домакинства запазват тенденцията си
от началото на годината на нарастване и в края на октомври вече са 33.36 млрд. лв., което е ръст от
12.7% спрямо същия месец на 2011 г. Показателите на депозитите на предприятията както поразмер, така по ръст са със стойности по-малки от половината от тези на гражданите. Бизнесът
държи общо депозити в банки в размер на 14.2 млрд. лв. в края на октомври 2012 г. В сравнение
със същия месец на 2011 г. те нарастват с 3.9% (при 2.2% годишен ръст през септември 2012 г.).
Кредитите за предприятията през октомври се повишават с 5.8% на годишна база до общо 34.68
млрд. лв.
Класа, 27 Ноември 2012

Безработицата нараства до 11,5% през третото тримесечие
През третото тримесечие на тази година коефициентът на безработица в страната се увеличава с
1,3 процентни пункта в сравнение с третото тримесечие на 2011 г., достигайки 11,5%. При мъжете
коефициентът нараства с 1,7 процентни пункта, а при жените - с 0,7 процентни пункта, като
достига съответно 12,7 и 10,1%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).
Броят на безработните през тримесечието нараства с 13,5% на годишна база до 393 хил.
Продължително безработни (от поне година) са малко над 221 хил., или 56% от всички безработни
лица, като в сравнение с третото тримесечие на предходната година броят им се увеличава с 6,5%.
Коефициентът на продължителна безработица също се увеличава - с 0,3 процентни пункта и
достига 6,5% през третото тримесечие на т. г., показва статистиката. Коефициентът на безработица
при младите, на възраст 15-29 навършени години, е 18,9% и нараства с 2,7 процентни пункта за
година. През третото тримесечие на 2012 г. в сравнение със същото тримесечие на 2011 г. броят на
заетите намалява с 19,4 хил., но относителният им дял e с 0,2 процентни пункта по-висок. За
периода трето тримесечие 2011 - трето тримесечие 2012 г. намаление на заетостта се наблюдава
само при мъжете - с 1,6%.
Инвестор.БГ, 22 Ноември 2012

Половината спестявания са в левове
53,52% от всички спестявания на домакинствата са в левове, показват данни на Българската
народна банка (БНБ) към края на септември. Делът на натрупаните средства в евро е 38,02 на сто,
а на тези в друга валута – 8,46%. Според статистиката на централната ни банка към края на
септември домакинствата държат на влог близо 33,27 млрд. лв. От тях 17,81 млрд. лв. са в
националната валута. Спестяванията в евро се равняват на 12,65 млрд. лв. А натрупаните средства
в други валути са значително по-малко. Те възлизат на 2,81 млрд. лв. Банкери припомнят, че в
началото на кризата ситуацията е била различна и делът на спестяванията в левове е бил едва 41%.
Кризата изведе още по-отчетливо българския лев като най-предпочитаната валута за спестяване у
нас. На практика за последните четири години на всеки 10 спестени лева 7 са в нашата парична
единица, коментираха финансисти.
Монитор, 21 Ноември 2012

Бизнесът се стяга за тежка година
Влошават се очакванията на българския бизнес за икономическата среда през 2013 г. Все повече
фирми прогнозират свиване на приходите от продажби, на инвестициите и на заетостта, както и
цялостно влошаване на бизнес климата. Това показва годишното изследване на Асоциацията на
европейските търговско-промишлени палати. То е проведено в 26 държави от Европа и е
обхванало 631 фирми в България, каза председателят на БТПП Цветан Симеонов. Според
изследването бизнесът очаква дестабилизацията на икономиката да продължи и през 2013 г. Като
цяло за Европа настроенията са песимистични, като само в отделни държави има оптимизъм по
някои показатели като например ръст на износа, което ще доведе до скромен растеж. Симеонов
допълни, че много от прогнозите на родния бизнес за 2012 г. не са се сбъднали. Сравнение на
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очакванията на фирмите за 2012 г. и реалните резултати сочи, че едва 20% от фирмите са имали
реална представа за бизнес средата. Обикновено родният бизнес е сред най-големите оптимисти в
Европа, но положителните настроения сред фирмите вече се изпаряват. Близо 24% от
анкетираните родни компании очакват влошаване на бизнес климата през 2013 г., докато миналата
година песимисти са били 9%.
Стандарт, 21 Ноември 2012

