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Продава се шоколадовата фабрика в
Ботевград
Шоколадовата фабрика на "Сигма био" в Ботевград,
която не работи от близо две години, се продава от
синдика на дружеството. Сградите, машините и
търговските марки на предприятието ще бъдат
предложени за общо 1.8 млн. лв. на търг във вторник.
Макар че повечето активи са нови или модернизирани,
вероятността да се намери купувач от първия път не е
голяма."Сигма
био"
влезе
в
процедура
по
несъстоятелност през март 2012 г. по искане на самото
дружество. За начална дата на неплатежоспособността
беше обявен 21 октомври 2011 г. През лятото на
миналата година производството беше временно спряно
заради липса на средства, с които да се извърши
процедурата, но месец по-късно беше възобновено, след
като Обединена българска банка, която е най-големият
кредитор на дружеството, внесе необходимата сума.
Компанията дължи на банката близо 950 хил. лв.
Кредитът е обезпечен с ипотека. Сегашният търг е
първият опит за осребряване на имуществото. Активите
са обединени в две групи. Първата включва
промишлени сгради с площ от 920 кв.м и начална цена
от 614.8 хил. лв. Вторият пакет е оценен на 1.144 млн.
лв. и в него влизат още седем промишлени сгради
(около 1000 кв.м), 2 дка земя, машини и оборудване,
както и 16 търговски марки.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 24.06.2013

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 04.02.2013

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 04.02.2013

Капитал, 25 юни 2013

“Росатом” готова да дострои “Белене”
"Росатом" е заинтересована да дострои АЕЦ "Белене".
Това заяви генералният директор на руската държавна
корпорация
Сергей
Кириенко
по
време
на
Петербургския международен икономически форум,
цитиран от портала "Нефть России". Той припомни, че
сега тече арбитражният процес по иска на
"Атомстройекспорт" към НЕК за компенсация от 872
млн. евро по проекта. "Процесът си върви, адвокатите
работят", заяви Кириенко. Шефът на "Росатом" не
отговори дали България е поискала извънсъдебно

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 04.02.2013

Източник: imoti.net
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споразумение. Ние сме заинтересовани не да се съдим, а да строим атомната централа, подчерта
Кириенко и добави, че ако кабинетът в София приеме решение да дострои "Белене", то "Росатом"
винаги е готова за преговори. Заключителните пледоарии по арбитража в Париж са насрочени за
юли 2014 г., така че преди това трябва да има яснота по проекта, коментираха експерти.
Стандарт, 21 юни 2013

Канал 3 вече има нов собственик.
Лично програмният директор Сашо Диков извести за сделката от ефира на медията. "Новият
собственик е "Медийна инвестиционна организация". Това е фамилна фирма със собственик
Мария Опренова. Тя е работила като шеф на рекламата в "М-Тел", HBO и т.н. Тя е съпруга на
Любомир Минчев - ключова фигура в бизнеса с телекомуникационно оборудване. Финансирането
е изцяло по линия на семейните финанси", заяви Сашо Диков. Той обясни, че прави изказването,
за да пресече очакваните от него слухове за каквато и да е зависимост с олигархични структури.
"Става дума за бизнесмени с изключително висока репутация и чисти финанси", категоричен бе
Диков.
Блиц.бг, 20 юни 2013 г.
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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България е била втора в Европейския съюз (ЕС) по
годишен ръст на индекса на строителната продукция през
април, сочат данните на европейската статистическа
служба Евростат. У нас е отчетено повишение в
строителството от 3,9%, като ни изпреварва само
Унгария с ръст от 9,8 на сто. Трета е Чехия, където
ръстът е в рамките на 2,5%. Същевременно в еврозоната е
регистриран годишен спад на строителната продукция от
6,6%, а в ЕС – от 5,9%, въпреки че на месечна база
индексът на строителната продукция нараства заради
топлото време съответно с 2% и 0,9 на сто. Продължава
да се задълбочава спадът на строителния сектор в Полша.
След като през март индексът на строителната продукция
в страната регистрира понижение от 17 на сто, през април
понижението се ускорява до над 25%, което отново
нарежда страната на първо място в ЕС. Класацията се
допълва от Португалия със спад от над 24%, следвана от
Словения с 19,3% и Испания с 15,3 на сто. И в ЕС се
наблюдава тенденция на по-сериозен спад при
гражданското и инженерното строителство спрямо
сградното.

