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"Нова Броудкастинг Груп" обяви
придобиването на "Дарик Нет"
“Нова Броудкастинг Груп” придоби 70% от „Дарик
Нет” АД и така, след финализиране на сделката, ще
стане собственик на всички сайтове, част от „Дарик
Уеб”, както и на най-голямата дигитална медийна
компания в страната – „Нет Инфо.БГ” ЕАД. След
приключване на процеса по придобиване, „Нова
Броудкастинг Груп” ще се превърне в лидер на
дигиталния медиен пазар в България. Активите на
компанията ще включват популярните платформи за
видео обмен и видео съдържание VBOX 7 и Nova Play,
имейл платформата abv.bg, сайтовете за новини Vesti.bg,
DarikNews.bg, NovaNews.bg и сайтовете за спортни
новини Sportni.bg и Gong.bg. Уебсайтовете на двете
медийни групи са отбелязали над 750 милиона
импресии средно месечно в периода април-юни 2013 г.
Това обединяване с изключително разнообразната гама
от уебсайтове и мултимедийни платформи на "Дарик
Уеб" и "Нетинфо" ще даде възможност на „Нова
Броудкастинг Груп” да предложи на своите клиенти
креативни и добре таргетирани рекламни решения.
"Тази сделка променя изцяло „Нова Броудкастинг
Груп”. Сделката се очаква да бъде финализирана в края
на септември и подлежи на одобрение от Комисията за
защита на конкуренцията. "Нова Броудкастинг Груп" е
собственост на шведската медийна компания "Модърн
таймс груп".

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 05.08.2013

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

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 29.07.2013

Vesti.bg, 7 август 2013

"Приста ойл" купи "Шеврон Чехия"
Компанията за производство и търговия с моторни и
индустриални масла "Приста ойл" е купила Chevron
Чехия", съобщиха от българското дружество. Цена и
други подробности по сделката не се посочват, но
ангажиментът на "Приста ойл" е да продължи да
развива бранда Texaco през следващите 5 години.
Чешката компания се занимава с дистрибуцията на
масла за американската Chevron от 1998 г., като
реализира на пазара 1.5 млн. литра и има приходи от 4

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

Източник: imoti.net
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млн. евро. Едни от значимите й клиенти са производителите на автомобили и камиони Toyota и
DAF, производителите на багери Bobcat и подразделението на Škoda за изработване на турбини.
Сделката е второто по-голямо придобиване на активи на американската компания от "Приста ойл".
През 2011 г. българската компания изкупи участието на Chevron в завод за масла, който се
управлява в партньорство с "Узбекнефтегаз" – националната петролна компания на Узбекистан
"Партньорството с Chevron е ключов елемент в бизнес стратегията на "Приста ойл" за растеж и
налагането на мултибранд стратегията на компанията. Плановете ни са това партньорство да се
задълбочи и покрие други големи пазари на компанията "Приста ойл" още в рамките на тази
година", коментира в официалното съобщение Пламен Бобоков, председател на съвета на
директорите на компанията. По-рано през годината българската компания обнови и разшири
завода си за вазелин в Унгария - Bogdany Petrol.
Капитал, 6 август 2013 г.

CSIF получи разрешение да купи Рибното пристанище в Бургас
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на инвестиционното дружество CSIF да
закупи „Фиш Порт“ и „Булджак“. Сделката между компаниите няма да наруши конкуренцията в
бранша, става ясно от съобщението на регулатора. Така инвестиционната компания,
представлявана от Цветелина Бориславова, ще придобие Рибното пристанище в Бургас, както и
хладилна база. Заради търговската тайна стойността на сделката, както и повечето подробности за
нейното осъществяване, не са обявени. CSIF има капитал в размер на 88,7 млн. лева, а предметът
му на действие е консултации на предприятия по отношение на корпоративната им стратегия, при
покупка на дружества и други сделки, пише в анализа на КЗК. От подадената документация
компанията има дългосрочна стратегия за развитие посредством развитие на нови пазари, сред
които и тези на предоставяне на услугите на морски пристанища и хладилно съхранение на храни.
Според данните „Фиш Порт“ е с капитал от 1 млн. лева, но не става ясно кой е неговият
собственик. Компанията притежава транспортно пристанище, разположено в Бургаския залив.
Годишно пристанището обработва 200 хил. тона товари, сред които цитрусови плодове, цветни
метали, строителни материали и други, става ясно от сайта на компанията.
Investor.bg, 5 август 2013 г.