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Друг
тръбопроводния", по Дълготрайни активи за 2011 г.
No_
2011

Предприятие

сухопътен

Град

транспорт,

без

Дълготрайни активи (хил. лв.)
2011

2010

1

Столичен електротранспорт ЕАД

София

129 698

130 972

2

Столичен автотранспорт ЕАД

София

79 979

79 979

3

ПИМК ООД

Съединение - Пд

62 714

32 391

4

Юнион Ивкони ООД

София

42 297

46 813

5

Пекто Ангелов БГ ЕООД

Пловдив

18 061

n.d.

6

Хеброс бус ООД

Пловдив

18 043

25 091

7

Градски транспорт ЕАД

Варна

17 607

18 779

8

Янков и С-ие ООД

Пловдив

12 839

13 846

9

Ян Де Райк Логистик България ЕООД

Севлиево

7 474

4 879

10

Транспрес ООД

Велико Търново

6 382

3 151

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ
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До един месец „Булгартабак” ще отвори нов офис в Дубай.
Целта е той да се превърне в регионален център, чрез който
"Булгартабак" да успее да поддържа контактите си и да
развива пазарите в Близкия изток, Азия и Африка. Това
съобщиха изпълнителните директори на компанията
Венцислав Чолаков и Ангел Димитров по време на
изложението Middle East Exclusive в Дубай, което беше
SOFIX: 26.10.2012 – 27.11.2012
открито в неделя от принца на Дубай Шейх Ахмед бин
340
Саед Ал Мактум. След официалния старт той е разгледал
335
330
щанда и продуктите на нашата водеща компания.
325
„Булгартабак“ е с установени пазарни позиции в този
320
регион. На изложението компанията представи и новата си
315
корпоративна визия и лого, които предизвикаха огромен
310
интерес сред посетителите на Middle East Exclusive в
Дубай. През последните няколко години “Булгартабак“
реализира сериозен ръст в продажбите за Средния изток.
През 2011 г. продажбите на компанията са с ръст от над
24%, през 2012 г. е реализирала над 15 милиарда къса цигари за пазарите в Средния изток.

23.11

123
122
121
120
119
118
117
116
115
114

27.11

Булгартабак” прави регионален център в
Дубай

81

03.11

Money.bg, 2012-11-28

BGREIT: 26.10.2012 – 27.11.2012

30.10

С решение N 1098 – ПД от 21.11.2012г. Комисията за
финансов надзор e отписала Оргахим АД от регистъра на
публичните дружества и други емитенти на ценни книжа
по чл. 30, ал.1 т.3 от Закона за Комисията за финансов
надзор, воден от КФН, съобщи дружеството. Оргахим АД
подаде заявление за отписване от публичния регистър след
като отправи търгово предложение към останалите
акционери за закупуване на 22 033 броя акции или 4.38% от
капитала на дружеството на цена 90.00 лв. за акция. Тази е
цената, по която акционерите, които не са прехвърлили
притежаваните от тях акции до изтичане на търговото
предложение, могат да получат плащания до 18 август 2017
год. За получаване на дължимите суми е открита специална
банкова сметка в УниКредит Булбанк АД, клон Русе, гр.
Русе пл. Света Троица №5.

БФБ-София
Седмичен оборот (19–23 ноември
2012 г.) (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
441 916.60
Standard
2 714 494.95
АДСИЦ
2 465 371.23
Общо
7 122 951.72

