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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Търговище остава без две от четирите си
основни предприятия
Две от най-големите предприятия в Търговище спират
своята дейност. ЛВК „Винпром" АД, затваря врати
заради прекратен лиценз от страна на Агенция
„Митници“. Според Агенцията разрешителното на
винзавода е отнето за установени системни акцизни
нарушения. „ЛВК Винпром" АД-Търговище бе затворен
на 3 юли, като в момента в завода се провежда
задължителната инвентаризация, която е във връзка с
предварителното изпълнение по прекратяването на
лиценза. Тя е свързана с установяване на количеството
готова продукция във винпрома. Когато от агенцията
установят, че всички пропуски са отстранени, едва тогава
ЛВК ще може да кандидатства за нов лиценз. След
спирането на предприятието без работа останаха над 300
души, повечето от които са тесни специалисти във
винопроизводството. Заводът на „Кока-Кола” пък ще
спре да работи от есента. От „Кока-Кола хеленик
ботълинг
къмани"
обявиха,
че
консолидират
производствената си инфраструктура, за да подобря
ефективността. От дружеството оптимизират разходите
си, като прехвърлят производствен обем от Търговище в
Костинброд. Така във втория град ще бъдат открити 30
постоянни и повече от 32 сезонни работни места. От
дружеството преструктурират дейността си заради общия
спад на пазара за безалкохолни напитки у нас през
последните три години, посочват още от „Кока-Кола”.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 16.07.2012

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 16.07.2012

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 16.07.2012

Класа, 17 юли 2012

"Винпром
Русе"
може
собственика си в близко време.

да

смени

Заедно с няколко
други производители на алкохол, свързани с ВТБ чрез
"Обединена компания", българският завод има "сериозен
потенциал да бъде продаден до една-две години". Това е
съобщил вицепрезидентът на руската група Андрей
Пучков на среща с руски журналисти, цитиран от
информационна агенция Factiva. Евентуалните сделки ще
бъдат част от плановете на ВТБ да въведе ред в активите
на Московска банка, на която стана собственик миналата
година. От "Винпром Русе" отказаха коментар за

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 16.07.2012
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евентуална смяна на собственика. Управителят на компанията Наталия Къснеделчева дори посочи,
че "юридически нямаме връзка с ВТБ". Веригата на собствеността наистина е трудна за
проследяване. Официално едноличен собственик на капитала на "Винпром Русе" е "Янтра валей",
която пък се притежава изцяло от латвийския гражданин Валерийс Колодинскис.
Капитал, 18 юли 2012

"Горубсо - Мадан" вдигна капитала си девет пъти
Рудодобивното предприятие "Горубсо - Мадан" е увеличило капитала си близо девет пъти с
непарична вноска под формата на вземания. Така новият капитал на дружеството вече е близо 7
млн. лв., съобщиха от Централния депозитар. Мажоритарен собственик на компанията е "Върба Батанци" - смесено предприятие между "Минстрой холдинг" на Николай Вълканов и "КЦМ-2000".
Преди няколко месеца то придоби 80% от акциите от "Интертръст холдинг" с посредничеството на
правителството, след като бившият собственик Валентин Захариев спря да изплаща заплатите на
работниците и те излязоха на протест. За увеличението на капитала са били емитирани 6 211 765
броя акции с номинална и емисионна стойност 1 лв. Всички те са били записани от "Върба Батанци". По изчисления по този начин делът на компанията е нараснал до 97.8%. Инвестицията
представлява апортна вноска на вземания на новия собственик от "Горубсо - Мадан". Според
"Върба - Батанци" добивното дружество се нуждае от още средства за оперативни дейности и
инвестиции в нови машини и съоръжения, както и в безопасност и ефективност на труда. Това е
причината мажоритарният собственик да предложи увеличение на капитала.
Капитал, 17 юли 2012

Гръцкият инвестиционен фонд Bluehouse Capital е новият собственик на
магазина на веригата "направи си сам" Baumax в Плевен. Покупката на
магазина на Baumax в Плевен е част от поредица сделки, чрез които гръцкият фонд създаде
портфолио от търговски обекти от типа big-box (хипермаркети) на различни пазари, където
оперира. Също така тя е и едно от малкото инвестиционни придобивания на имоти (сделки с
активи, които носят доход от наеми) на българския пазар тази година. Новият собственик на
плевенския хипермаркет го е придобил не като недвижимост, а чрез покупка на дружеството,
собственик на имота - "Хелиос 08". В случая с плевенския магазин на Baumax продавач е местната
компания "Хоризонт-Иванов", първоначален инвеститор в обекта. Теренът, върху който е
изграден, е с площ от малко над 30 хил. кв.м и е окрупнен от "Хелиос 08" през 2010 г. Върху него
магазинът на Baumax заема близо 11 000 кв.м. Останалите 22 400 кв.м са прехвърлени от
дружеството на "Хоризонт-Иванов" в края на 2011 г. По този начин в капитала на "Хелиос 08" е
останал само магазинът на Baumax и прилежащата към него земя и с тези активи дружеството е
придобито от Bluehouse Capital.
Капитал, 16 юли 2012

Две дружества се вляха в Пиреос Лизинг България АД.