26.06.2013
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Втори сме в ЕС по ръст на строителството

ПЧИ 43.1 млн. EUR през април 2013

Монитор, 20 Юни 2013
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Б. Стефанов: Между 1,5 и 2 млрд. евро ще
са чуждите инвестиции за 2013 година
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Лоши и преструктурирани кредити
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В първите месеци на годината не се наблюдава осезаема
разлика на обема на чуждите инвестиции спрямо 2012
година, коментира изпълнителният директор на
Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов.
Той обясни, че според предварителните данни на БНБ
направените вложения до края на април са около 410
милиона евро, а през 2012 година са били 407 милиона
евро. Ревизираните данни за същия период на миналата
година, които са готови около шест месеца след
предварителните, показват, че инвестициите са били над
1 милиард евро. В този смисъл информацията, че има
спад от над 60% в направените вложения от чужди
компании за началото на 2013 година не е точна, обясни
Стефанов. Той подчерта, че от началото на тази година
няма значително повече фирми, които да инвестират у
нас. „Няма и значителен отлив на капитали“, обясни
директорът на Българската агенция за инвестициите.

Безработица 11.0 % през май 2013
1 3.0 %
1 2.0 %
1 1.0 %

Инвестор.БГ, 20 Юни 2013
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Заплатите в България растат въпреки увеличаващата се безработица
Пазарът на труда в България реагира по-силно на ръстовете и спадовете в икономиката, отколкото
в други европейски държави. Това е един от изводите в доклад за пазара на труда в страната,
публикуван от Европейската комисия (ЕК). Изчисленията на авторите показват, че реакцията е два
до три пъти по-силна, отколкото средно за ЕС. В анализа се посочва, че безработицата в България
се е удвоила от 5 до 12% от 2008 до 2012 г. Въпреки това обаче средното заплащане е нараствало с
двуцифрени темпове по време кризата и с около 6% за периода 2011-2012 г. Така по време на
кризата пазарът на труда се е приспособил чрез загуба на работни места вместо чрез намаляване
на доходите. Авторите на доклада обаче отбелязват, че рязкото свиване на заетостта трябва да се
разглежда в контекста на прегряващ пазар на труда през предходните години.
Капитал, 19 Юни 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Строителство на пътища, самолетни
писти и спортни терени", по Приходи от продажби за 2011 г.
No_
2011

Предприятие

Град

Приходи от продажби
(хил. лв.)
2011

1

Пи Ес Ай АД

2

2010

Стара Загора

173 291

120 913

Трейс груп холд АД

София

160 091

145 352

3

Доуш Иншаат Ве Тиджарет А.Д. клон България
КЛОН

София

125 091

64 249

4

ПСТ Холдинг АД

София

123 238

30 759

5

СК 13 Пътстрой АД

Перник

87 533

31 772

6

Терна Акционерно, туристическо, техническо и
корабоплавателно дружество - Клон България
КЛОН

София

81 560

83 792

7

Джи Пи Груп ООД

София

79 018

60 836

8

ГБС-Инфраструктурно строителство АД

София

70 034

80 499

9

Пътинженерингстрой Т ЕАД

Търговище

66 405

61 928

10

Хидрострой Варна АД

София

62 160

54 937

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

BGREIT: 27.05.2013 – 25.06.2013
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На свое заседание от 24 юни 2013г., Комисията за
финансов надзор е потвърдила коригирания проспект за
допускане до търговия на облигации на "Феърплей
Пропъртис" АДСИЦ, гр. София. Емисията е с цел търговия
на регулиран пазар. Емисията е в размер на 2 400 000 евро,
разпределени в 2 400 броя обикновени, лихвоносни,
поименни,
безналични,
свободнопрехвърляеми,
неконвертируеми и обезпечени облигации, с номинална
стойност 1 000 евро всяка, с плаващ лихвен процент в
размер на 3 месечен EURIBOR + 550 базисни точки, но не
по-малко от 6,50% годишно. Датата на емитиране на
емисията е 31.01.2013 г., а падежа й 31.01.2021 г.. Вписва
посочената емисия във водения от КФН регистър.