"Глобул" вече е норвежки
Ако има нещо сравнимо с швейцарската точност, това е скандинавската. Норвежкият телеком
Telenor вече официално е собственик на българския мобилен оператор "Глобул". На 31 юли е
финализирана сделката по прехвърляне на собствеността на телекома от гръцкия OTE към Telenor
и документите са качени в Търговския регистър за обработка. Скандинавската компания купи
"Глобул" срещу 717 млн. евро, в които се включват дълговете на дружеството, но без наличните
пари. Сделката първо получи одобрението на дирекцията за защита на конкуренцията на
Европейската комисия в началото на юли, докато в последния ден от същия месец беше
осъществено и фактическото прехвърляне на българския телеком от гръцкия ОТЕ към Telenor.
Според документите в Търговския регистър Telenor купува мобилния оператор директно с
дружество със своето име, регистрирано в Норвегия, без да използва офшорни компании. Освен
това се сменя целият борд на директорите на "Глобул". Всички гръцки представители,
включително и досегашният изпълнителен директор Захарис Коцибос, са освободени от
длъжността и заменени от норвежци. На тяхно място идва цяла плеяда мениджъри от Telenor.
Компанията спази намерението си отпреди месец, когато обяви, че за изпълнителен директор на
"Глобул" ще назначи Стайн-Ерик Велан, който влиза и в борда на директорите.
Капитал, 2 август 2013 г.
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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Общата сума, която гражданите държат на депозит в
родните банки мина мизата от 37 млрд. лева, сочат
данните на БНБ към края на полугодието на 2013 година.
Точната сума, която съхраняват трезорите възлиза на
37,083 млрд. лева, след като през месец юни българите са
спестили нови 290,5 млн. лева. Така за една година в
родните банки сме вложили рекордната сума от 3,303
млрд. лева. Към края на полугодието на 2012 г. размерът
на депозитите възлизаше на 33,779 млрд. лева. Малко над
52% от влоговете са договорени в левове, 39% са в евро, а
близо 9% са в други валути, като например щатски долар
или швейцарски франк. Банките са изплатили доходност
на гражданите под формата на лихви по депозитите в
размер на 689,7 млн. лева. 317 млн. лева е печалбата на
родната банкова система за първите 6 месеца на
настоящата година, съобщават от БНБ. Това е спад в
печалбата от 1,7% на годишна база или 5,7 млн. лева. За
сравнение на полугодието на 2012 година банките бяха
генерирали печалба в размер на 323,4 млн. лева.

07.07.2013
EUR/BGN
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Спестихме над 37 милиарда

Стандарт, 01 Август 2013
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Безработицата в България леко се е понижила през юни.
Данните на Евростат сочат, че безработицата у нас е била
12,6% през шестия месец на годината, докато през май
беше 12,7%. По оценки на Агенцията по заетостта
безработицата през юни се е понижила до 10,7%. Данните
обаче са на базата на регистрираните в бюрата по труда
безработни, докато европейската статистическа служба
изчислява нивото на безработицата на базата на
икономически активното население. Наблюдава се
понижение и на безработицата сред младежите до 25
години. През юни нивото й се изчислява на 25,5%, докато
през май беше 26,2%. Средното за 27-те държави от
Европейския съюз (ЕС) ниво на младежката безработица
е 23,2%, а като се включи и Хърватия, която се
присъедини към съюза от 1 юли, младежката безработица
леко нараства до 23,4%. Нивото й за еврозоната е 23,9%.
Безработицата в държавите от еврозоната е останала
стабилна през юни на рекордно високо ниво от 12,1%,
докато заради сезонната заетост в целия ЕС се наблюдава
лек спад спрямо май от 11% до 10,9%.