Двете дружества са
Пиреос Бест Лизинг България ЕАД и Пиреос Авто Лизинг ЕАД, като в резултат на това и двете
фирми са заличени от Търговския регистър. Промяната влезе в сила от 2 юли 2012 година, когато
и Пиреос Лизинг ЕАД се преобразува на Пиреос Лизинг България АД.
Стандарт, 13 юли 2012

Продават закъсал месокомбинат за 1.8 млн. лв.
Частен съдебен изпълнител обяви за продан срещу 1.8 млн. лв. закъсал финансово месокомбинат в
Елена. Фабриката, която е собственост на "Еленските майстори" ЕООД, има неизпълнени
задължения към двама кредитори. В офертата са включени производствени, административни и
технически сгради. Подобна участ застигна и бившия завод за стъкло "Интериор", който също бе
включен в публичните продажби. Прочутото предприятие бе със стартова цена от около 2 млн. лв.
В Горна Оряховица от април т.г. също се продава част от голям завод за хлебни и сладкарски
изделия заради два борча. Частни съдебни изпълнители предлагат едно от големите
производствени халета на хлебозавод "Корн".
Борба - Велико Търново, 13 юли 2012
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Имуществото на най-голямата фабрика за детски играчки в страната,
която работеше основно за износ, е извадено на тезгяха. Фирмата ЕТ "Катя
Синапова", с която повечето свързват нейния мъж Садко Синапов и ЕТ "Руди" ЕООД в
пазарджишкия квартал "Ивайло", е извадена за публична продажба. Държавният съдебен
изпълнител е дал срок до 3 август на кандидатите за оглед във фабриката. На тезгяха излизат 98
съоръжения като циркуляри, гатер-банциг, фрези, шлайфове и даже машинен център с компютри.
Те са оценени от експерт на първоначална цена над 300 000 лв. Преди време от фирмата имаха
намерение да инвестират още половин милион във втора фабрика за играчки. Според запознати
разпродажбата е заради изпълнително дело по иск на две фирми за погасяване на задължения към
тях. Фабриката в Пазарджик, заедно с велинградски техни колеги, бяха считани за най-големите
производители на детските продукти за игра, предлагани основно за износ..
Стандарт, 12 юли 2012

Собственикът на производителя на птиче месо „Градус” Иван Ангелов е
купил прочулата се преди 4 години покрай скандалите в пътния фонд
фирма „Биндер” КЗК се е самосезирала защото не е била уведомена за сделката., въпреки че
придобиваното предприятие има годишен оборот над 3 млн лв., а общият на участниците
надхвърля 25 млн.лв..
24 часа, 12 юли 2012
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Investor.BG, 18 Юли 2012
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Международната рейтингова агенция Fitch Ratings
потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в
чуждестранна валута "ВВВ-" и в местна валута - "ВВВ"
със стабилна перспектива. Решението отразява
успешната фискална консолидация и стабилната парична
политика, посочва агенцията в мотивите си. Въпреки това
обаче от Fitch предупреждават, че икономическият
растеж остава слаб. Агенцията подчертава, че се
увеличават рисковете за страната ни заради кризата в
еврозоната. От Fitch прогнозират, че брутният вътрешен
продукт (БВП) на България ще нарасне с 0,9% през 2012
г., като основен двигател на анемичния растеж ще бъде
вътрешното търсене, подкрепено от по-засилените
темпове на усвояване на европейските средства. Според
агенцията България ще разчита по-малко на износа
заради продължаващата криза в еврозоната. Ако Гърция
не напусне европейския валутен блок, от Fitch очакват
икономическият растеж у нас през 2013 г. да достигне
1,9%, а през 2014 г. – 2,5%. Агенцията обаче
предупреждава, че България е изключително уязвима от
дълговата криза заради сериозната роля на гръцкия
банков сектор на българския пазар.
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Fitch потвърди кредитния рейтинг на
България

ПЧИ -70.2 млн. EUR през май 2012
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Преките чуждестранни инвестиции нарастват повече от
шест пъти за периода януари - май и достигат 473.8 млн.
евро в сравнение със 72.2 млн. евро за същите месеци на
миналата година. Това показват данните на Българската
народна банка, от които личи още увеличение с 61.5% в
инвестициите за последните дванадесет месеца (юни 2011
- май 2012) в сравнение с предходните. Чуждестранните
инвестиции са важни, защото се приемат като първия
фактор, който ще събуди икономическия растеж в
България и по линия на заетостта и доходите, за да се
отпушат потреблението и банковото кредитиране. Макар
и тенденцията да е положителна, ръстът идва от много
ниска база и впечатляващите проценти не се пренасят в
икономически растеж, който през първото тримесечие бе
само 0.5% на месечна и 0% на годишна база.