БФБ-София
Седмичен оборот (17–21 юни 2013)
(лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
1 945 339.95
Standard
4 988 072.20
АДСИЦ
1 366 691.16
Общо
8 518 522.16

27.05

КФН
потвърди
проспекта
на
облигационната емисия на "Феърплей
Пропъртис" АДСИЦ

Money.bg, 2013-06-26
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УД Статус Капитал става Скай управление
на активи АД

SOFIX: 27.05.2013 – 25.06.2013
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Money.bg, 2013-06-25
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На свое заседание от 20 юни 2013 г. КФН е взела решение
да впише емисия акции, които ще бъдат издадени от
"Корпоративна търговска банка" АД в резултат на
увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в
размер на 5 517 310 лв., разпределена в 551 731 броя
обикновени,
безналични,
поименни,
свободно
прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност
10 лева., в резултат на увеличаване на капитала от 60 000
000 лв. на 65 517 310 лв.

BG40: 27.05.2013 – 25.06.2013

27.05

КФН вписа увеличението на капитала на
КТБ

УД Статус Капитал, управляващо ДФ Статус Нови АкцииСофия (3NPA) и ДФ Статус Финанси-София (3NPB)
променя името си, става ясно от публикация в БФБ. Новото
наименование на управляващо дружество Статус Капитал АД е Скай управление на активи АД.
Решението е взето на общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 12.06.2013 г.,
като промените са вписани по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по
вписванията на 20.06.2013 г.
Money.bg, 2013-06-25

АДСИЦ са устойчиви по време на криза
Какво се случи с Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) през
последните години? Могат да се очертаят три основни момента. „Едно от проявленията на пазара
на АДСИЦ бе в първите две години на кризата, когато много често BGREIT имаше обратна
корелация на останалите индекси. Разбира се, в основата за това са АДСИЦ инвестиращи в
земеделски земи. Причината е, че в земеделието и пазара на земята няма криза, а по скоро растеж
през последните години”, обяснява Маню Моравенов – изпълнителен директор на Fair Play
Properties АДСИЦ. Друго проявление на пазара на АДСИЦ е, че след първоначалните 3-4 години
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на бум в създаването на тези специални фондове през последвалите 4-5 години рецесията замрази
дейността на голяма част от тях. Това неминуемо рефлектира в ликвидността на техните акции
като в момента относителна ликвидност имат не повече от 15-20% от лицензираните фондове от
този тип. „Ако извадим аграрните от сметката, ще се окаже, че ще останат само няколко ликвидни
АДСИЦ, инвестиращи в имоти.
Fakti.bg, 2013-06-25