ПЧИ 85.8 млн. EUR през май 2013

05

Безработицата през юни е била 12,6%

Безработица 10.7 % през юни 2013
1 3.0 %
1 2.0 %
1 1.0 %

Инвестор.БГ, 01 Август 2013
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1 0.0 %
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Производствена дефлация в България
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Ново задълбочаване на икономическата криза в България
показват данните на НСИ. През юни цените на
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производителите страната падат с 0.1% на месечна база, като в нито един от наблюдаваните
сектори не се отчита покачване. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост с 2.7%, докато в преработващата промишленост и при производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ няма изменение. Още по-притеснително е, че цените на
производител на вътрешния пазар през юни 2013 г. са без промяна на годишна база. Слаб ръст с
0.9% има в преработващата промишленост, докато в добивната има спад на цените с 10.5%, а при
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, с 0.5%.
Дарик радио, 31 Юли 2013

Хазната с дефицит от 7,6 млн. засега
7,6 млн. лева дефицит отчита хазната към края на първите 6 месеца на настоящата година. Това
сочат предварителните данни за изпълнението на бюджета. Според данните данъчните приходи в
хазната възлизат на 10,9 млрд. лева (46,8% от предвидените годишни постъпления по това перо), а
неданъчните - на 2,132 млрд. лева (61,9% от предвидените годишни постъпления). Разходната част
в бюджета възлиза на 14,173 млрд. лева за полугодието, което се равнява на 44,7% от
предвиденото. Тревожни сигнали изпращат обаче предварителните данни за постъпленията от
акцизи. На полугодието те възлизат на 1,8 млрд. лева, което е едва 41,9% от заложеното за 2013
година.
Стандарт, 31 Юли 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на растителни и
животински масла и мазнини", по Приходи от продажби за 2011 г.
No_
2011

Предприятие

1
2
3
4
5

Папас Олио АД
Олива АД
Клас олио ООД
Унибел АД
Звезда АД

6
7
8
9
10

Бисер Олива АД
Роса АД
Тракия 2006 ЕООД
Марица Олио АД
Олимекс ООД

Град
Ямбол
Кнежа
Карапелит
Пловдив
Долна
Митрополия
Стара Загора
Попово
Пловдив
Пазарджик
Видин

Приходи от продажби
(хил. лв.)
2011
2010
366 317
148 074
60 694
42 521
41 150

284 903
102 017
45 694
45 060
41 054

35 526
34 495
34 459
19 489
18 978

35 984
26 240
9 588
17 096
13 031

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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Дружба стъкларски заводи АД ще става
гарант по облигационна емисия на
мажоритарния собственик
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Стандарт, 2013-08-07
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Акциите на Българска фондова борса-София са вече част от
състава на индекса FTSE Mondo Visione Exchanges Index.
Той е джойнт венчър на компаниите FTSE Group и Mondo
Visione, изчисляван от 2000 г. насам. Индексът е първият в
света, който включва акции на публично листвани борси и
платформи за търговия. FTSE Mondo Visione Exchanges
Index сравнява представянето на отделните участници и
осигурява достоверен поглед върху състоянието и
перспективите пред борсовия сектор. "Включването на
БФБ-София към базата на индекса носи дългосрочни
репутационни позитиви, тъй като борсата ни застава редом
с някои от най-големите борсови оператори. Особено
важен е фактът, че индексът представлява уникален за
момента продукт в световен план и е плод от
сътрудничеството на водещи в своята сфера партньори като
Mondo Visione и FTSE Group", каза Иван Такев,
изпълнителен директор на БФБ-София. Към момента
индексът включва 26 публично търгувани борси и
оператори и фокусира вниманието на пазара върху този
важен сектор на икономиката. Сред акциите на оператори,
които са част от състава на индекса, са тези на Лондонската
фондова борса (London Stock Exchange Group),
Нюйоркската
фондова
борса
(NYSE
Euronext),
платформата за електронна търговия NASDAQ OMX
Group, Deutsche Boerse и от региона на централна и източна
Европа -борсите във Варшава и Букурещ (Warsaw Stock
Exchange и S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A.).