0
- 10 0

05

Чуждите инвестиции скачат шест пъти
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Българският платежен баланс остава на плюс през май,
въпреки че се влошава в сравнение с предходните два
месеца, след като през март беше отчетен излишък от
509.8 млн. евро, а през април от 182.4 млн. евро. Най-
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вероятно излишъкът ще нарасне през следващите месеци с отчитането на приходите от летния
туризъм. За май 2012 г. текущата и капиталова сметка е отрицателна в размер на 30.7 млн. евро,
при излишък от 104.3 млн. евро за май 2011 г. Дефицитът се дължи най-вече на отрицателното
салдо във външната търговия със стоки. Текущата сметка за май 2012 г. е отрицателна и възлиза
на 64.2 млн. евро, при излишък от 104.2 млн. евро за същия месец на 2011 г. Дефицитът по
текущата сметка се дължи основно на дефицита по търговския баланс. Търговското салдо за май
2012 г. е отрицателно и възлиза на 417.5 млн. евро, като дефицитът се увеличава със 182.8 млн.
евро спрямо май 2011 г. Износът по цени FOB е 1837.3 млн. евро за май 2012 г., като е по-висок с
10.7% в сравнение с този за май 2011 г. Вносът (FOB – без отчитане на транспортните разходи) за
май 2012 г. обаче възлиза на 2 254.8 млн. евро, като нараства с 19% на годишна база, най-вече
заради по-високите цени на петрола.
Дарик радио, 17 Юли 2012

НСИ отчете дефлация през юни
Индексът на потребителските цени за юни 2012 г. спрямо май 2012 г. е 99,0%, т.е. месечната
инфлация е минус 1,0%, показват данните на НСИ. Това на практика означава, че за миналия
месец е регистрирана дефлация. Поскъпването на живота от началото на годината (юни 2012 г.
спрямо декември 2011 г.) е 0,5%, а годишната инфлация за юни 2012 г. спрямо юни 2011 г. е 1,6%.
Средногодишната инфлация за периода юли 2011 - юни 2012 г. спрямо периода юли 2010 - юни
2011 г. пък е 2,7%. С най-голямо понижение през миналия месец са цените на хранителните
продукти и безалкохолните напитки (-2,4%) и разходите за транспорт (-1,8%), а с най-голямо
повишение са услугите в ресторанти и хотели (+0,6%) и тези, свързани със свободно време,
развлечения и културен отдих (+0,5%). През юни цените на лекарствата и другите фармацевтични
продукти са се понижили с 0,2%, а цените на лекарските и стоматологичните услуги са се
повишили съответно с 0,5 и 0,3%.
Класа, 13 Юли 2012

Дянков: Няма да пускаме еврооблигации
Страната ни не планира емитирането на нови еврооблигации на чуждестранните дългови пазари
през следващите няколко години, каза вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков във
Виена. Дянков прогнозира, че икономиката на страната вероятно ще нарасне с 1,4% през тази
година, което ще спомогне за намаляването на бюджетния дефицит под целевите 1,3% от БВП на
страната.
Стандарт, 13 Юли 2012

Безработицата през юни е била 10,8%
Безработицата през юни е била 10,8%, което е с 0,2 процентни пункта под нивото на
безработицата през май. Това съобщи пред депутатите от комисията по социална политика зам.министърът на труда Зорница Русинова, която представи изпълнението на програмата за развитие
на човешките ресурси. Темпът на намаление на безработицата обаче е изключително бавен,
въпреки че навлязохме в активния летен сезон, когато обикновено временната заетост в секторите
на туризма и селското стопанство нараства. Нивото на безработицата освен това е по-високо,
отколкото беше по същото време миналата година. Според данните на агенцията по заетостта през
юни 2011 г. безработицата е била 9,56 на сто, а през май 2011 г. – 8,87 процента. Зам.-министър
Русинова припомни, че за тази година целта на управляващите е безработицата да не надвиши
11,5%.
Инвестор.БГ, 12 Юли 2012

С парите от облигациите фискалният резерв достигна 6.5 млрд. лева
Фискалният резерв е нараснал с 1.84 млрд. лв. Това са парите от пласираната миналата седмица
облигационна емисия, при която България получи 942 млн. евро в заем, но пое дълг с главница 950
млн. евро. Така от днес фискалният резерв на България е близо 6.5 млрд. лева. До края на месеца, с
някои разплащания от Брюксел той ще достигне 7 млрд. лева. Новината съобщи финансовият
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министър Симеон Дянков, който посети Народното събрание.. "Дойдох днес в Народното
събрание, за да благодаря на представителите на всички политически партии, които бяха много
конструктивни в периода на подготовка на еврооблигацията, без изключение – и от управляващата
партия, и от всички останали партии.
Капитал, 11 Юли 2012

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

Предприятие

Град

Дълготрайни активи (хил. лв.)
2011

1

Бесттехника ТМ - Радомир АД

2

2010

Радомир

146 988

153 234

Спарки-Елтос АД

Ловеч

63 525

61 188

3

СКФ Берингс България ЕАД

София

51 950

52 927

4

М+С Хидравлик АД

Казанлък

30 167

33 895

5

Аркус България АД

Лясковец

22 277

22 277

6

Спарки АД

Русе

20 961

23 072

7

Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД

Ямбол

18 162

17 057

8

Аркус АД

Лясковец

11 810

12 651

9

Випом АД

Видин

4 031

4 119

10

Складова Техника АД

Горна Оряховица

3 509

3 719

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

16.07
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30.06

26.06

22.06

BG40: 18.06.2012 – 16.07.2012
110
109
108
107
106
105

12.07

08.07

04.07

30.06

26.06

22.06

18.06

16.07

финанс", става ясно от бюлетина на Централния депозитар.
Смяната в собствеността е вписана на 12 юли, а продавачи
SOFIX: 18.06.2012 – 16.07.2012
на по-голяма част от акциите са пенсионните фондове на
298
296
"Алианц България". След сделката "Бромак" вече е
294
собственик общо на 25.6% от капитала на "Агро финанс", а
292
290
Корпоративна търговска банка (КТБ), която също се
288
контролира от Василев, притежава пряко още 7.8% от
286
284
фонда. Отделно дружества, свързани непряко с банкера,
282
също са акционери в "Агро финанс", с което контролът им
вече е над 50%. Изпълнителният директор на пенсионно
дружество "Алианц България" Страхил Видинов обясни, че
продажбата на акциите е част от цялостната им стратегия
за постепенно излизане от дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ).