Корпоративните сделки имат ключово значение за търговията
Корпоративните сделки имат ключово значение за търговията с акции на БФБ-София и всъщност
са в основата на търговията. Тук влизат придобиванията на значителни дялове в Каолин АД,
Инвестор.БГ АД, Уеб Медия груп АД, София-БТ АД, Благоевград-БТ АД и Юрий Гагарин АД
(чрез придобиване на основния собственик). Съществени за търговията бяха и сделките по
приватизация на държавните дялове в ЧЕЗ и Енерго-Про. Корпоративна сделка е и ликвидацията
на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ, включително продажбата на основния актив от 180
хил. дка земеделска земя на Ромфарм Компани ООД. Бяха осъществени и ликвидации на И Ар
Джи Капитал 1 АДСИЦ и И Ар Джи Капитал 2 АДСИЦ. За малките инвеститори е важно да
предвидят къде ще има сделка, която ще им позволи да излязат от инвестицията си на по-висока
цена, използвайки ликвидността на отправените търгови предложения или ликвидации. Именно
поради важността на тези сделки, лектор в предстоящия Клуб Investor.bg посветен на
капиталовите пазари е Николай Марков, старши мениджър в отдел „Консултации по сделки” на
"Ърнст и Янг България".
Стандарт, 2013-06-21
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Бизнесмени влагат в луксозни къщи
Заможните българи със собствен бизнес започват да
насочват вниманието си към луксозните имоти в страната.
Отчита се ръст в продажбите на луксозни къщи и
апартаменти, предимно в София (кварталите "Драгалевци",
"Симеоново", "Бояна"), Варна и Бургас, каза Тихомир
Тошев, изпълнителен директор на консултантската
компания КредитЦентър. "При луксозните къщи процентът
на самоучастие върви между 40% и 50%, а останалата сума
се осигурява с кредити. Когато говорим за апартаменти в
централните градски части, тогава самоучастието пада до
30-40%", посочва Тошев. Според него една от причините
бизнесмените да се обръщат към луксозните имоти именно
сега е фактът, че те са на доста по-достъпни цени от
периода преди кризата. Това раздвижване на високия
сегмент имоти води до около 10% ръст в средния размер на
изтеглените ипотечни заеми през месец май, сочат данните
на КредитЦентър.
Стандарт, 26 юни 2013

Офертите за нови жилища изчезват от
пазара
Продължава да намалява броят на офертите за нови и
недовършени жилища в София и другите големи градове в
страната, като това важи най-вече за престижните
централни квартали, сочи статистиката на имотните
сайтове. Според Тихомир Цаков от агенция „Аристо” в
момента и търсенето от страна на купувачите е за
завършени жилища. По думите му има риск да се появи
дефицит от нови имоти и да се повтори ситуацията от
първите години на миналото десетилетие.
Монитор, 25 юни 2013

Десетки имоти за над 1 млн. евро чакат
купувачи в София
7,15 млн. евро е сумата, която се иска за най-скъпата къща
на пазара в София, показва справка на Profit.bg в сайтове за
недвижими имоти. Имотът се намира в западния край на
бул. „Цариградско шосе”. Като цяло с цена над 1 млн. евро
за продажба са обявени около стотина къщи. Четири от
офертите са над 5 млн. евро. Около 280 са офертите в
сегмента на цени от 500 хил. до 1 млн. евро, което е с 29%
повече от миналото лято. Според Полина Стойкова,
оперативен директор на Bulgarian properties, купувачите на
луксозни къщи искат модерни, построени през последните
5 години. „Всичко старо не е добро и се отбягва от
потенциалните клиенти”, смята тя. „Все още по-голямата
част от инвеститорите още предпочитат да купят готов
имот, защото е по-изгодно и става по-бързо. Найпредпочитаният квартал е Бояна около Беловодски път,

Строят нова автогара на
бул. "Ботевградско шосе"
Столична община обмисля
вариант за довеждащ транспорт
до началната метростанция от
третия лъч на метрото, която ще
се намира на бул. „Ботевградско
шосе“. Това коментира в писмо
до "Блогът на Апо" директорът
на столичния метрополитен
инж. Стоян Братоев.
Stroimedia.bg, 24 юни 2013

Подписаха договора за
довършване на спортната
зала в Русe
Контрактът беше парафиран от
кмета Пламен Стоилов и
представителя на „МОЛ РУСЕ
ИНВЕСТ“ ООД. В изпълнение
на
решение
№420
от
27.12.2012г.
на
Общински
съвет-Русе, в петък в кабинета
на кмета на общината беше
подписан
договор
за
дългосрочно сътрудничество и
реализация на проект.
citybuild.bg, 24 юни 2013

