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"Пикадили" расте с нова сделка
"Пикадили" придобива три нови магазина в София,
които досега бяха част от веригата за търговия с
хранителни стоки "Нова маркет", свързана с "ВМ
финанс груп". От 2010 г. досега това е трета поредна
сделка, в която белгийската Delhaize разширява бизнеса
си в България чрез покупка на конкуренти. И в трите
досегашни случая става въпрос за магазини от така
наречения удобен формат, т.е. сравнително малки
обекти близко до дома. Сделките са насочени само към
обекти в столицата или във Варна. Така при набора си
от общо 50 обекта, от които 26 супермаркета, посоката
на "Пикадили" през последните години изглежда ясно
очертана: разрастване до най-голямата верига удобни
магазини в София чрез собствени нови обекти и
покупка на конкурентни. Придобиването става чрез
пренаемане. Магазините с търговска площ между 78 и
174 кв.м се намират в столичните квартали "Младост 1",
"Лозенец" и "Слатина". При такива сделки обикновено
новият собственик заплаща и оборудването в обекта,
както и наличната стока. Очаква се ребрандираните
магазини да бъдат отворени поетапно в началото на
август под името "Пикадили Daily".

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 29.07.2013

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, 31 юли 2013

Още мъгла около "Доверие"
Неясният купувач на най-голямата пенсионна компания
в България - "Доверие", направи пореден писмен опит
да даде информация за себе си и сделката. В петък
вечерта кандидат-купувачът United Capital, цитиран от
Reuters, заяви, че скоро официално ще подаде
документи в Комисията за финансов надзор (КФН),
която трябва да разреши или не промяната в
собствеността. В писмените си отговори до агенцията
кандидатът вкара още едно име в мъглявата
инвеститорска група около сделката - LJ Capital. До този
момент директорите и акционерите в United Capital
избягват всякакъв отговор на въпроси на "Капитал". От
над 10 дни вестникът чака отговори от наскоро
назначения директор - адвокат Дебора Стърман. В

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

Източник: imoti.net
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имейла към Reuters обаче тя е цитирана, че новият собственик планира да запази сегашния
мениджмънт на "Доверие" и да остави на поста главния изпълнителен директор Даниела Петкова.
Няма данни представители на кандидата да са разговаряли с ръководството на компанията,
регулатора или други заинтересовани от сделката страни. Самата Даниела Петкова заедно с
останалото ръководство на пенсионната компания наскоро обявиха, че подават оставките си като
протест срещу продажбата на "Доверие" на неизвестно дружество с офшорна собственост и
съмнително финансиране. Оставките предстои да бъдат разглеждани от акционерите.
Капитал, 29 юли 2013 г.

Не твърде blizoo до продажба
Бясна конкуренция, ниски тарифи, разглезени клиенти, усилващ се натиск от навлизащи на пазара
гиганти, тревожни конфликти с доставчиците, предстоящи промени - секторът на телевизионното
разпространение в България не е гостоприемно място в момента. Сигурно затова "залозите" ще се
продаде ли "Близу" сред наблюдателите на бранша са в съотношение едно към три. Последното,
разбира се, е в рамките на шегата. Извън нея собственикът на втория по големина тв оператор в
страната - фондът EQT, съвсем на сериозно започва да търси купувач за него. Към момента
подготовката на евентуалната сделка е в съвсем начална фаза. И единственото сигурно е, че
кандидатите ще трябва сериозно да се потрудят, за да добият представа на какъв терен биха
навлезли и какво всъщност могат да постигнат. "Близу" е вторият по големина телевизионен
доставчик в България като брой абонати и приходи след "Булсатком" - с уговорката, че напълно
меродавни данни за този пазар практически липсват. Дружеството беше създадено през 2009 г. от
сливането на "Евроком кабел" и "Кейбълтел" и покупката на двете фирми от базирания в Швеция
инвестиционен фонд EQT V за 120 млн. евро.
Капитал, 29 юли 2013 г.

Сделка за българските ресторанти на McDonald's
Ресторантите на световната верига за бързо хранене McDonald's в България, които са с годишни
приходи от почти 70 млн. лв., са на път да сменят собственика си. Дружеството Kingsbury
Corporation планира да купи регистрирания в Холандия Sunfoods Holding, който от своя страна
контролира българския лицензиант на марката "Сънфудс България". Това става ясно от
подаденото уведомление в Комисията за защита на конкуренцията. За параметрите на сделката
информация няма, а всичко, което се знае за бъдещия собственик, е, че няма връзка с този бизнес.
Според заявлението до антимонополното ведомство дружеството работи в областта на
възобновяемите енергийни източници чрез свързани предприятия. От съкращението N.V. след
името на Kingsbury Corporation може да се направи предположение за държавата, в която е
регистриран купувачът - абревиатурата се използва в Холандия, Белгия, Аруба и още няколко
офшорни дестинации. Съобщението за предстоящата продажба идва само няколко седмици след
като името на американската верига попадна във фокуса на медиите в Македония - в средата на
май ресторантите на McDonald's там са били изненадващо затворени. И макар на пръв поглед
между двете събития връзка да няма, запознати твърдят, че нишката на сделката за българските
заведения може да води до западната ни съседка.
Капитал, 26 юли 2013 г.
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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Стандарт, 30 Юли 2013
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Бизнес климатът у нас се подобрява през юли. Общият
показател за нагласите на фирмите се подобрява с 1,4
пункта, показват данните от бизнес анкетите на
Националния статистически институт. 70 на сто от
бизнесмените заявяват, че несигурната икономическа
ситуация е най-големият проблем, с който се сблъскват.
Най-минорно настроение има сред представителите на
сектор услуги. При тях показателят се е сринал с 2,8
пункта спрямо нивото от юни.