16.07

12.07

08.07

04.07

30.06

104
26.06

Компанията "Бромак инвест", която е
свързана с банкера Цветан Василев, е
купила 20% от фонда за земеделска земя "Агро

71.50
71.00
70.50
70.00
69.50
69.00
68.50
68.00
67.50
67.00
66.50
66.00

22.06

Капитал , 2012-07-17

BGREIT: 18.06.2012 – 16.07.2012

18.06

Централният депозитар обмисля възможността да се
присъедини към паневропейската платформа за клиринг и
сетълмент Target 2 Secutiries (T2S), подготвяна от
Европейската централна банка (ЕЦБ). Дружеството е
заявило намерението си да подпише рамковото
споразумение за платформата, при условие че участниците
на капиталовия пазар в страната са съгласни, става ясно от
съобщение на ЕЦБ. Това ще позволи на българския
капиталов пазар да навлезе в нова ера на развитието си с
по-евтини разходи за приключване на сделки и по-добър
достъп за чуждестранните инвеститори. Отделно ще спести
разходи на депозитара по присъединяването към
инициативата на по-късен етап, тъй като след това лято
влизането в платформата ще е срещу входна такса. След
подписването на споразумението българското дружество
ще е сред петнадесетте нови члена, заявили интереса си
към присъединяването към T2S.

БФБ-София
Седмичен оборот (09 – 13 юли 2012г.)
(лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
558 216
Standard
29 652 664
АДСИЦ
9 736 085
Общо
41 764 832

18.06

Шанс за по-евтини сделки с ценни книжа в
България

Капитал , 2012-07-18

БТК може да се похвали със сравнително добри резултати за първото
шестмесечие на годината: скромно увеличение на приходите, доста по-нескромен скок на
печалбата и повече клиенти. Според финансовия отчет на БТК, изпратен на фондовата борса във
вторник, БТК има печалба 27.56 млн. лв. от началото на годината до края на юни. Или ръст от 43%
спрямо същия период през 2011 г., когато числото е било 17 млн. лв. Макар и да е в позицията на
догонващ на пазара на мобилни услуги, БТК явно и през последните шест месеца продължава да
откъсва от абонатите и приходите на "Мобилтел" и "Глобул".
Капитал , 2012-07-18

Кръстопът или ново начало за "Меком". Такава е ситуацията в един от най-старите
производители на месни продукти в България след последните промени в акционерната му

стр. 7 от 15
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg , http://kpo.bg/

Брой 11/ 19 юли 2012

Камара на професионалните оценители

структура. Всъщност е доста сложно да се прецени какво точно е реалността, заради липсата на
почти всякакви публична информация. Факт обаче е, че за последните два месеца доскоро
мажоритарният акционер Стефан Райчев, не е такъв. Акционери вече са група лица, които под
една или друга форма могат да се свържат с инвестиционната компания "Експат капитал" и техни
клиенти. Това поне показва единственият източник на публична информация - седмичния бюлетин
на Централен депозитар. Какви точно са намеренията им не е ясно, тъй като техни представители
засега не желаят да коментират. За да се стигне до смяната в собствеността се мина през съдия
изпълнител - в началото на юни бяха прехвърлени около 40% от капитала на "Меком". Месец покъсно минаха още 40% и така единственият акционер, който има толкова акции т.е. Стефан Райчев
явно остава без тях.
Капитал , 2012-07-18

Въпреки рецесията, дълговата криза и свитите пазари на
общоевропейско ниво, няколко великотърновски фирми продължават проспериращото си
развитие. Само за първото полугодие на тази година реално бизнесът в старата столица в сферата
на промишлеността и търговията е направил инвестиции общо за 31 милиона лева. “ЦБА Асет
Мениджмънт” от няколко години участва в класацията “Капитал 100”. Дружеството стана
публично през 2007 година, с листването му на Българската фондова борса, с което влезе в
класацията на водещите публични предлагания в България. През 2011 г. веригата откри
логистичния си център в Дебелец, като размерът на инвестицията надхвърля 4 млн. евро. През
първото полугодие на 2012 г. ЦБА АМ продължава да развива инвестицията, като логистичният
център обслужва вече ежедневно регионите Велико Търново, Габрово и Русе и др.
Янтра - Велико Търново , 2012-07-13
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ИНВЕСТИЦИИ