Три нови мола ни очакват
през 2013 г.
За разлика от 2011 г., когато в
България не бе открит нито
един нов шопинг център, през
2012 г. ситуацията в ритейл
сектора
може
да
се
характеризира
с
повишена
динамика. Това сочи докладът
за пазара на търговски площи в
България през миналата година,
изготвен от GVA Sollers
Solutions. Към момента на
изготвяне на доклада в процес
на изграждане са шопинг
центрове с нетна отдаваема
площ 277 000 кв.м.
Stroimedia.bg, 24 юни 2013
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защото тази зона има лесен достъп до бул. „България” и центъра на София. По думите на
Стойкова интересът към Драгалевци и Симеоново намалява заради недобрата инфраструктура.
Stroimedia.bg, 24 юни 2013

Инвестицията в Plaza West е 50 млн. лв.
Най-новият многофункционален търговско-развлекателен комплекс в София е Plaza West. Молът в
строеж въпреки кризата се намира на строящата се западна дъга на Околовръстния път, срещу
магазин Baumax в кв. "Люлин", с което районът започва да се превръща в привлекателна търговска
дестинация. Инвестицията е 50 млн. лв. Инвеститор e Stirling Properties Bulgaria ЕООД, чийто екип
е осъществил редица успешни проекти като Европейски търговски център и "Бургас плаза". Plaza
West ще се състои от различни по големина търговски площи на три нива, общата отдаваема площ
е 25 600 кв.м разгънатата застроена площ – 37 750 кв.м. Предвиден е открит паркинг на две нива за
760 автомобила. Очаква се центърът да бъде открит през пролетта на 2014 г. Голяма част от
търговските площи вече са заети - хипермаркет на Carrefour върху 9500 кв.м, френската верига за
спортни стоки Decathlon с 3000 кв.м, магазин на "Зора" и мебелната къща Homey - 2 650 кв.м, кино
"Арена" с шест зали, магазини за дрехи на световни марки, ресторант и заведения за бързо
хранене, детски кът.
Строителство Градът, 24 юни 2013

Подписват договорите за изграждане на трафик кулите във Варна и
Бургас
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов ще
присъства на церемонията за подписване на договорите за проектиране и изграждане на бреговите
центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването в Бургас и Варна.
Събитието ще се състои на 24 юни (понеделник), от 11:00 часа, в сградата на Културния център
„Морско казино“, зала ‚Петя Дубарова“, гр. Бургас. По време на събитието ще бъде представен
проекта „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS)“ - фаза 3,
по който се изграждат и трафик кулите. Срокът за тяхното завършване е 30 юни 2014 г., а размерът
на инвестицията е над 3,7 млн. лв. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Транспорт“.
На церемонията се очаква да присъства кметът на община Бургас Димитър Николов,
представители на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и на изпълнителя и др.
citybuild.bg, 24 юни 2013

Обособихме три нови корабни места на пристанище Видин - Север
Над 7.5 млн. лв. са инвестирани в пристанище "Видин–север" "За изминалите две години и
половина, откакто "Параходство БРП" АД е концесионер на пристанището, са пуснати в
експлоатация три нови корабни места. Две от тях са специализирани за обработка на насипни
товари с висока производителност. Монтиран е и пуснат в експлоатация втори пристанищен
портален кран "Кировец". По този начин е постигната резервираност на претоварните процеси в
съответствие с основната ни цел - постигане на качествено обслужване на клиентите на
пристанището. Изградени са над 1200 кв.м трайни бетонови настилки. Пуснат е в експлоатация
електронен автокантар с възможност за обработка на дълги автокомпозиции с тегло да 80 т. В
процес на пускане са три склада с общо закрити складови площи 2100 кв.м. Обновена е тиловата
механизация на пристанището, като са закупени два мобилни крана, челен кофъчен товарач, челен
кофъчен минитоварач, 3 бр. газокари и друга специализирана техника", разказва пред
"Строителство ГРАДЪТ" Румен Попов, директор дирекция "Пристанища и логистика" в
Параходство "Българско речно плаване". Дружеството е концесионер на пристанищен терминал
"Видин–север" и пристанищен терминал "Фериботен комплекс Видин" от октомври 2010 г., като
срокът на концесията е трийсет години.
Строителство Градът, 24 юни 2013