31.07.2013
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ПЧИ 85.8 млн. EUR през май 2013
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Издръжката на живот на член от 4-членно домакинство,
което включва двама възрастни и две деца, в края на юни
е 563, 63 лв. Така общо на домакинството му са
необходими 2254 лв. на месец, за да посрещне разходите
си за храна, здравеопазване, образование и почивка
спрямо средните стандарти за страната. Това сочат данни
на Института за социални и синдикални изследвания
(ИССИ) към КНСБ. Припомняме, че в края на март тази
година отчетените от КНСБ суми бяха малко по-големи.
566,26 лева бяха нужни на човек от четиричленно
домакинство, а за цялото семейство издръжката на живот
беше - 2264 лева. През второто тримесечие се наблюдава
задържане на ценовите нива, като спрямо предходното
тримесечие се отчита намаление от 0,5 процента, но на
годишна база ръстът е от 3 процента. По-ниския темп на
нарастване на цените се дължи на намалението на цената
на електроенергията от 1 април с до 6,5 процента и на
природния газ с 4 процента.

-3 00

Лоши и преструктурирани кредити
към май 2013

econ.bg, 29 Юли 2013
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Пътуванията на българи в чужбина с ръст
от 6% през юни на годишна база

6 00 0
5 00 0
4 00 0
3 00 0
2 00 0
1 00 0

3
01
05

-2

01

3

3
-2
04

03

-2

01

3
01
-2

02

01

-2

01

3

12

12
-2
0

-2
0
12

2

01

2
11

-2
10

09

-2

01

2
01
-2
08

07

-2

01

2

2

01

-2
06

05

-2

01

2

0

Безработица 10.7 % през юни 2013
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Пътуванията на български граждани в чужбина през юни
са 383 хил., или с 6% над регистрираните през юни 2012
г., сочат последни данни на Националния статистически
институт (НСИ) за пътуванията на българи в чужбина и
посещенията на чужденци у нас. Осезаемо увеличение на
пътуванията на наши граждани в сравнение със същия
месец на предходната година е отчетено към Белгия - с
88,8%, Австрия - с почти 41%, Сърбия - с 25,6%,
Германия - с 20,5%, Италия - с 14,6%, и други.
Статистиката сочи, че най-голям дял от общия брой
пътувания на български граждани в чужбина формират
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тези с други цели - гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия, или общо
42,9%. Те са следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 34,6%, и със служебна цел 22,5% На годишна база чужденците в България са с 4,3% над нивото от юни 2012 г., или около 1
165 хил. Повечето са посетили България с цел почивка и екскурзия, като е отчетен ръст със 7%
спрямо същия период на предходната година. Служебните пътувания пък намаляват с 2,4%.
Тенденцията чуждестранните туристи у нас да са граждани на Европейския съюз се запазва.
Според данните на НСИ близо 55% от посетителите у нас през юни са от държави членки на ЕС.
Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Чешката република - с почти 30%,
Германия - с 24,2%, и Австрия - с 14,4%.
Инвестор.БГ, 29 Юли 2013

Губят милиард от лоши заеми годишно
130 хил. несъбираеми потребителски кредити висят на банките, сочи статистиката на БНБ. 15 хил.
пък са ипотечните. Всички те са провизирани на 100% и това носи на българската банкова система
средногодишни загуби от 1-1,3 млрд. лв. от 2008 г. насам. За сравнение преди годината на кризата
тези обезценки са били около 300 хил. лв. годишно. По този начин банките поемат своя дял от
риска и не са съгласни да ги обвиняват, че той е прехвърлен само върху кредитополучателите,
негодуват банкери. Те предупредиха, че според българското законодателство известно време, след
като банката отпише като загуба кредита на длъжника от балансите си, той се изчиства и от
кредитния регистър на БНБ. Така той може отново да кандидатства за банков заем с чисто досие,
жалват се банкери.
Стандарт, 26 Юли 2013

Депозитите на населението достигнаха 35,5 млрд. лв., заемите - 18,5
млрд. лв.
През юни депозитите на българските домакинства се увеличават с 9.7% след 10.1% годишен ръст
за май, за да достигнат 35.574 млрд. лв. или 44.4% от Брутния вътрешен продукт, сочат данните на
Българска народна банка. В същото време кредитите на семействата намаляват с близо един
процент. Задлъжнялостта на домакинствата у нас в края на юни е 18.5 милиарда лева, от които
около 21% или около 4 милиарда лева са просрочените или необслужвани кредити Депозитите на
неправителствения сектор у нас нарастват с 6.3% през юни и достигат до 53.139 млрд. лв. или
66.3% от БВП, след 6% годишен ръст за май. Депозитите на нефинансовите предприятия са 13.993
млрд. лв. или 17.4% от БВП, като в сравнение с юни нарастват с 1.4% след 2.7% годишен ръст през
май. Депозитите на финансовите предприятия се понижават с 5.1% на годишна база след 14.6%
годишен спад през май и в края на месеца достигат 3.571 млрд. лв. или 4.5% от БВП.
Money.bg, 25 Юли 2013