За първи път от две години насам
скандалното
общинско
дружество
“Софийски имоти” ще продаде 12 жилища
и три гаража на търг с явно наддаване. Това реши
комисията по бюджет и финанси в Столичния общински
съвет, като предложението предстои да бъде одобрено от
съветниците в четвъртък. Апартаментите са със стартова
цена от 790 до 930 евро/кв.м. Наддаването на гаражите ще
тръгне от 10 000 лева средно на обект. Плановете са
търговете да бъдат обявени през септември. Общата
стартова цена на всичките 15 обекта е 2.263 млн. лева.
Притеснявам се, че оценката е твърде висока и няма да
може да ги продадем, каза Радослав Тошев, общински
съветник от ГЕРБ. Справка в сайтовете за недвижими
имоти показва, че за районите, в които се намират
жилищата средните пазарни цени отговарят на дадената
оценка. За да няма съмнения при провеждането на
търговете ще има и общински съветници. Това решение
беше взето по искане на Жельо Бойчев от БСП. Част от
набраните средства от търга ще отидат за закупуване на
акции за 520 хил. лева от увеличението на капитала на
Общинска банка. “Софийски имоти” има дял от 3.24% в
кредитната институция.
Медия Пул, 18 юли 2012

Британци разпродават имотите
България, купувачите са руснаци

си

в

4 германски компании
искат да строят заводи за
автомобилни части у нас
Нови
четири
германски
автомобилни
компании
проучват възможностите да
изградят
производствени
мощности за автомобилни части
и компоненти у нас, съобщи
специално
за
Klassa.bg
председателят на Българската
агенция за инвестиции Борислав
Стефанов.
Класа, 16 юли 2012

Тръбата ще даде работа на
хиляди
Хиляди българи ще намерят
работа
по
време
на
изграждането и последващата
експлоатация на нашия участък
от газопровода "Южен поток".
По
предварителни
данни
строежът на наша територия ще
струва около 2 млрд. евро, от
които част ще влязат в
българската икономика.

Стандарт, 16 юли 2012
Сделки за малки ваканционни имоти на по-ниски цени
както по морето, така и в планинските курорти бележат
Японци строят
активността на имотния пазар през второто тримесечие,
сочат данните от анализа на компанията "Бългериан
автомобилен завод в
пропертис" ООД. Според него продавачи са предимно
Сливен
британци и ирландци, които често се разделят с
Нови 1500 работни места до
имуществото си на загуба от 50-70%. Купувачите са главно
2014 г. ще разкрие японската
руснаци - млади семейства с деца и хора в предпенсионна и
фирма "Язаки" в Сливен. Това
пенсионна възраст. Българите - главно млади хора или
ще стане след преустройството
семейства с малки деца, пък търсят малки апартаменти или
и изграждането на завод за
селски къщи близо до големите градове. От ваканционните
автомобилно
оборудване
в
имоти най-купувани са маломерни апартаменти и студия с
града. В него ще се произвеждат
площ 30-40 кв.м., тъй като това означава и по-ниска обща
кабелни комплекти за Ford
цена. Цените на купените ваканционни апартаменти рядко
Transit.
надвишават 30 000 евро – това важи, както за морските,
Класа, 06 юли 2012
така и за ски курортите. Търсят се главно обзаведени
апартаменти в работещи комплекси дори и по-далече от морския бряг, но на по-ниска цена.
Руските купувачи сключват сделки най-вече в района на Южното Черноморие – Слънчев бряг,
Поморие, Равда като в Слънчев бряг, например, сделки се сключват средно на 475 евро /кв. м. В
зимните курорти пък търсенето продължава и през лятото, заради спадналите цени, а Банско е
курортът с най-евтини имоти този сезон.
Дневник, 17 юли 2012
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300 000 руснаци притежават имоти у нас
300 000 руснаци притежават имоти в България, показват официалните данни към края на миналата
година, представени на пресконференция от посланика на България в Русия Бойко Коцев, съобщи
Profit.bg, цитирайки руското електронно издание ”ЗагранХаус”. 40% от руснаците са купили
жилище в България като ваканционен имот. Всеки пети руски купувач на недвижим имот е
направил сделката с цел създаването на собствен бизнес. 15% са купили къщи и апартаменти за
постоянно живеене, показва статистиката. По думите на посланика основната част от
апартаментите и къщите се купуват на курортите по Черноморското крайбрежие, както и
рехабилитационния курорт Сандански, ски курорта Банско, малка част са в София и Пловдив. Порано списанието „Хоумс кълекшън“ публикува изследване, според което България остава найтърсената страна за руските купувачи на чуждестранна недвижимост. На второ място се оказа
Испания, на трето - Италия. По данни на експертите 80% от респондентите търсят имот в страни,
които влизат в челната десетка на класацията.
Класа, 17 юли 2012

Българският спортен тотализатор е заявил сериозно намерение да
превърне бившия хотел "Орфей", който беше един от най-класните в курорта Цигов
чарк над язовир "Батак", в база за рехабилитация на спортисти. Това обяви областният управител
на Пазарджик д-р Дончо Баксанов. Най-вероятно сградата ще бъде преотстъпена на
Министерството на спорта, добави губернаторът. След дълга сага държавата си върна
собствеността над хотелския комплекс "Орфей" в атрактивния курорт до язовира през 2003 г. с
решение на Върховния административен съд. До тогава бившата станция на някогашното
Министерство на външната търговия, според сегашното изявление, се е стопанисвала
неправомерно. През 2003 г., веднага след възстановяването на собствеността върху имота,
областната управа в Пазарджик направи опит да го продаде с начална цена от близо половин
милион лева, но странно дни преди търга процедурата беше отменена. От тогава комплексът е
оставен без ползватели, а държавата само осигурява охраната на имота.
Стандарт, 16 юли 2012