Южнокорейска компания ще изгражда биоферми у нас
Биоферми ще изгражда у нас южнокорейската компания "Ию Съндей". Те ще са за производство
на сертифицирани екологично чисти продукти от растителен и животински произход. Това
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съобщиха от Българската търговска и промишлена палата(БТТП). Екостопанствата ще са
разположени в близост до изградените от "Ию Съндей" соларни електроцентрали. Такива
централи компанията е изградила на 5 места в страната - в с. Самоводене, община Велико
Търново; в с. Златарица, община Златарица, област Велико Търново; в Сливен, в с. Остър камък,
община Харманли, област Хасково и в с. Катуница, община Садово, област Пловдив. Намеренията
за инвестиции на южнокорейската компания бяха представени по време на среща на председателя
на БТТП Цветан Симеонов и управителя на "Ию Съндей" АД, Джонгсу Сул.
Фермер, 24 юни 2013

Руснаци отварят завод в Бургас
Производство на хирургични конци и игли ще стартира още от тази година в Бургас.
Инвестицията е на водеща московска фирма. Производството е екологичночисто, отговаря на
всички стандарти за тази високотехнологична дейност и като технология прилича на
часовникарското, аргументират се руснаците, които в момента имат подобно производство в
руската столица. Преди дни руснаците са оглеждали помещения за наемане в Бургас, като едната
възможност е общинската част от Медицинския център в кв. „Меден рудник”. В първите дни на
юли инвеститорите пристигат отново, този път с технолози, които ще преценят на място условията
и възможностите. Междувременно руснаците са патентовали производството си в България, което
говори за сериозен инвеститорски интерес от тяхна страна, коментираха общински специалисти
На първо време в завода ще бъдат наети 50 души, а ако инвестицията е успешна и оправдае
първоначалните намерения, ще се търсят възможности за разширяване на производството. За
първото шестмесечие на 2013 г. равнището на безработицата в община Бургас е на ниво 6,1% при
средно за страната – 13,8%.
Монитор, 24 юни 2013

Екологичен проект за близо 100 млн. лв. започна в Несебър
Проект за 98 млн. лв., свързан с пречистването на отпадните води и запазване на чистотата на
Черно море, започна община Несебър. В края на миналата седмица беше направена първа копка на
част от дейностите по него - разширение и модернизация на пречиствателната станция в Равда.
Съоръжението ще обслужва агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда, като в него ще се
заустват и отпадните води на поморийските градовете Ахелой и Каблешково. Проектът се
финансира от оперативна програма "Околна среда", а договорът за него беше подписан между
община Несебър и управляващия орган на европрограмата през миналия август. Партньор е и
община Поморие, "Водоснабдяване и канализация" ЕАД – Бургас, е асоцииран партньор. Освен
реконструкцията на пречиствателната станция дейностите включват и изграждането на тръба за
дълбоководно заустване в Черно море на пречистените отпадъчни води. След близо осем месечни
тръжни процедури в началото на юни бяха подписани договорите с основните изпълнители по
проекта. Реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води ще се изпълнява от
дружеството "Воден проект Несебър" с лидер "Строително-предприемачески холдинг", чиято
основна дейност през последните години е съсредоточена в екологичната инфраструктура.
Капитал, 24 юни 2013
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АНАЛИЗИ