26.10

Оргахим АД вече не е публично дружество

Монитор, 2012-11-27

"Елана": Напразен борсов патрон
Ден преди края на продажбата на 20% от акциите на куриерската компания "Спиди" е ясно, че
търсенето ще си остане колкото за поредната бутикова позиция на фондовата борса. Това
коментира Цветослав Цачев в блога на инвестиционната компания "Елана". За скептиците на БФБ,
разбира се, това не е нещо ново – те отдавна определят пазара ни като упражнение по борсова
търговия за студенти от голям университет. Независимо от спектъра на епитетите, от значение е
само фактът, че на борсата ни не успя да се появи една нова и интересна акция. Причините са
много и вероятно всеки посредник за публично предлагане ще ги анализира и ще се опита да се
предпази от тях в бъдеще. Проблемът е, че на пазара ни не можем да си позволим никакви
халостни патрони, ако искаме той да започне да се развива като важен фактор за реалната
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икономика. А не да бъде слаган на едно равнище със зеленчукова борса. "Спиди" е компания с
отлични пазарни позиции в България и вероятно листването й в този мащаб и дейност преди
кризата щеше да доведе до фурор сред инвеститорите.
Капитал, 2012-11-26

Фондовете на Schroder Investment Management, които ще бъдат
дистрибутирани в България от Карол Капитал Мениджмънт, са вече
официално регистрирани от Комисията по финансов надзор. 96 от регистрираните в
Люксембург фондове са вече достъпни за българските инвеститори. От Карол Капитал
Мениджмънт гледат на сътрудничеството между двете компании като на възможност да
предложат на българските си клиенти разнообразие от взаимни фондове, предлагащи достъп до
широк набор от географски региони и всички класове активи. Разнообразният им инвестиционен
фокус ги прави подходящи за всички типове инвеститори – индивидуални, корпоративни и
институционални. На база настоящата икономическа ситуация, в която хората търсят главно
сигурност за своите пари, специалистите на Schroders и Карол Капитал Мениджмънт предлагат
четири фонда на фокус с обща тема „текущ доход”. Тези фондове са с в категорията на по-нисък
риск и дават възможност за доход от лихви и дивиденти.
profit.bg, 2012-11-26

Дупница- Табак продаде акциите си в Химко Дупница- Табак АД е продало
всичките си 11.52% от капитала на Химко АД, съобщи дупнишкото дружество. Датата на
прехвърляне на собствеността е 15 ноември 2012 година.
Money.bg, 2012-11-23

Два телекома заявиха интерес към "Глобул"
Turk Telekom и Turkcell са подали необвързващи оферти за "Глобул", обявиха двата турски
телекома в изявления до фондовата борса в Истанбул, цитирани от Reuters. Ако продажбата на
"Глобул" се осъществи, това ще е вторият български телеком, който ще смени собственика си в
рамките на няколко месеца. Преди седмица БТК беше купена от тандема Цветан Василев и
руската банка VTB. Офертата на Turk Telekom за втория по големина GSM оператор в България е
част от плановете й за регионално разширяване на бизнеса, пише в официалното съобщение от
компанията. От своя страна Turkcell обявяват, че предложението е част от оценката и анализа за
инвестиционните възможности в различни държави. За момента не се споменават повече
подробности относно предложенията на двете компании, а техни представители не бяха намерени
за коментар до редакционното приключване на броя. Получените две индикативни предложения
идват в потвърждение на неофициалната информация, че всички заинтересовани инвеститори,
поканени от избрания консултант Citigroup, могат да подават индикативни оферти до края на
месеца.
Капитал, 2012-11-22

Делът на Ти Би Ай България ЕАД в ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп
намалява от 97,72% до 85,18%, след като в компанията бе влята ЗК Български имоти. Делът на
австрийската Виена иншурънс Груп АГ се увеличава до 12,83%. Виена Иншурънс груп АГ
притежаваше 99,927% от капитала на Български имоти АД и затова получава дял в Булстрад.
Уведомленията за промените в дяловите участия на дружествата са публикувани чрез Бюлетин
Investor.bg. Ти Би Ай България ЕАД е непряка собственост на Виена Иншурънс груп АГ и затова
последното контролира общо 98,01% от капитала на ЗАД Булстрад след преобразуването.
Сливането бе анонсирано през 2011 г., като се обмисля още от 2007 г., когато Виена Иншурънс
груп придоби ЗК Български имоти. „Целта на вливането е да се повишат приходите и намалят
разходите“, сподели Румен Янчев, председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор
на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс груп АД.
Инвестор.БГ, 2012-11-22
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ИНВЕСТИЦИИ