Летището край Равнец става индустриален парк?
Бившето военно летище край село Равнец, което пустее и от години е обект на ромски набези,
може да се превърне в индустриален парк и да привлече инвеститори. Това става ясно от докладна
записка входирана за разглеждане в Общинския съвет на Бургас от градоначалника Димитър
Николов. Кметът предлага Министерски съвет да предостави безвъзмездно за стопанисване на
общината войскови терени в землищата на кв. Банево, с. Изворище, с. Рудник, с. Равнец и гр.
Бургас. Дали да се отправи това искане ще бъде решено на предстоящата сесия на ОбС на 24 юли.
Бившата авиобаза в Равнец заема над 4000 декара и е в управлението на Министерството на
отбраната. От 2001 г. е неизползваема, а след изтеглянето на военните започват непрестанните
набези на хора с каруци, които рушат и изнасят бетонните хангари. Преди десетилетия базата е
подслонявала най-модерните самолети в страната, а сега единственото, което не е откраднато са
тежките метални врати на халетата. Пустеещите имоти на старото летище не са подходящи за
развитие на земеделие. Наличието, обаче на транспортна и техническа инфраструктура ги прави
подходящи за създаване на индустриален парк и привличане на инвеститори. Според
градоначалника изоставените войскови полигони в землищата на кв. „Банево”, с. „Изворище” и с.
Рудник могат да се приспособят, така че да станат част от туристическата инфраструктура на
района. Последният имот, който общината иска да стопанисва е на ул. „Сан Стефано” 58 и в
момента помещава Детска млечна кухня, която обслужва голяма част от семействата с малки деца
в центъра на града. Имотът е в управлението на Министерството на отбраната.
Бургас-днес и утре, 16 юли 2012
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Спортен комплекс "Камчия" допълва функциите на мащабния проект
Санаторно–оздравителен комплекс "Камчия".
Паралелно с него бе изграден и учебно–възпитателен център, в който могат да се обучават по 600
деца на смяна. Към създадената досега база - комплекс "Лонгоз", Детски оздравителен лагер
"Радуга" и Лечебно-диагностичен и балнеологичен център "Здравец", в края на януари бе
прибавено и вилно селище "Пирин". Началото на проекта е през 2002 г. Международният детски
санаторно-оздравителен комплекс "Камчия" е разположен в уникална природна среда, в
непосредствена близост до брега на Черно море и левия бряг на река Камчия върху 300 дка.
Застрояването е едва 16% от общата площ при разрешени до 30%. Идейният проект е разработен
от проектантски екип от Санкт Петербург, ръководен от архитект Игор Малков. От българска
страна участие в разработването му и цялостната подготовка на работната документация е
извършено от колективи под ръководството на арх. Михаил Стойчев, проектирал обновяването на
хотел "Лонгоз", ресторантски комплекс "Кристал" и вилно селище "Пирин", и арх. Виктор Бузев,
автор на ПУП "Камчия", адаптирането на ДОЛ "Радуга", Учебно-възпитателен център и ДОЛ
"Черноморски".
Бургас-днес и утре, 16 юли 2012
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АНАЛИЗИ