Двойни 5 звезди
В София има над 360 хотела, но малко от тях са интересни за инвеститорите. Пазарът е слаб,
заетостта често е проблем, а цените бавно се възстановяват след спада преди три-четири години.
В подобна среда продажбата дори на първокласни активи изглежда проблемна. Тази на 5-звездния
Hilton обаче изненада със силен интерес, но само от местни играчи. Според източници на
"Капитал" оферти са подали 7-8 участници, а собственикът на хотела Quinn Group вече е започнал
преговори с един от тях в лицето на Спас Русев (самият Русев миналата година влезе на хотелския
пазар с покупката на Radisson Blu).
За прогнози около приключването на сделката е рано. Смяната на собствеността в Hilton обаче
очертава ясна тенденция – хотелският пазар е отчетливо доминиран от български собственици, а
чуждите инвеститори са в изчаквателна позиция или директно в ролята на продавачи.
Няколко месеца по-късно
След като в началото на годината консултантската компания Jones Lang LaSalle бе натоварена с
продажбата на софийския Hilton, сега процедурата навлиза в решителна фаза. В края на пролетта
бяха подадени окончателни оферти, а според запознати със сделката от юни текат ексклузивни
преговори със Спас Русев.
Самият Русев отказа коментар по темата. По подобен начин реагират и част от останалите, сочени
за кандидат-купувачи. Според източници на "Капитал" оферти за Hilton са подали 8 инвеститори,
изненадващо много предвид слабия инвестиционен пазар. Противно на очакванията на Jones Lang
LaSalle всички оферти са от български купувачи. Според източници, близки до сделката,
единственият чужд кандидат за софийския Hilton е бил швейцарски фонд. Твърди се обаче, че и
зад него стоят български капитали.
Сред останалите кандидати е било дружеството със специална инвестиционна цел "Фонд за
недвижими имоти България", което след продажбата на "Камбаните бизнес център" търси добри
вложения. Председателят на съвета на директорите Тодор Брешков потвърди, че е подал оферта за
Hilton. Уточни обаче, че интересът на фонда е не към хотелски активи по принцип, а конкретно
към този, тъй като е "отлично управляван имот и в много добро състояние".
Сред споменаваните кандидати за Hilton бяха също братът на бившия финансов министър Милен
Велчев – Георги Велчев, както и хотелиерът Ветко Арабаджиев. И двамата не бяха открити за
коментар, но интерес от тяхна страна е логичен. Името на Георги Велчев се свързва с хотелски
бизнес по морето, както и с участие в управлението на инвестиционното поделение на руската
ВТБ Банк – VTB Capital. От своя страна Ветко Арабаджиев е един от най-големите собственици на
хотели в страната, а при предната продажба на Hilton през 2005 г. също бе сред кандидатите. За
потенциален купувач бе сочена и групата около "Химимпорт".
Запознати твърдят, че участник в процедурата за столичния хотел е бил и един от собствениците
на веригата "Технополис", Тодор Белчев. Той обаче вероятно е участвал като финансов
инвеститор в съдружие. Самият Белчев потвърди, че е получил първоначалната документация по
сделката за Hilton, но без по-нататъшен интерес. "Не сме били кандидат-купувач в нито един
момент", заяви той.
Сред потенциалните купувачи на хотела се очерта и собственикът на AG Capital Христо Илиев,
чийто бизнес е основно в сферата на имотите. Той обаче уточни, че не е бил кандидат, а една от
консултантските компании в групата, Forton International, заедно с Cushman&Wakefield е
представлявала такъв.
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Като цяло селекцията от имена по сделката за Hilton оставя усещането за липса на международен
интерес. Според консултанти това е болест на целия имотен пазар в България.
"Хотелският пазар в София действително е доминиран от български купувачи, но мисля, че
повечето не калкулират добре риска от подобна инвестиция. За тях да притежават хотел е въпрос
на престиж", коментира Андре Гриби, управляващ партньор в консултантската компания
Khol&Partner в София. Според него чуждите инвеститори са предпазливи заради правната
несигурност и репутацията на България като рисково място за инвестиции. Така, дори да проявят
интерес, те биха играли с много ниски цени, посочи Гриби.
Най-силният в категорията