Френски гигант вдига спортен хипермаркет
в София
„Декатлон" закупи парцел с площ 27,14 дка в София за 13
милиона лева От пазара на строителни терени долитат
първите сигнали, че кризата отива в историята. Френският
гигант „Декатлон" започна да изгражда хипермаркет за
спортни стоки в София. Преди месец компанията закупи
парцел с площ 27,14 дка между Околовръстното шосе и
„Резиденшъл парк София". Сделката е на стойност 6,65
млн. евро без ДДС, или 13 млн. лева. На квадратен метър
земя това прави по 245 евро. Продавач е компанията „Алфа
център", която е собственост на малтийската „БалтоСлавик венчърс". На това място на Околовръстното шосе
преди години бе предвиден мегакомплексът „Алфа парк".
Проектът бе разработен от дружеството „Алфа
дивелопмънтс", което се контролира от бизнесмена Иво
Прокопиев. Същата компания притежаваше терена до 2009
г., като постепенно го продаде на малтийците. „Алфа парк"
трябваше да се превърне в мултифункционален комплекс с
високотехнологични офиси, търговски площи и жилища.
Плановете бяха за изграждане на сгради със 150 000 кв.
метра разгъната застроена площ при обща инвестиция. От
целия проект бе построена само една сграда - „Алфа бизнес
център". Тази година офис билдингът стана собственост на
гръцката финансова група „Алфа банк". Останалата част от
„Алфа парк" бе замразена с настъпването на кризата и сега
става ясно, че никога няма да бъде реализирана.
stroimedia.bg, 27 ноември 2012

Цената на земята твърдо над 400-450 лв.
догодина
Най-големият хотел в Приморско си търси купувач
"Грандхотел Приморско" може да се окаже с нов
собственик до Нова година. Причината за това е, че найголемият хотел в града е обявен за продан от частен
съдебен изпълнител заради дълг към СИБанк. Началната
цена е 10.5 млн. лв., а оферти се приемат до 21 декември.
Веднага след коледните празници пък - на 27 декември,
предложенията ще бъдат отворени. Дали обаче ще има
кандидати е под въпрос. Вярно е, че според специалисти в
хотела са инвестирани поне три пъти повече пари,
отколкото се искат сега, но цените не са същите, каквито
бяха преди няколко години. В същото време това е
поредният хотел от времето на строителния бум по
Черноморието, който се продава заради необслужвани
дългове, а интересът е почти нулев. Сградата е част от
комплекс, който включва и отделни блокове с апартаменти,
а общата му площ е близо 11 хил. кв.м. Намира се на входа
на Северния плаж на града. За продан се предлага само
хотелът, който разполага със 180 стаи и 100 апартамента,

Община Карлово предлага
терен в гр. Баня за руска
инвестиция
Община Карлово може да
предложи нов терен от 73 дка в
град
Баня
на
московски
инвеститори за изграждане на
почивна база за руснаци,
съобщи
председателят
на
Общинския съвет в Карлово
Стойо Карагенски.
Строителство Градът, 27
ноември 2012

Наливат 2.8 млн. евро в
спортния
комплекс
в
Симитли
Договор за 2.8 млн. евро нови
инвестиции
в
спортния
комплекс
„Септември“
в
Симитли подписаха кметът на
общината Апостол Апостолов и
изпълнителният директор на
държавен фонд „Земеделие“
Румен Порожанов. Средствата
са безвъзмездна финансова
помощ по Програмата за
развитие на селските райони,
мярка
321,
съобщиха
от
общинската управа.
Строителство Имоти, 26 ноември
2012

Първата
фабрика
за
производство на кори за
яйца заработи в Русе
Първата фабрика в България за
производство на кори за яйца
заработи в Русе. Вече има
проявен интерес от чужбина за
доставки, като дневно се
произвеждат над 30 000 бройки
от
специфичната
стока.
Нововъведението е факт след
подкрепа
по
Оперативна
програма
"Развитие
на
конкурентоспособността
на
българската икономика".
Vesti.bg, 23 ноември 2012
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няколко ресторанта и бара, плувни басейни, СПА център и др. Построен е на осем етажа с обща
разгъната застроена площ 18 хил. кв.м. Комплексът е собственост на "Грандхотел Приморско"
ЕООД.
Капитал, 27 ноември 2012