Няма такъв пазар
Ако нещо може да се каже със сигурност за българския инвестиционен пазар на имоти, то е, че
такъв реално няма. Сделките тази година се броят на пръсти, купувачи липсват, финансирането е
ограничено... На практика не се случва почти нищо извън принудителните продажби заради
дългове и една приватизация на терен. С две думи - годината започна очаквано вяло и вероятно ще
приключи по същия начин. А причините са внесени и са едни и същи месеци наред: рецесията,
дълговите проблеми на европейските икономики, трусове в банковия сектор... В такава ситуация
не е учудващ стремежът на чуждите инвеститори към повече сигурност, която им поднасят
развитите имотни пазари на Запад в комплект с първокласни активи, позната административна
среда и повече от добра доходност.
В Източна Европа ситуацията е обратната и според международните консултантски компании, ако
някой гледа към региона, погледът му стига най-много до Варшава и Москва. Ако прибавим
политическата нестабилност в Румъния и Гърция, е повече от ясно в какъв контекст е разглеждана
България. Дори на фона на добрите си макроикономически показатели и скорошната успешна
емисия на дълг на международните пазари. Намаление на инвестициите в имоти с над 60% в
сравнение с предходната година - това е картината, която очерта през първата половина на
годината анализ на консултантската компания CB Richard Ellis за Централна и Източна Европа.
Общата стойност на сделките в региона през първото шестмесечие е паднала до 2.1 млрд. евро, а
на пазари като съседна Румъния спадът е пет пъти – от 250 млн. евро през първите шест месеца на
2011 г. до 50 млн. евро тази година.
Данните не изненадват не само заради продължаващите трусове в европейските икономики, но и
заради факта, че миналата година бе сред силните откъм инвеститорски интерес за целия регион и
на нейния фон тази изглежда повече от слаба. Само в България през 2011 г. бяха приключени
продажби на обща стойност около 200 млн. евро, сред които по-големите сделки бяха тези за Mall
of Sofia, Retail park Plovdiv, офис сградите "Камбаните бизнес център" и "Изток тауър" в София,
както и пакетната продажба на два магазина на Praktiker в София и Варна и на един на веригата
"Пикадили" във Варна.
Тази година е обзета от суша. Вече е преполовена, но консултантите на имотния пазар все още са
предпазливи в прогнозите си колко и какви сделки ще бъдат приключени.
"Нашите първоначални очакванията бяха обемът продажби от 2011 г. да бъде постигнат и сега. За
съжаление в резултат на глобалната обстановка няколко започнати големи сделки бяха отложени
или отменени. В момента инвеститорите не бързат при взимане на решения и са изключително
предпазливи при подбора на активи", коментира Михаела Лашова, която оглавява
консултантското звено във Forton International. Тя не посочи конкретни сделки, но пазарът все още
очаква тази на фонда Europa Capital, който в началото на 2012 г. планираше да приключи
транзакция за 30-40 млн. евро в София. Няма развръзка и около продажбата на офис сградата
Landmark Center във Варна, както и на четирите имота на "Лукойл Нефтохим Бургас" по Южното
Черноморие. И в двата случая след първоначалния интерес собствениците на активите започнаха
индивидуални преговори, които продължават и в момента.
От Colliers също очакват по-слаба година откъм сделки с имоти в сравнение с 2011 г. По
изчисления на компанията инвестиционният пазар през изминалите шест месеца се вмества в
рамките на 50 млн. евро – едва 25% от обема му за миналата година. От агенцията не посочиха
какви сделки имат предвид, но уточниха, че изключват земи, празни сгради и незавършено
строителство (т.е. имоти, които не носят доход). Очакванията на Colliers са за още продажби до
края на годината, но без прогноза как ще приключи тя.
"Проблемът е, че срокът за затваряне на сделка от 2008 г. насам стана над 9 месеца, защото
купувачите подхождат много внимателно в правно-икономическите анализ", коментира Георги
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Киров, директор на отдела за инвестиционно консултиране в Colliers. Той допълни, че голяма част
от сделките миналата година са подготвяни по 12 месеца и повече, като очаква тази тенденция да
се запази. По тази причина продажби, започнати сега, може да се проточат и по-дълго от
предвиденото във времето.
На фона на почти липсващия пазар през първите месеци на 2012 г. все пак се откроиха няколко
сделки, макар и не всички да се вписват в шаблона на инвестиционните продажби (сделки за
доходоносни активи, чиято цена се изчислява на базата на прихода от наеми, който генерират).
Сред малкото сделки, приключени в началото на годината, бе тази за магазина на веригата
"направи си сам" Baumax в Плевен. Купувач е гръцкият фонд Bluehouse Capital, който придоби
дружеството, собственик на имота - "Хелиос 08" . Доходността от инвестицията е гарантирана с
35-годишен договор за наем. Официална информация за цената на обекта няма, но според
източници на "Капитал" тя е около 9 млн. евро. Покупката е поредната за Bluehouse, който
разширява портфейла си от търговски обекти тип big-box (хипермаркети) в България и Румъния.
Миналата година купи и вече споменатия пакет от двата магазина на Praktiker и обект на
"Пикадили", продавани от фондовете "И Ар Джи Капитал" 1 и 2 АДСИЦ. Друга интересна
продажба за изминалите месеци е тази на хотел Radisson Blu, където обект на сделка също е не
самият актив, а дружеството собственик - "Уърлд трейд къмпани". Продавач е британската Gort
Securities, а купувач – царският лобист Спас Русев. По информация на добре осведомени
източници хотелът е договорен за 10 млн. евро плюс погасяване на задължения към кредитори.
Според хора от имотните среди обаче тази сделка не е показателна за състоянието на
инвестиционния пазар, тъй като решението за покупка и договорената цената вероятно се базират
и на имиджови мотиви, различни от чисто пазарните. По сходен начин стоят нещата с друга
голяма сделка – тази за ИПК "Родина". Теренът от 15 000 кв.м на столичния бул. "Цариградско
шосе" и недостроените корпуси върху него бяха придобити за 20 млн. лв. от дружество на Ирена
Кръстева. При сравнително високата цена тя бе единствен купувач, тъй като притежава земя в
съседство и чрез сделката окрупни солиден строителен терен (56 000 кв.м) с лице на булеварда.
Към нетипичните инвестиционни сделки може да се причисли и тази за Sofia Airport Center, при
която американската компания Tishman изкупи дела на партньора си в проекта - GE Real Estate.
Също и няколко продажби през частен съдебен изпълнител заради необслужвани дългове –
например тази за търговско-административен център "Перла" (вече Bernard Izgrev Tower) в София
и за хотел "Тамплиер" в Банско (пак в таблицата). И в двата случая имотите бяха придобити от
кредиторите, след като други купувачи не се явиха.
С поглед навътре
Ако има нещо общо между имотните сделки тази година, то е, че купувачите са или местни
компании, или такива, които вече присъстват на пазара. Очакванията на консултантите също
изключват появата на нови играчи – от една страна, заради по-консервативния подход на
инвеститорите, които се фокусират върху познати пазари, от друга, заради негативните сигнали,
които Югоизточна Европа като цяло изпраща в момента.
"Политическата нестабилност в Гърция и Румъния фокусира вниманието в съвсем друга посока.
Инвеститорите гледат не конкретно България, а страната в контекста на региона", обобщи
председателят на Национално сдружение недвижими имоти Иван Велков. Така дори да има активи
с потенциал, те не са забележими за купувачите, допълни той. Като потенциални купувачи извън
местния бизнес очерта израелски и евентуално руски инвеститори, но отново с уговорката вече да
присъстват на пазара.
Според представител на една от инвеститорските компании причините за слабия интерес към
имотни сделки на българския пазар са до голяма степен външни.
"В момента всички гледат към Западна Европа. В Лондон и Берлин има страхотни сделки за имоти
с отлична локация. При положение че там вече може да се постигне 9% годишна доходност от
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инвестиция, никой няма да дойде в България при доходност под 10%", смята той. В допълнение
към това самият пазар в България също не впечатлява с оферти. По оценки на инвеститори
впечатлението, че всичко се продава, е само привидно. По-детайлен разрез показва, че се
предлагат основно проблемни активи – незавършени сгради, с ниска заетост или такива, които не
генерират достатъчно приходи, за да обслужват задълженията си... Съответно и цената, на която
биха намерили купувачи, в много случаи е близка или равна на стойността на кредита им. Все още
много от продавачите обаче не са готови на сделки на подобни нива.
Друг потенциал за раздвижване на пазара анализаторите виждат в банките. Свързани с тях
дружества през последните години натрупаха сериозни портфейли от имоти, придобити като
обезпечения по необслужвани кредити. В момента тази собственост се управлява, но
перспективата е постепенно да премине в ръцете на крайни инвеститори. Според представители на
финансовите среди обаче е малко вероятно тези имоти да излязат на пазара в момента, тъй като
това ще е свързано с отписване на сериозни вземания. Все пак при сериозен инвеститорски
интерес отделни продажби не са изключени. Така картината, която се очертава на имотния пазар в
близките месеци, е: преобладаващ интерес от местни купувачи и единични сделки след дълги
преговори и сериозни ценови отстъпки. Топката е в полето на продавачите.
Капитал, 16 юли 2012