Причина за продажбата на Hilton - София, е тежкото финансово състояние на собственика Quinn
Group. Ирландската група е във фалит и преструктурира част от бизнеса си, а с останалата се
разделя, като в последната категория попадат и хотелските активи.
Успоредно с продажбата на Hilton в София на Jones Lang LaSalle е възложена и тази на Sheraton в
полския град Краков. По информация на агенция Bloomberg очакваните приходи от двете сделки
са 70 млн. евро, като средствата ще отидат за плащания към банки и акционери в Quinn Group.
Софийският Hilton например е заложен като обезпечение по общ кредит от 121 млн. евро от The
Bank of New York Mellon за дружества от ирландската група.
Страните по сделката за Hilton - София, не дават информация за цената, по която се преговаря, но
няколко източника на "Капитал" посочиха ориентировъчна сума от 21-22 млн. евро. На купувачите
е предложено да купят имота или компанията собственик. От гледна точка на разходите и за
данъчна оптимизация вероятно ще бъде избран вторият вариант, а обект на сделката ще е
холандското дружество "София хотел дивелъпмънт корпорейшън Б.В.". То е едноличен
собственик на "Компания за луксозни хотели", в чиито активи са хотел Hilton и земята под него.
Представители на консултантските среди коментират, че купувачът на Hilton ще придобие найсилния 5-звезден хотел на софийския пазар. Хотелът е лидер по нощувки в категорията си. Според
туристическия регистър на Столична община през първото тримесечие на тази година Hilton (245
стаи) е отчел 13 496 посещения и през последните две години трайно увеличава заетостта си. По
този показател вече изпреварва и конкурентни хотели с двойно по-голяма леглова база като
"Кемпински хотел Зографски" (443 стаи), който изостава с 12 026 нощувки за тримесечието. Наред
с това Hilton поддържа средно високи цени в 5-звездния клас, което му гарантира и стабилни
приходи.
Сред ключовите му предимства са силният бранд, както и фактът, че базата е сред малкото в
София, строени по стандарти на международен оператор (и двата преки конкурента на Hilton –
Radisson Blu и Sheraton, са в стари, реновирани сгради). Управлява се от веригата Hilton по силата
на 20-годишен договор, подписан при завършването му през 2001 г. Очаква се и след промените в
собствеността мениджмънтът да се запази.
Слабите страни на Hilton са общи за софийския пазар – липса на потенциал за растеж заради
ниската бизнес активност, както и отчетлив спад на заетостта през уикендите. Причина за второто
са недостатъчните усилия София да се популяризира като туристическа дестинация, което би
привлякло организирани групи през почивните дни.
Според председателя на туристическата камара Стоян Лазаров софийските хотели в 5-звездния
сегмент като цяло страдат и от факта, че не се работи за развитие на събитиен и конгресен
туризъм. Той припомни, че преди години за тази цел бе създадено Българското конгресно
туристическо бюро, което да представя България като дестинация. То обаче вече не функционира
и дейността на община и държава в тази посока в момента е нулева.
Очакван резултат
Ако преговорите с ексклузивния купувач на Hilton вървят по план, е възможно да приключат още
тази есен. Очакванията са това да преразпредели пазара, тъй като два от най-силните 5-звездни
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хотели – Hilton и Radisson Blu, ще са с общ собственик – Спас Русев. Заради договорите за
управление с международни оператори промени в политиката и на двата не се очакват.
Напрежението в 5-звездния сегмент обаче остава – на хоризонта се очертава и друга голяма
сделка. Тази за "Кемпински – Зографски".
Капитал, 21 юни 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ С НУЛЕВ БЮДЖЕТ
КОГА: 27.06.2013
КЪД: Betahaus, София

 КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩАТА ТЪРГОВСКА СИСТЕМА ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
КОГА: 12.07.2013
КЪД: бул. Цар Борис III 215, Геопланпроект, ет. 14, Демонстрационна зала, София

 ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ
КОГА: 13.07.2013- 14.07.2013
КЪД: София Парк Хотел Витоша, София, ул.Росарио 1

 БИЗНЕС ЕТИКЕТ И ПРОТОКОЛ
КОГА: 25.09.2013- 26.09.2013
КЪД: Българска стопанска камара, София, ул. "Алабин" 16-20
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