13% ръст на преките чуждестранни инвестиции
13% ръст отбелязва размерът на преките чуждестранни инвестиции през 2012, показват данните на
Световния доклад за инвестициите. Общата сума възлиза на 1,478 млрд. евро, което означава, че
България продължава възстановяването си след кризата, а икономиката й е конкурентноспособна в
сравнение с другите развити държави. Най-голям ръст в привлечени ПЧИ отбелязва сектора на
услугите: 125%. България успява да задържи високо относително ниво на привлечени ПЧИ на
глава от населението, като основни инвеститори в страната са Люксембург – 382 млн. евро (26%);
Русия – 225 млн. евро (15%); Швейцария – 212 млн. евро (14%); Германия – 177млн. евро (12%) и
Нидерландия – 168 млн. евро (11%). На регионално ниво докладът отчита сериозен спад на
привлечените капитали в САЩ и Европа, като единственият регион, който бележи слаб растеж от
5%, е Африка. За първи път развиващите се икономики са привлекли повече капитали от
развитите икономики - 703 млрд. долара (52%) срещу 561 млрд. долара (42%).
economy.bg, 25 Юли 2013
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Външният дълг се стопи с 300 млн. евро
Брутният външен дълг на страната ни се стопи с почти 300 млн. евро в края на май, като достига
37,29 млрд. евро, показват данни на БНБ. На годишна база обаче показателят отчита ръст с 2,3 на
сто, или 843,4 млн. евро. През май 2012 г. външният дълг на страната ни е бил 36,45 млрд. евро.
Намаляват обаче външните задължения на банките. В момента те са 6,17 млн. евро, което е с 275,6
млн. евро по-малко от май 2012 г.
Стандарт, 24 Юли 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Преработка и консервиране на плодове и
зеленчуци", по Печалба за 2011 г.
No_
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие

Град

Куминяно Фрут ООД
Джили-Сой - Джихангир Ибрям ЕТ
Великов и Ко ООД
Балкан Фруит ЕООД
Кричимфрукт ООД
Палиррия България ЕАД
Ядки Детелина ЕООД
Олинеза ООД
Конекс Тива ООД
Камбос ООД

Катуница
Дулово
Сливо поле
София
Кричим
Нова Загора
Севлиево
Костинброд
Оризово
Петрич

Печалба / Загуба
(хил. лв.)
2011
2010
4 495
3 588
2 828
1 778
1 777
1 612
1 339
1 171
1 157
940

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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870
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BGREIT: 01.07.2013 – 30.07.2013
90
90
89
89
88
88

29.07

25.07

21.07

17.07

13.07

09.07

05.07

87

BG40: 01.07.2013 – 30.07.2013

29.07

25.07

21.07

17.07

13.07

09.07

05.07

158
156
154
152
150
148
146
144

SOFIX: 01.07.2013 – 30.07.2013
460
455
450
445
440
435
430

29.07

25.07

21.07

17.07

13.07

09.07

425

05.07

Част от публичните компании, които продават продукцията
си зад граница, увеличават вземанията си от клиенти. Това
обаче невинаги върви паралелно с ръст и на продажбите,
показват отчетите на някои публични дружества в
производствения сектор към края на полугодието.
Външните пазари продължават да търсят произведеното в
България, но местните компании остават нащрек в
отношенията си с контрагентите заради нестихващата
криза в Европейския съюз, където се пласира значителна
част от продукцията. Ръстът на вземанията паралелно с
този на продажбите е нормален, но ако темпът при
вземанията е по-висок от този при приходите, има проблем,
тъй като влияе на ликвидността им Сред компаниите, които
разчитат основно на външния пазар, е шуменският
производител на алуминиеви изделия "Алкомет". Той
изнася продукция за 19 страни, предимно в Европейския
съюз, и разчита, че е минимализирал географския риск, тъй
като "по-малките пазари изпитват последиците от кризата в
много по-малка степен", пише в обяснителните бележки
към отчета му в края на полугодието. За периода "Алкомет"
е реализирал ръст на износа от 13.18%, а делът на
реализираната продукция на местния пазар се е увеличил с
0.4% спрямо същия период на миналата година. Приходите
растат до 147.5 млн. лв. В отчета на дружеството е видно
увеличение на вземанията, като от клиенти и доставчици
"Алкомет" има да получава 42.159 млн. лв. Това е
увеличение с 24% спрямо същия период на миналата
година. С 21.6% се увеличават и материалните запаси,
което се дължи на количественото увеличение на
основните материали на склад. Там се съхраняват
материали за 20.201 млн. лв. и продукция за 7.453 млн. лв.,
показва отчетът. Скорошните инвестиции в оборудване му
помагат да произвежда повече, но това все още не води до
по-забележителен ръст на печалбата, която възлиза на 2.065
млн. лв. в края на полугодието, или с 59 хил. лв. повече
спрямо същия период на миналата година.