БФБ-София
Седмичен оборот (29 юли-3 август
2013) (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
3 341 689.40
Standard
3 092 459.22
АДСИЦ
497 636.77
Общо
10 063 126.23

05.07

Акциите на БФБ влязоха в индекса FTSE
Mondo

Дружба стъкларски заводи АД-София свиква извънредно
ОСА на 20.09.2013 год. от 11.00 ч., съобщават от
дружеството. Събранието ще се проведе в гр. София, ул. проф. Иван Георгов №1, при следния
дневен ред: - Във връзка с планирано емитиране от Гластанк АД, Холандия /индиректно
дружество майка/ на привилегировани облигации с обща номинална стойност 300 000 000 евро, е
необходимо овластяване на СД на Дружба стъкларски заводи АД-София да извърши сделки, в
резултат на които да предостави обезпечение с всички или част от настоящите и бъдещи
дълготрайни материални активи и допълнителни корпоративни гаранции.
Money.bg, 2013-08-07

Ломско пиво и Биоиасис купуваха собствени акции през юли
Ломско пиво и Биоиасис са купували собствени акции през месец юли, информираха от двете
дружества. В първия си месец на своето обратно изкупуване Ломско пиво АД е изкупило 6 400
броя собствени акции при средна цена от 0.693 лв. за акция. През изминалия месец от Биоиасис са
закупили 2650 собствени акции на средна цена от 20.94 лв. за брой. Общият брой на
притежаваните от компанията собствени акции в края на периода е 28 355 броя.
profit.bg, 2013-08-06
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Софарма имоти АДСИЦ търси близо 6 млн. лв. от пазара
Софарма имоти АДСИЦ планира да увеличи капитала си от настоящите 13.256 млн. лв. на 15.71
млн. лв., става ясно от информация на компанията. За целта ще бъдат издадени 13.256 млн. права,
като срещу 5.4 от тях ще може да се запише по една нова акция по емисионна цена от 2.40 лв. за
брой. Ако увеличението бъде записано на 100%, то компанията ще набере 5.89 млн. лв. Капиталът
ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 1.227 млн. акции, или 50% от
предложените нови книжа. Правата, даващи право на участие в увеличението, ще се търгуват на
БФБ-София от 19 до 30 август 2013 г. Аукционът за незаписаните права ще се състои на 11
септември, а новите акции ще се записват до 26 септември. Увеличението на капитала ще се
осъществява от София Интернешънъл секюритиз АД, а книжата на дружеството с право на
участие в увеличение ще се търгуват до 6 август (вторник) 2013 г.
profit.bg, 2013-08-06

ИХ България спря покупката на собствени акции
Вече втори месец Индустриален Холдинг България АД не е изкупувал собствени акции,
информираха от холдинговото дружество. Общият брой на притежаваните собствени акции към 31
юли 2013 г. се запазва на 498 266 броя при средна цена за 1 акция 0.733 лв. Най-много, общо 300
хил. акции бяха закупени през май 2013 г., а в първия месец от обратното изкупуване бяха
придобити 99 308 лота. По-слаба активност бе наблюдавана през април (56 178 акции), както и
март и февруари, когато бяха закупени съответно 22 000 и 20 780 броя. До момента по позицията
са прехвърлени 5000 акции на нива от 0.972 до 0.98 лв. за лот.
profit.bg, 2013-08-05

Записани са само 3,22% от предложените акции на Риъл Булленд АД
Записани са само 150 000 акции, или 3,22% от предложените в първичното публично предлагане
на Риъл Булленд АД, показва информация на дружеството, публикувана в уеб страницата му.
Подписката приключи на 29 юли 2013 г., като се предлагаха 4,65 млн. акции с емисионна цена 1
лв. След увеличението дружеството ще има 500 000 издадени акции, спрямо 350 000 досега.
Очакваната дата за стартиране на търговията с акции на дружеството на БФБ-София е средата на
септември 2013 г., се казва в съобщението. Риъл Булленд АД е нов проект за инвестиции в
земеделска земя на екипа, създал и управлявал в периода 2005-2012 г. един от успешните фондове
за инвестиции в земеделска земя в България - Булленд Инвестмънтс АДСИЦ. Проектът се базира
на анализа на развитието на пазара на земеделска земя в България през последните 7-8 години и
прогнозата за развитието му през следващите 5-7 години, а така също на световните тенденции в
аграрния бизнес.
Инвестор.БГ, 2013-08-05