Жилищните цени с 4% спад за полугодието
Цените на жилищата средно за страната са паднали с около 4% през първите 6 месеца на годината
в сравнение със същия период на миналата година, сочи анализ на агенцията "Адрес недвижими
имоти“ за полугодието, представен в четвъртък. В София цените са паднали с близо 2,5%, във
Варна – с почти 3%, а в Бургас и Пловдив – с малко над 3%. Намаляват и случаите, при които
продавачите предлагат отстъпка от над 5 хиляди евро от офертната цена. През първата половина
на тази година се отбелязва ръст в покупката на жилища с инвестиционна цел. От януари до юли
тези сделки са нараснали с 15% спрямо втората половина на 2011 г., твърдят експертите. Според
изпълнителния директор на "Адрес" Георги Павлов купувачите, които имат възможност да
инвестират в имот, са мотивирани да търсят, от една страна, защита от инфлация, а от друга,
намират разумна доходност за своята инвестиция. Темповете на предлагане на жилища през
отчетния период съществено изпреварват търсенето, посочи още Павлов. И допълни, че това
оказва влияние на цените, които продължават да се стабилизират в посока на сближаване на
очакванията на продавачи и купувачи. На годишна база от агенцията са регистрирали 10% ръст в
броя на сделките с жилища. Основното търсене е на двустайни жилища с добро местоположение и
качествено строителство. В класацията за причините, поради които хората сменят жилищата си, на
първо място е поставено желанието за придобиване на първо собствено жилище. Следват
сделките, при които купувачите искат да се преместят в по-добър имот. Третата причина е
търсенето на жилище като инвестиция. Висок процент има и на купувачите, които са сменили
местожителството си и затова се нуждаят от собствен имот. Експертите посочват също, че се
наблюдава активизиране на покупките от хора над 45 години. Някои от тях купуват имотите като
инвестиция или за вече порасналите си деца. При пазара на наемите за последната година не се
наблюдават съществени промени в цените, поясниха от "Адрес". Заради по-голямото предлагане
наемателите имат възможност да избират измежду много жилища и са завишили изискванията си.
Както и при покупката на жилища, и при наемите се наблюдава засилен интерес от хората над 45
години. Някои от тях не притежават собствени жилища, от години живеят под наем и в момента се
преместват в по-добри жилища за същия или за по-нисък наем. Други от тях обаче са станали
жертва на кризата, продали са собственото си жилище заради финансови затруднения и излизат
под наем. От „Адрес“ очакват процесът по стабилизация в цените на жилищата да продължи и не
прогнозират съществени изменения на пазара до края на годината.
Класа, 13 юли 2012
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 СЕМИНАР: РЪКОВОДНИ И ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ
КОГА: 21-22.07.2012
КЪДЕ: Парк Хотел Витоша

 EXPO REAL 2012
КОГА: 08-10.10.2012
КЪДЕ: Мюнхен, Германия
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