БФБ-София
Седмичен оборот (22–27 юли 2013)
(лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
2 131 833.37
Standard
5 863 210.71
АДСИЦ
638 863.56
Общо
11 808 647.32

01.07

повишават

01.07

компании

01.07

Публични
вземанията си

Капитал, 2013-07-31

Монбат започва изплащането на дивидента от 2 септември
Монбат АД обяви, че започва изплащането на дивидента си за 2012 г. от 2 септември 2013 г.
Крайният срок за изплащането на дивидента е 2 декември 2013 г. Припомняме, че Монбат АД ще
разпредели общо 7.755 млн. лв. между акционерите си. Брутният дивидент на една акция е 0.2109
лв., а нетният – 0.2004 лв. за акционерите физически лица. От компанията информират, че на
акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар
(лични сметки), дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на Уникредит Булбанк АД. На
акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на Централен депозитар
(клиентска подсметка при инвестиционен посредник) дивидентът ще бъде изплащан чрез
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съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар. В момента
офертите по позицията са на нива от 6.86 и 6.999 лв. за брой.
profit.bg, 2013-07-30

Евроинс прескочи 5%-ната граница в капитала на Синтетика АД
ЗД Евроинс АД прескочи границата от 5% в участието си в капитала на Синтетика АД, съобщават
от застрахователното дружество. Това е станало факт, след като ЗД Евроинс АД е увеличило
акционерното си участие в капитала на Синтетика АД от 148 248 до 150 383 акции. След
извършената промяна акционерното участие на ЗД Евроинс АД възлиза на 5.013% от капитала на
публичното дружество. Продавач по сделката е мажоритарният собственик Kamalia Trading
Limited, чието участие е намалено от 2 401 360 до 2 399 225 акции. След извършената промяна
акционерното участие на Kamalia Trading Limited възлиза на 79.97% от капитала на публичното
дружество.
Money.bg, 2013-07-26

Избраха фирма - инвестиционен посредник за публично предлагане на
акциите на ПФК ЦСКА
През юли 2013г., новите ръководни органи на ПФК ЦСКА ЕАД започнаха подготовка на нова
стратегия за развитието на клуба. На пресконференцията на 16.07.2013 г. бе обявено, че клубът ще
стане публично акционерно дружество, а феновете и техните клубове да могат да закупят акции и
да се възползват от предимствата, които дава публичния статут на една компания. В тази връзка, 7
инвестиционни посредника изявиха желание за консултиране по увеличение на капитала чрез
първично публично предлагане на акции (IPO). След проведените срещи бе избран
инвестиционният посредник „АВАЛ ИН” АД, който да извърши правните и фактически действия,
свързани с листването на ПФК ЦСКА ЕАД на Българска фондова борса-София АД. „АВАЛ ИН”
АД е един от първите лицензирани инвестиционни посредници в България с трайно 18г.
присъствие на финансовия пазар и тясна специализация в областта на инвестиционното банкиране
и консултиране – първични публични предлагания (IPO), вторични емисии, приватизационни
сделки на фондовата борса и др. Инвестиционният посредник администрира първата в България
корпоративна емисия конвертируеми облигации. Екипът се състои от висококвалифицирани и
утвърдени експерти с дългогодишен професионален опит на капиталовия пазар.
Фирмена информация, 2013-07-25

Елпром ЗЕМ смени името си
На 22 юли 2013 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията беше вписана промяна в
наименованието на „Елпром ЗЕМ“ АД, дружество от групата на „Индустриален холдинг
България“ АД, информираха от холдингово дружество. Новото наименование на дружеството е
„ИХБ Електрик“ АД. За полугодието на 2013 г. дружеството обяви загуба в размер на 563 хил. лв.,
спрямо отрицателен финансов резултат от 120 хил. лв. за година по-рано. Нетните приходи от
продажба падат от 2.124 млн. лв. към 30 юни 2012 г. на 1.823 млн. лв. за първите шест месеца на
настоящата година. Акциите на компанията се търгуваха за последно на цена от 5.50 лв. (11 юли),
а офертите към момента са на нива от 4.40 и 5.90 лв. за лот.
profit.bg, 2013-07-25
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Резиденцията на Тато - на търг за 134 397
лв
Бившата резиденция на Тодор Живков в лесопарка
Липник край Русе отива на търг, след като частен
съдебен изпълнител я описа за публична продан. Домът
за гости се продава за 134 397 лв. Другите 2 сгради в
комплекса още не се предлагат, защото текат съдебни
спорове. Резиденцията е част от описаните 32 имота на
покойния бизнесмен Михаил Михов, известен като Мишо
Бирата. Те са оценени на обща стойност 3 098 226 лв.
Повечето са офиси и магазини в хотела му "Дунав плаза".
Парите трябва да покрият завещаните борчове на
наследника Пламен Михов. Приживе бизнесменът
получи Татовата вила след скандална заменка на 5
маломерни апартамента в новата част на хотела, който
също е затворен заради задължения към "България
лизинг" АД. Сделката за резиденцията става на 25
ноември 2009 г., малко преди да спрат заменките на
държавна за частна собственост. Така сграда с 2766 кв.м
разгъната застроена площ е заменена срещу 400 кв.м
жилищна площ. По документи пазарната оценка на
резиденцията е 1 032 800 лв. с ДДС. В края на м.г.
Окръжният съд в Русе оправда бившия областен
управител Мария Димова за заменката. Прокуратурата
протестира решението и делото е във Великотърновския
апелативен съд.
Труд, 31 юли 2013