Софарма вече притежава 10.12% от Марицатекс
Ръководеното от Огнян Донев дружество Софарма АД е увеличило дяловото си участие в
Марицатекс АД до 10.12 на сто, информират от компанията чрез X3News. Вчера фармацевтичната
компания е закупила нови 1000 акции от Марицатекс. За дните от 25 до 31 юли Софарма АД е
увеличила и броя на притежаваните собствени акции. Обект на обратното изкупуване са били нови
276 414 акции на средна цена от 3.33 лв. или общо 920 хил. лв. По последни данни компанията
притежава 4.914 млн. собствени акции, представляващи на сто от капитала. Днес книжата на
Софарма АД се търгуват на нива от 3.28 до 3.33 лв. за брой.
profit.bg, 2013-08-02
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ИНВЕСТИЦИИ

Французи произвеждат дървени къщи в
Каварна

Продадоха за милион
апартамент в София

Френска фирма, производител на дървени къщи и други
изделия от дърво, е най-новият чужд инвеститор, който
ще стъпи в Каварна. Той ще ползва под наем сградата, в
която до неотдавна се помещаваше общината. Тя е със
застроена площ от 2500 кв. м, а дворът й е 8 дка.
Зданието е триетажно и е газифицирано, а пред него има
и удобен паркинг, каза кметът на града Цонко Цонев.
Намерението на френската фирма е да разкрие 30-ина
работни места, като за мащабите на кметството, а и в
условия на криза никак не е малко, каза Цонко Цонев.
Компанията ще изнася продукцията си основно за
Франция. Инвеститорски интерес в Каварна е заявила и
българо-ирландска компания, която е и най-големият
производител на черни миди чрез плантацията си за
вкусния деликатес "Блек сий шелс". Годишно мидената
ферма произвежда 4 хил. тона миди. Намерението е в
морската зона на Каварна да се изгради фабрика за
преработка на миди и складови бази за съхранение на
продукцията. Цонко Цонев очаква ирландските
инвеститори да посетят града, за да огледат на място
възможностите за развитие на бизнеса си. Кметът добави,
че ако и този проект се реализира, то в Каварна ще бъдат
разкрити около 60 нови работни места.

Стандарт, 7 август 2013

Стандарт, 7 август 2013

Продават станциите на МВР
МВР слага почивните си домове на тезгяха, ако
синдикатите одобрят това. Първоначално те ще минат
през държавен оценител, а след това ще бъдат
предложени за продажба. Заради капацитета на базите в
тях ходят много малко от служителите на ведомството.
МВР спира да дотира и ведомствените столове и барчета.
Занапред полицаите ще си купуват кафето на пазарни
цени. Вътрешното министерство закрива и отделите
"Сигнално-охранителна
дейност"
в
регионалните
дирекции в страната. "За половин година досега сме дали
13 млн. лв., а печалбата е 12 млн.", заяви вътрешният
министър Цветлин Йовчев. Според него бюджетът ще се
използва единствено за законовите правомощия на МВР,
а не за дотиране на търговска дейност. "Изчислихме, че
ако спрем да дотираме СОД, ще може да дадем годишно
увеличение на полицаите от 266 лв.", заяви Йовчев.

Апартамент на пъпа на София за
500 000 евро е най-скъпият имот
във вътрешността на страната,
продаден през тази година.
Жилището е с площ от 320
квадрата и представлява два
съединени апартамента. То се
намира
в
стара
сграда,
ремонтирано е, но в цената не е
включено никакво обзавеждане.
Новият му стопанин е българин.

680 млн. евро за новото метро
в София
"680 млн. евро е стойността за
изграждането
на
третия
метродиаметър
на
метрото.
Предлагаме метровлаковете да
бъдат платени със средства по ОП
„Околна среда", каза столичният
кмет Йорданка Фандъкова на
представянето на резултати от
изпълнението на проект за
подготовка на третия лъч на
столичното метро.
Стандарт, 7 август 2013

Зала "Христо Ботев" с нова
визия до края на месеца

Стандарт, 7 август 2013

До края на месец август трябва да
приключи втората фаза от
ремонта на зала "Христо Ботев",
която включва фасадата и
околните
площи.
На
съоръжението се поставя и
специална изолация, за да се
повиши
ефективността
на
отоплението
през
зимата.
Извършва се цялостен ремонт на
тротоарните настилки и уличното
осветление при залата.