Световните търговски вериги се отказват от експанзия в България
България остава встрани от плановете за експанзия на големите международни търговски вериги,
става ясно от доклад на консултантската компания CBRE. Под 5% от анкетирани от компанията
100 водещи глобални търговски вериги планират да открият нови магазини в България през 2013
г., показват резултатите от проучване на нагласите на търговците. За сравнение миналата година
близо 20% от водещите световни търговски вериги са планирали експанзия у нас. Тогава страната
ни се нареждаше сред привлекателните дестинации за световните вериги като Португалия, Белгия,
Чехия, Швейцария, Холандия и други. Резултатите от анкетата показват, че догодина търговците
ще концентрират усилията си върху пазара в Германия. Почти 55% от участниците в проучването
са заявили, че планират да открият нови магазини в страната срещу около 38% през миналата
година. Веригите са привлечени от стабилната германска икономика на фона на дълговата криза в
еврозоната. Сред най-желаните дестинации за експанзия са още Австрия, Холандия,
Великобритания, Полша, Испания, Франция, Италия, Швейцария, Чехия, Белгия и други. На
опашката са Гърция, Словакия, България, Ирландия и Сърбия. Като цяло плановете на големите
международни търговски вериги за разширяване не са се променили съществено в сравнение с
миналата година. Около 44% от анкетираните търговци планират да открият до 10 нови магазина,
около една трета – от 11 до 30 магазина, а около 20% - повече от 30 магазина.
investor.bg, 26 ноември 2012

“Газпром” вдига ТЕЦ, продава му по-изгодно
Ямбол създава високотехнологична зона върху бивши казарми
Ямбол да се превърне в икономически, транспортен и търговски център, част от националната ос
на урбанизация Стара Загора – Ямбол – Бургас. Да се преодолеят дисбалансите в различните части
на града и да се повиши качеството на жизнената среда. Това е визията за Ямбол до 2020 г., която
стои в основата на стратегическата рамка на подготвяния интегриран план за градско
възстановяване и развитие. Изхождайки от изготвения целеви и проблемен анализ, основните
сравнителни предимства и потенциали на града и прилежащия му хинтерланд са ключовото
разположение на кръстопътя София - Бургас и Русе - ГКПП Лесово, създадените удобни
комуникационни връзки с АМ "Тракия", окончателното изготвяне и приемане новия общ
устройствен план, богатото културно-историческо наследство и присъствието в икономиката на
общината на значими чуждестранни инвеститори. По-съществените проблеми на Ямбол са
ниският жизнен стандарт и намаляващият дял на реално заетите от активното население,
негативните демографски процеси и амортизираният сграден фонд в някои от кварталите.
Строителство Градът, 26 ноември 2012
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АНАЛИЗИ

Новите молове излизат със смели концепции
Новата вълна от молове няма да обогати пазара само по отношение на запаса от търговски площи.
Очаква се тя да донесе със себе си нови концепции и разбирания за това какво трябва да предлага
един търговски център, за да бъде успешен. Проектите ще ни предложат и интересни
архитектурни и строителни решения, които ще направят възможно физическото реализиране на
амбициозните идеи на инвеститорите. Зад тези концепции стои най-вече желанието за привличане
на клиенти и задоволяването на всички техни потребности, но и нещо повече - находчивото
създаване на такива потребности. Следващият материал представя накратко два от бъдещите
проекти, които се очаква да се появят на пазара, като акцентира върху най-характерните им
особености.