След законови промени са подписани
разрешителните за 14 големи строежа
Министърът на регионалното развитие Десислава
Терзиева днес е подписала общо 14 разрешителни за
строеж
за
различни
инфраструктурни
обекти.
Подписването
на
книжата
се
забави
заради
необходимостта от промени в закона, с които да се
разделят функциите между Министерството на
регионалното развитие и новото Министерство на
инвестиционното проектиране. След като президентът
Росен Плевнелиев подписа указа за обнародване на
промените в Закона за устройството на територията,
законът вече е в сила и работата може да започне. Сред
подписаните книжа са тези за участъка между Дупница и
Благоевград на магистрала "Струма" и за ремонта трите
виадукта по магистралите "Тракия" и "Хемус".
Председателят на управителния съвет на агенция "Пътна
инфраструктура" Лазар Лазаров съобщи, че на 67-ми км
на "Тракия" е подготвено алтернативно трасе за
товарните автомобили.
Дневник, 30 юли 2013

С 9,5 млн. лв. преобразяват
пристанището в Черноморец
Договор за безвъзмездна помощ
за
изпълнение
на
проект
„Инвестиции в съществуващо
рибарско
пристанище
Черноморец” подписаха кметът
на община Созопол Панайот
Рейзи и изп. директор на
Изпълнителна
агенция
„Рибарство и аквакултури” д-р
Драгомир Господинов, съобщиха
от пресцентъра на община
Созопол.
vestnikstroitel.bg, 29 юли 2013

"Уолтопия" влага 7 млн. лв.
в развоен център
Компанията - производител на
катерачни стени "Уолтопия", ще
инвестира 7.22 млн. лв. и ще
разкрие 37 работни места в
научно-изследователски развоен
център, който ще е един от
първите проекти в "София тех
парк". Днес проектът получи
сертификат за инвеститор клас А
в
областта
на
високите
технологии и иновациите, а това
му дава право на бързо
обслужване от държавата.
Дневник, 29 юли 2013

Реконструират пазара
"Красно село" с 200 хил. лв.
Пазарът "Красно село" ще бъде
реконструиран, но промените
няма да са скъпи. Ще започнат
през ноември - след есенния
сезон, защото е доходоносен за
търговците.
Очаква
се
да
приключат до 2014 г. Броят на
масите и тяхното предназначение
ще бъдат запазени. Това съобщи
изпълнителният директор на
общинското дружество "Пазари
Юг" Николай Попов.
Стр-во Градът, 25 юли 2013
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Французи щурмуват каменни къщи в Пирин
Планинските ни градчета станаха любима дестинация на французи и германци това лято. Хитови
за отдих са каменните къщи в Разлог, Банско и Добринище, съобщи за „Новинар” директорът на
Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. Често чужденците обикалят
планинските ни курорти с коли под наем за по-голямо удобство. Така не трябва да се съобразяват
с разписания на автобуси. Драганов обясни още, че екскурзиите из Пирин, Рила, Родопите и Стара
планина са предпочитани и от българи. Обикновено планинските градчета през лятото са пълни с
туристи, които живеят край морето. Варненци например обичат да отсядат в Елена и Трявна.
Малките семейни хотелчета са най-посещавани. В Трявна цените на нощувките варират между 10
и 20 лв., показа проверка на „Новинар”. В Елена пък има оферти за 15-18 лв. на вечер. Популярна
е и ловната хижа в село Садината на 10 км от града. При предварителна заявка се организира езда
на коне и разходка с файтон. Престоят обаче излиза солено и заради това е по-предпочитан от
чуждестранни туристи. Една нощувка в луксозната хижа е 200 лв., а две – 300 лв.
Новинар, 30 юли 2013

Инсталация за биогаз произвежда електричество от хранителните
отпадъци на "Албена"
В местността Момчил край Балчик е изградена биогазова инсталация с мощност 999 KW. Тя ще
произвежда електрическа и топлинна енергия не само от силаж от царевица, но и от хранителни
отпадъци. До 2014 година съоръжението ще преработва по 3500 тона хранителни отпадъци
годишно, а след 2015 година - по 11 000 тона, е записано в инвестиционното предложение,
депозирано от "Албена" АД за използване на още изходни суровини. Органичните продукти ще
идват от заведения за обществено хранене в комплекс "Албена" и други курортни територии.
Инсталацията ще преработва и по 10 000 тона мазнини от ресторантските кухни до 2014-а, а
година по-късно - по 15 000 тона. В новия обект енергия ще се добива и от 15 000 тона оборски
тор, чието количество след 2016 г. ще нарасне двойно. С топлоенергията от биогазовата
инсталация ще се загрява водата за хотели, открити басейни и бъдещия аквапарк в "Албена".
Строителство Градът, 30 юли 2013

Имотният пазар вече е стабилен
Повече сключени сделки (ръст от 11,31%), стабилни цени и минимално повишение на наемите
(средно с 0,26%). Това сочат анализите на няколко компании за недвижими имоти за първата
половина на 2013 г. - “Форос”, “Бългериан пропъртис”, “Явлена” и “Адрес”. Становищата им са
потвърдени и от последните данни на Националния статистически институт (НСИ), според които
разлика в цените през първото и второто тримесечие почти няма. Въпреки започналото
съживяване, строителната активност все още е слаба и затова вторичният пазар на имоти
продължава да е водещ, коментират от “Форос”. Именно затова и в големите градове има недостиг
на жилища с добри параметри - средни етажи, добро изложение и функционално разпределение.
Това е и причината цените на подобни имоти да се повишават, а жилищата на първи и последни
етажи, със северно изложение и неатрактивна локация да останат в групата с по-ниски оферти. От
“Бългериан пропъртис” допълват, че купувачите вече са склонни да дадат повече пари за имот,
който отговаря на изискванията им за качество и параметри. 25% от имотите се предлагат на
значително над пазарните цени, защото са купувани по време на имотния бум.
Труд, 29 юли 2013