Хотел "Родина" се продава заради дългове

Stroimedia.bg, 5 август 2013

Столичният хотел "Родина", който от години търси нов
собственик, отново е пред продажба. Този път от частен съдебен изпълнител заради непогасени
задължения към ОББ. Според публикуваната в началото на седмицата обява публичната продан
започва на 9 август при начална цена от 44.4 млн. лв. (22.8 млн. евро). Предложения ще се приемат
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до 9 септември, но запознати с процедурата не очакват купувач още при първия опит. Спорни
задължения Четиризвездният хотел "Родина" се свързва с председателя на надзорния съвет на
фалиралата Балканска универсална банка Васко Нинов, който преди месец получи доживотна
присъда за трафик на наркотици в Гърция. Нинов беше в управата на работническомениджърското дружество, което през 1997 г. придоби дружеството "Родина турист", в чиито
активи е хотелът, и според източници от пазара още тогава стоеше зад сделката.
Капитал, 7 август 2013

Французи произвеждат дървени къщи в Каварна
Френска фирма, производител на дървени къщи и други изделия от дърво, е най-новият чужд
инвеститор, който ще стъпи в Каварна. Той ще ползва под наем сградата, в която до неотдавна се
помещаваше общината. Тя е със застроена площ от 2500 кв. м, а дворът й е 8 дка. Зданието е
триетажно и е газифицирано, а пред него има и удобен паркинг, каза кметът на града Цонко
Цонев. Намерението на френската фирма е да разкрие 30-ина работни места, като за мащабите на
кметството, а и в условия на криза никак не е малко, каза Цонко Цонев. Компанията ще изнася
продукцията си основно за Франция. Инвеститорски интерес в Каварна е заявила и българоирландска компания, която е и най-големият производител на черни миди чрез плантацията си за
вкусния деликатес "Блек сий шелс". Годишно мидената ферма произвежда 4 хил. тона миди.
Намерението е в морската зона на Каварна да се изгради фабрика за преработка на миди и
складови бази за съхранение на продукцията. Цонко Цонев очаква ирландските инвеститори да
посетят града, за да огледат на място възможностите за развитие на бизнеса си. Кметът добави, че
ако и този проект се реализира, то в Каварна ще бъдат разкрити около 60 нови работни места.
Стандарт, 7 август 2013

Бум на имотните посредници в кризата
Броят на фирмите, декларирали в предмета си на дейност посредничество при сделки с имоти, от
началото на годината се е увеличил с над една трета. Това съобщи вчера председателят на УС на
Национално сдружение „Недвижими имоти” (НСНИ) Иван Велков. Според него много хора и
фирми са решили в кризата да припечелят нещо и от посредничество По думите му обаче само
десетина са брокерските фирми у нас, които отговарят на евростандартите. „До миналата година
броят на посредниците у нас зависеше от сезона, като броят им нарастваше от 7-8 хил. през зимата
до 10-15 хил. през лятото”, поясни Велков и добави, че това е положително за пазара. „Колкото
повече легитимни играчи има на него, толкова по-добре”, смята той. „В момента обаче при 10
предложения за продажба на имот на пазара в най-добрия случай може да се появи един купувач и
да стане сделка”, описа конюнктурата браншовикът. „Преди кризата на 1,5 оферти имаше по един
кандидат да купува. Големият проблем на пазара ни е липсата на активно търсене. Нещата може да
се променят към по-добро, когато хората в Европа почувстват по-голяма сигурност за доходите си.
За България по-чувствително раздвижване на пазара може да има, когато доходността по
депозитите намалее. Тогава повече хора ще потърсят сигурността на инвестицията в имот”, смята
Велков.
Монитор, 6 август 2013

Издадените разрешителни говорят за оживление в строителството
През второто тримесечие на 2013 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на
1 151 жилищни сгради с 2 985 жилища в тях и с 395 038 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на
32 административни сгради/офиси с 23 736 кв. м РЗП и на 1 389 други сгради с 602 214 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради
нарастват с 50.7%, жилищата в тях - с 59.0%, а застроената им площ - с 43.2%, показват данните на
Националния статистически институт. Увеличават се и разрешителните за строеж на други сгради
- с 53.8%, както и тяхната РЗП - с 31.6%. Същевременно броят на разрешителните за строеж на
административните сгради се запазва, както при предходното тримесечие, докато разгънатата им
застроена площ нараства с 39.4%. В сравнение с второто тримесечие на 2012 г. намаляват
издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради - с 5.6%, както и разгънатата им
застроена площ - с 2.5%, но жилищата в тях се увеличават с 6.8%. Разрешителните за строеж на