"Парадайс център"
"Парадайс център" предстои да отвори врати през март 2013 г. Това ще бъде най-големият и първи
лайфстайл търговски център в България. Очакваната заетост е над 80%.
Към момента в "Парадайс център" са подписани договори за почти 70% от площите, а за други
20% консултантите са в напреднала фаза на преговори.
По-големите подписани договори са с "Карфур", на 8000 кв.м, като веригата ще бъде представена
с нейната премиум концепция "Карфур Планет"; "Техномаркет&Хоум" – над 3000 кв.м; детски
хипермаркет "Алис Кидс&Хоум", над 1200 кв.м; H&M – почти 3000 кв.м; "Синема сити" – 4500
кв.м; Playground – 3500 кв.м; Orange Fitness – 3500 кв.м; Sofia Event Center – 2500 кв.м;
Медицински диагностичен център – 1000 кв.м. Очаква се до края на месеца да бъдат подписани
договори и с други големи търговци.
Концепцията "лайфстайл" означава, че освен стандартните търговски площи молът ще предложи
на своите посетители много и различни забавления. Наличието на естествена светлина, водни
вътрешни и външни атракции и много зеленина разнообразяват архитектурното решение на мола.
Вътрешният дизайн е изпълнен в различни концепции – каньон, булевард, градина и тераса.
Разнообразието на концепциите подобрява вътрешното пространство и спомага за по-лесна
ориентация.
Договорът с "Ориндж фитнес" е за над 4000 кв.м, който освен стандартното фитнес оборудване ще
предлага плувен басейн, 25/12.50 м (малък олимпийски размер), зали за скуош, тенис на маса,
сауна и други.
Изгражда се целогодишна ледена пързалка, която се намира на +2 етаж, в непосредствена близост
до "Синема сити". Изграждат се 14 зали, като освен 3D ще има и 4D зала – единствена в
киносалон в България.
Друг наемател ще бъде Playground - около 4000 кв.м – билярд, боулинг, 4D игри и детски кът за
най-малките.
На терасата на площ от почти 8000 кв.м се изгражда атракционен парк "Парадайс ленд". Ще има
11 атракциона, които ще функционират сезонно.
"Парадайс център" разполага с над 3000 кв.м тераси, които са с гледка към Витоша и Южния парк.
Инфраструктурата: в момента се разширява бул. "Черни връх" от кръстовището на "Сребърна" и
Черни връх в посока Околовръстен път. Към датата на откриване булевардът ще бъде разширен и
ще има по 2 ленти във всяка една посока.
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До края на 2014 г. ще бъде изградена още една спирка на метрото, като по този начин последната
спирка от този метролъч ще стигне ул. "Филип Кутев". Ще има директна (топла) връзка на
метростанцията с -1 етаж на центъра.

Sofia Ring Mall
Sofia Ring Mall заедно с IKEA формира първата търговска дестинация с регионално значение.
Проектът се отличава със стратегическо местоположение, бърз и лесен достъп благодарение на
реконструираната Южна дъга на Околовръстния път на София.
Sofia RingMall ще отвори врати за посетители в края на 2013 г. Разположен до първия и единствен
магазин IKEA в България, търговският център предлага отличителна концепция за шопинг и
забавление в над 200 магазина, модерен мултиплекс с 10 зали, зона за хранене, открити тераси с
изглед към Витоша и детски площадки. Търговският център ще разполага със 175 000 кв.м обща
площ и 69 000 кв.м отдаваема площ, разпределена на 3 етажа.
Голяма част от търговските площи в Sofia Ring Mall вече е договорена с ключови наематели, сред
които са: "Пикадили", мебелна къща "Явор", Mr.Bricolage, Cine’Grand, "Техномаркет", Public,
Intersport, New Look и други.
Едно от основните предимства на Sofia Ring Mall е, че ще предлага уникално съчетание от Бигбокс формати заедно с класически шопинг мол микс, което го превръща в търговски център,
удовлетворяващ широк диапазон от потребности на посетителите.
Основни акценти от архитектурна и строителна гледна точка са атриумите, които осигуряват
слънчева светлина на зоните за забавления и свободно време на центъра, откритите тераси с
изглед към Витоша и съвременните строителни технологии с природосъобразни и енергийно
ефективни инженерни системи. Трийсет процента от площта на центъра се предвижда да бъде със
зелени площи.
Строителство Градът, 26 ноември 2012
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 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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