Парафираха договора с консултанта по проекта за интегриран
транспорт на Русе
Обединение "Консултанти ЗУП - ГТ - Русе" ще изпълнява консултантските услуги за осигуряване
на подкрепа на звеното за управление на проекта "Интегрирана система за градски транспорт на
гр. Русе", който общината изпълнява по оперативна програма "Регионално развитие". Договорът с
консултантите, включващ фирмите "Юръпиън дивелопмъвт консултинг" - София, "Национален
консултант по обществени поръчки" ООД и Мария Господинова Пейчева - Крутева от София, бе
парафиран преди дни. Те ще предоставят консултации на звеното за управление на проекта в
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процеса на вземане на решения, както и консултации за цялостното изпълнение на проекта.
Договорът е на стойност 198 хил. лв. без ДДС. В търга играха общо три фирми, решението на
комисията за избор на изпълнител е от края на януари т.г., но възлагането се забави поради
обжалване. Останалите кандидати бяха "Ес Пи консулт БГ" ООД, Шумен, Обединение "Инвест
инженеринг " - София, включващо софийските фирми "ПК ингенеринг" ООД - София, и
"Инвестмънт енд проджект дивелопмънт" ООД. Срокът на изпълнение на договора е 28 месеца.
Строителство Градът, 29 юли 2013

Трима купувачи за “Кемпински”
Поне трима са кандидатите да закупят столичния хотел "Кемпински-Зографски". Сградата е на
тезгяха вече 5-6 години след смъртта на собственика Иван Зографски. Първоначалната цена е
намалена и в момента сделката за култовия хотел е на път да бъде финализирана срещу 40-50 млн.
евро, пише в. "Преса". Според изданието интерес към офертата са изявили бизнесмени от Русия и
Оман, но най-близко до сделка е "Химимпорт". Преговорите продължават до уточняване на
цената.
Стандарт, 29 юли 2013

„Билла" откри 84-ти супермаркет в страната
Билла България" откри 84-тия си супермаркет в страната и 25-и в София, който се намира в
идеалния център на столицата. Компанията планира още пет нови обекта до края на годината.
„Основната цел на „Билла България" е ежедневно да предлага разнообразие от свежи храни, найдобро съотношение цена-качество и високо ниво на обслужване. Нашите клиенти познават това
добре, оценяват го и очакват всеки наш нов супермаркет. Затова компанията планира общо девет
откривания за тази година, четири от които вече са факт", каза Николай Петров, изпълнителен
директор на „Билла България". Новият супермаркет в София се отличава с това, че в него се
приготвят на място плодови и зеленчукови салати и грил скара. Основната част от всички плодове
и зеленчуци в магазина в момента са родно производство. Целият асортимент от над 6000
разнообразни хранителни и нехранителни стоки ще бъде разположен на площ от 850 кв. м. „Билла
България" е първата международна верига супермаркети на българския пазар, навлязла през 2000
г. с откриването на първия си магазин на 5 октомври в София. Към момента тя е сред Топ 50 в
класацията за най-големи компании по оборот в България. „Билла България" е сред най-големите
чуждестранни фирми у нас, осигуряваща над 3300 работни места в страната към юни 2013 г.
money.bg, 26 юли 2013

Ремонтират "Цариградско шосе" с пари от ЕИБ
Управителният съвет на Европейската инвестиционна банка е одобрил финансирането на
инвестиционния проект на Столичната община за рехабилитация на уличната мрежа в София в
размер до 50 млн. евро. Проектът ще бъде изпълнен в рамките на следващите три години,
съобщават от общината. Окончателното решение на борда на финансовата институция по заема е
планирано да бъде в началото на септември тази година. В инвестиционния проект са включени 21
обекта от основната транспортна инфраструктура на града, за които се провеждат процедури.
Инфраструктурни обекти са одобрени от Столичния общински съвет, като част по програма за
изграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура на София. Сред тях са
кръстовището на две нива на Лъвов мост, основен ремонт на "Цариградско шосе" и други. За
инвестиционния проект бе проведено и публично обществено обсъждане, уведомяват от
общината.
econ.bg, 26 юли 2013
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АНАЛИЗИ