стр. 8 от 13
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg , http://kpo.bg/

Брой 31 (64)/ 8 август 2013

Камара на професионалните оценители

административни сгради са по-малко с 22.0%, докато за другите видове сгради са със 7.8% повече.
Същевременно РЗП както на административните, така и на другите сгради нараства съответно с
3.9 и 15.7%.
Money.bg, 5 август 2013

Дават на концесия Станционната градина
Един от популярните паркове в Стара Загора - Станционната градина ще бъде даден на концесия,
обяви заместник-кметът на общината Йордан Николов. "Договорите вече са готови, през
септември ще бъдат предложени на сесията на Общинския съвет. Предложили сме различни
варианти за концесия, като най-вероятно става дума за срок от 10 години. Концесионерът, който и
да е той, ще плаща определени суми на общината. Той ще печели от различните атракциони, които
ще изгради като сме дали достатъчно варианти за това", обясни Йордан Николов. Бъдещият
инвеститор ще трябва да спазва и определени изисквания, посочени от ръководството на
общината. Той ще бъде задължен да поддържа градините в добро състояние, да осигури
осветление на целия парк, да замени някои от настоящите дървета с нови. Той обаче няма да може
да загради парка и да регулира достъпа до него. "Единственото, което ще се случи е да се вкарат
допълнителни атракции", категоричен бе Йордан Николов. Заместник-кметът допълни, че към
подобен вариант се пристъпва, защото има заявен интерес. "Придвижихме много бързо този
проект. Работим върху него от пет месеца, в други общини им отнема години", обясни още Йордан
Николов.
Дарик радио, 5 август 2013

Близо 72 млн. лв. частни инвестиции за развитието на Ловеч до 2020
Проекти за 71 097 547 са очакваните частни инвестиции, заявени от бизнеса и включени в
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Ловеч до 2020 г., който бе одобрен от
общинския съвет на 25 юли. Те са концентрирани в зоната с потенциал за икономическо развитие,
която е с най-голяма площ в стратегическия документ - 3765.40 дка. С европейско финансиране се
очаква да бъдат реализирани проекти за нова кланична база на "Месокомбинат Ловеч" АД за 24
млн. лв., проекти за модернизиране на технологичните процеси в производствените корпуси на
"Спарки елтос" АД за близо 6 млн. лв. Сред атрактивните инвестиции с участието на бизнеса,
които са планирани да се случат през следващия програмен период по линия на публичночастното партньорство, са изграждане на спортна зала със съответната прилежаща
инфраструктура, паркинг и съоръжения на обща стойност 21 млн., бизнес иновационен център за 7
млн. лв. Общият размер на инвестициите, предвидени в интегрирания план за периода 2014 – 2020
г. на Ловеч, възлиза на 477 964 837 млн. лв.
Строителство Градът, 5 август 2013