Казино България
След спада в бизнеса сега се отварят три нови хазартни обекта. Пазарът е концентриран в София,
по морето и южната граница
"Единственият начин да спечелиш от хазарт е... да имаш казино." Максимата е популярна сред
запалените играчи и въпреки това те продължават да играят. Интересното е, че тези, които имат
казино, твърдят, че от него не се печели толкова много. Но продължават да го държат. Разликата
между първите и вторите? – Някой и друг милион, спечелен от хазарт.
Собствениците на казина обаче твърдят, че бизнесът им напоследък страда – от обичайните болки:
криза, по-малко пари за харчене, забраната за пушене на обществени места, конкуренция от
предприемачи, които невинаги знаят с какво всъщност се заемат, и т.н. Като цяло обаче секторът е
относително подреден, с ясни играчи, сравнително характерни ниши и интересни тенденции –
поне ако говорим за бизнеса с казина в истинския смисъл на думата, а не за хилядите квартални
игрални зали. И в момента се откриват нови казина - две на морето и едно в София.
Свиването на пазара
По данни на Държавната комисия по хазарта (ДХК) към юли има издадени лицензи за 26 казина
(виж таблицата) и те са в София, Пловдив, по Черноморието и в близост до два от най-натоварени
гранични пункта – Капитан Андреево и Кулата. А ако се съди по финансовите отчети на
компаниите, които ги управляват, този бизнес е за около 300 млн. лв. на година. Повечето казино
оператори обаче твърдят, че пазарът се свива.
"Оборотите са намалели поне два пъти. Фактор е и забраната за пушене на обществени места. По
наши наблюдения след въвеждането й има спад от 20-30% на клиентите. Намалява и средният
залог. Ако преди кризата някой клиент е идвал средно с 10 хил. лв., сега идва с 1000 лв. Други пък
спряха да посещават казината", казва Александър Тумпаров, съсобственик на казино "Рила" и
"Efbet София".
Според Ангел Ирибозов, председател на управителния съвет на Българската търговска асоциация
на производителите и организаторите от игралната индустрия, в момента влияние върху този
пазар оказват и направените преди година промени в ресорния закон.
"Множество фактори през последните години доведоха до значима стагнация в сектора. Сред тях
са увеличаването на данъчните ставки преди две години с до 70%, което доведе до над 40%
свиване в сектора и въвеждането на тоталната забрана за пушене, което донесе допълнителен спад
в приходите. Всичко това се разви на фона на продължаващата неблагоприятна икономическа
ситуация със силен спад на приходите и възможността на населението да заделя средства за
развлечение и свободно време", твърди Ирибозов. Той добавя, че някои от излизащите от пазара
оператори са потърсили компенсационен механизъм чрез продажба при възможност, но като цяло
доста обекти са били закрити. "Това естествено доведе до частично преструктуриране на пазара или чрез разширяване на дела на вече присъстващи субекти, или чрез навлизане на нови играчи,
които отговарят на стриктните изисквания на закона", допълват от асоциацията.
По оценки на мениджърите на казина по морето оборотите там са паднали с поне 30-40% в
сравнение с 2008-2009 г. Въпреки това смятат, че при достатъчно инвестиции и правилно
управление казино бизнесът може да е печеливш.
И нещо ново
През това лято обаче отварят врати три нови казина. Две от тях са на Черноморието – казино Gold
в комплекс "Полюси" и XO casino в близкия Свети Влас. След кратка почивка казиното в хотел
Radisson в столицата също ще заработи, този път брандирано като "Efbet София". То е и с нов
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оператор – "Макра Т", след като собственикът на хотела е прекратил договора с предишния заради
неплатени наеми. В "Макра Т" съсобственици са Александър Тумпаров и фирми, свързани с Васил
Божков. "Да, появяват се нови играчи на пазара, но някои от тях влизат в бизнеса, без да имат
представа за него", твърди Тумпаров.
Някои от притежателите на лицензи планират и бъдещо разрастване, макар и за момента да не
разкриват плановете си. Собственикът на захарната фабрика "Победа" Сава Чоролеев, който
държи казино "Платинум" в Слънчев бряг, например не крие, че има амбиции и за други казина.
От "Маруин ентъртейнмънт", която държи лиценза за новотокритото XO casino на яхтеното
пристанище в комплекса на братя Диневи в Свети Влас, също мислят в посока София и зимни
курорти, макар и управителят Боян Михайлов да обяснява, че засега са фокусирани върху
развитието на новия обект. Самият Михайлов преди години имаше планове за строителство на
казино край столичното летище. Проектът трябваше да бъде реализиран с руски капитали, като
имаше и договор със собственик на земя в района. В момента обаче проектът е прекратен, посочи
той.
Според играчи от пазара бъдещо разрастване планира и веригата Efbet, като освен казина найвероятно под този бранд ще бъдат отворени и нови игрални зали. Не е изключена и инвестиция на
групата зад граница.
Два силни конкурента
В София казино се асоциира с Васил Божков. Не е случайно – две от казината в столицата се
управляват от компании, в които той има участие чрез свързани лица и фирми (виж таблицата).
Става въпрос за обектите в "Рила" и новоотварящото казино в Radisson.
"Очакваме посещения по две линии – половината от индивидуални играчи, а останалите – по
линия на организирани групи с цел казино туризъм", обяснява Алесандър Тумпаров, който е
съсобственик на казиното. Той допълва, че решението да го отворят дошло след покана от страна
на мениджмънта на хотела. Идеята е организираните групи да ползват и хотелската част, така че
да се получи симбиоза между двата бизнеса.
Традиционен конкурент на казината, в които Божков е инвеститор, от години е турският
бизнесмен Суди Озкан. Неговите обекти са под бранда "Принцес". Интигата в София обаче е и кой
ще пожелае казиното в хотел "Кемпински", като според източници на вестника интерес са
проявявали руснаци. Преди години обектът се управляваше от фирма, свързана с Божков, след
това беше взет от инвеститори от бившите съветски републики, но бизнесът там постепенно е
замрял, въпреки че това е първото казино в София още от соц. време. Според някои сега залязва
заради лошото разположение на казиното – на високите етажи в хотела.
Сезонен бизнес
За разлика от пазара във вътрешността на страната, този по Черноморието не е доминиран от
голяма верига казина. Концентриран е основно в курортите Слънчев бряг и Златни пясъци. Зад
него обаче също стоят корпоративни структури със значителни капитали (виж таблицата).
"В страната това е бизнес, който носи целогодишни и регулярни приходи и това предполага
развиването на по-големи вериги. Докато на морето казината са сезонен бизнес, обвързан с
туризма и с наличието на сериозна хотелска база", обобщава Сава Чоролеев, който държи обект в
Слънчев бряг.
Казано с други думи, по морето този бизнес е по-скоро допълнение към хотелския. По този начин
го определя и Десислава Евстатиева, маркетинг мениджър на "Интернационал" – дружеството,
което управлява казината в структурата на "БТ дивелопмънт" (бившето "Балкантурист").
"Концепцията, която успешно прилагаме, особено след обновяването на казино "Интернационал"
(в едноименния хотел на Златни пясъци – бел. ред.), е "интегриран казино комплекс". При нея
казиното е част от услугите за забавление и свободно време на туристите в комплекса", обобщи
Евстатиева. Според нея това се отразява добре и на средната сума, която посетителите харчат в
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курорта. Особено като се има предвид фактът, че с масовото навлизане на all inclusive пакетите
приходите от ползвани на място от туристите услуги намаляват.
Казино туристите
След затварянето на последното казино в Бургас – в хотел "България", в момента такива обекти по
Южното Черноморие работят основно в "Слънчев бряг".
За разлика от София, където в казината влизат основно българи, по морето посетителите са
предимно чужди туристи – от Русия, Израел, Близкия изток, но също и от Турция, Германия и
Източна Европа... За интереса към морските казина спомага забраната за хазартни игри, която
съществува в редица ислямски държави по религиозни причини. Преди години ограничения бяха
въведени и в Русия. Този пазар за някои от мениджърите на казина по Черноморието е ключов,
главно заради големия брой собственици на имоти и летуващи от Русия и бившите съветски
републики. На това мнение е мениджърът на XO casino Боян Михайлов.
"Разположението ни е такова, че сме най-удобното място за игра не само за собствениците на
имоти в Свети Влас, но и за почиващите в Елените и в комплексите на "Форт нокс" в другата
посока", очертава Михайлов. По думите му заради ограниченията в родината им много руснаци,
които идват в България, използват престоя си тук и за да играят в казината. Логично най-силният
сезон за този бизнес по Черноморието съвпада с периода на летните почивки на руснаците - между
май и октомври.
Други силни пазари за казината на морето са Израел и страните от Близкия изток. Представители
на бизнеса обаче ги определят като "златна", но слабо използвана възможност.
"На югоизток от България има район с над 500 млн. жители, където хазартът е забранен по
религиозни причини. Тези хора живеят на 2-3 часа със самолет от Варна и Бургас, имат висок
стандарт и биха идвали да почиват и да играят по Черноморието", смята Сава Чоролеев.
На сходно мнение е директорът на казино групата "Интернационал" Владимир Филипов, който
определя България като страна с уникално местоположение, но и с уникално консервативна
политика спрямо Близкия изток. Визира въведеното по време на миналото правителство изискване
за биометрични данни при издаването на визи за граждани на Иран, което е шенгенска практика.
"Това означава, че всеки иранец, който иска да почива в България, трябва да отиде в нашето
посолство в Техеран и да даде пръстови отпечатъци", обяснява Филипов. Това освен загуба на
време е и ограничение за потока от потенциални туристи, тъй като машините, които свалят
биометричните данни там, са само две и капацитетът им на работа е 500 души седмично. За такъв
период Черноморието има потенциал за поне 3000-4000 души, обяснява той. По сходни причини е
слаб потокът от Кувейт и Ливан. "Тези хора идват с чартъри, купуват седмични пакети, отсядат
само в 4- и 5-звездни хотели и са готови да харчат големи суми по време на почивките си, не само
в казината", описва ги Филипов. Заради визовите проблеми обаче често този тип туристи избират
съседна Турция, като в северната част на Кипър могат да играят и в казина.
Големият залог
Друга част от казино бизнеса, който разчита основно на туристи, е тази около границата – два
обекта в Свиленград и два около Кулата. Всъщност там са и обектите с най-високи приходи, тъй
като бизнесът (за разлика от този по морето) е целогодишен. Логично основният поток на
играещите там е от двете съседни държави – Гърция и Турция. Тук пазарът също изглежда
разпределен – двете казина до турската граница са на Суди Озкан, а на Кулата се конкурират Коко
Динев и казино, в което инвестиция има Васил Божков. Дали ще се появи и трети играч по
границата, каквито заявки вече е имало - все още не е ясно. Факт е, че въпреки кризата и
завишените изисквания към сектора в бизнеса с казина има живот.
Капитал, 29 юли 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

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

 ПОЛЗИ ОТ IT ЗА ФИНАНСОВИТЕ ДИРЕКТОРИ
КОГА: 23.09.2013
КЪДЕ: Гранд Хотел София, Триадица, София, ул. "Гурко" 1

 БИЗНЕС АНАЛИЗИ И ОБРАБОТКА НА ГОЛЕМИ МАСИВИ ОТ ДАННИ
КОГА: 19.09.2013
КЪДЕ: Хилтън Хотел София, Мусала, София, Бул. "България" 1
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