Инфраструктура за 19,5 млн. лв. изградиха в жк "Отдих и култура" в
Пловдив
В рамките на две години и половина "Дриймвил" реализира цялостната техническа
инфраструктура на новия жк "Отдих и култура", който се изгражда върху площ 90 дка на мястото
на бившия Парашутен полк до Братската могила и "Мол Пловдив". Инвестицията е на стойност
19.5 млн. лв. с ДДС и е част от сключения през 2010 г. договор между община Пловдив и
"Дриймвил" ООД за продажба на право на собственост и учредяване на възмездно безсрочно
право на собственост върху общински имоти с обща площ от 59 дка. На 30 юли, точно 2.5 години
след първата копка, заместник-кметът на Пловдив инж. Димитър Кацарски прие от г-жа Галена
Малинова, управител на фирмата инвеститор, 25.7 дка нови улици и 19 дка тротоари с
необходимите подземни и надземни комуникации, 8 трафопоста, детски площадки, фитнес на
открито, фонтан, озеленяване и пейки в пространството между "Пещерско шосе" и бул. "Свобода".
Новият квартал е с изградена ВиК мрежа, топлопровод и газификация по улици, с оптично
кабелно захранване за интернет, тв и телефон, улично и алейно осветление. Засадени са 569
широколистни и 125 иглолистни дървета и е монтирана автоматична поливна система за зелените
площи.
Строителство Градът, 5 август 2013
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СОЛ инвестира 25.5 млн. лв. в завод за промишлени газове
Министърът на икономиката и енергетиката г-н Драгомир Стойнев, по предложение на Българска
агенция за инвестиции, одобри проекта на „СОЛ България” ЕАД за „Завод за производство на
промишлени газове” за сертифициране като инвестиционен проект клас А. Инвестиционният
проект обхваща изграждането на нова, съвременна инсталация за разделяне на въздуха за
производство на газообразен азот, както и на течен криогенен кислород, азот и аргон.
Инвестицията се предвижда да се осъществи на територията на предприятието за изкуствени
торове „ Агрополихим” АД – индустриалната зона на гр. Девня. Строителството ще бъде
извършено на терени, за които „СОЛ България” ЕАД има отстъпено право на строеж. Съгласно
представения инвестиционен проект общият размер на разходите за придобиване на дълготрайни
материални активи възлиза на 25.5 млн. лв. Инвестицията ще бъде финансирана със собствени
средства, осигурени от едноличният собственик SOL spa (Monza, Italy). Едноличният собственик
на капитала на „СОЛ България” ЕАД е италианската компания SOL spa (Monza, Italy). Групата
СОЛ е водещ европейски производител на медицински и промишлени газове и създател на
технологии и инсталации за тяхното приложение. Групата има мрежа от 55 фирми в 22 европейски
страни и Индия, повече от 2500 служители и продажби за над 580 млн. евро за 2012 г.
Дарик радио, 2 август 2013

Цените на ваканционните имоти се сринаха
Около 90% от сделките с ваканционни имоти у нас стават в градовете и курортите край морето,
като Южното Черноморие е по-предпочитаното, сочи анализ на агенция „Форос”. Най-голямо
търсене има за курортите Свети Влас, Поморие, Несебър, Слънчев бряг. Северната част на
крайбрежието ни засега не е толкова атрактивна но и там не липсва търсене, главно във и около
курорта Златни пясъци. Около 20% от търсещите предпочитат големите градове по Черноморието,
като Бургас и Варна, пред шумните курортни селища и едва около 10% са клиентите, които търсят
да купят жилищен имот в планинските курорти или в по-малки градове и селца. Сред найтърсените планински курорти са Банско, Боровец, Разлог, Добринище, Пампорово и Чепеларе.
Тенденцията, която наблюдавахме през миналата година за купуване от страна на руски граждани
на малки селски къщички в близост до морето с цел живеене, продължава и през тази година. От
такъв тип имот се интересуват предимно възрастни семейства в пенсионна възраст. На
ваканционния ни пазар главни играчи са основно руснаците, като се наблюдава засилено търсене
от страна на млади английски семейства с деца и поляци, въпреки че през последните години се
бяха отдръпнали от българския пазар.
Монитор, 1 август 2013
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АНАЛИЗИ

Държавната енергетика: Загуби и дългове
Влошаващо се състояние на НЕК, по-малки приходи, изпаряване на паричните средства и
превръщането на БЕХ в основен източник на пари за дружествата в държавната енергетика. Това
се вижда от отчетите за шестмесечието, които държавните фирми са длъжни да публикуват.
Изчезналото потребление
Най-очебийното нещо е свиването на приходите, което до голяма степен води и до спад в
печалбите. Най-драстично е понижението на оборота при АЕЦ "Козлодуй", която през първото
тримесечие работи на ограничен режим заради липсата на търсене на електроенергия (основно
заради спадналия износ и по-високото производство от възобновяемите енергийни източници).
Близо до ядрената централа се нарежда и ТЕЦ "Марица-изток 2". При "Булгаргаз" спадът има
малко по-друго естество - освен по-ниско търсене на вътрешния пазар държавната фирма вече се
конкурира с "Овергаз" на местния пазар (макар и с много малки обеми).
Ниското търсене е основната причина и за свиването на печалбите. АЕЦ "Козлодуй" излиза на
загуба за първото шестмесечие от 3.8 млн. лв., при условие че за същия период на миналата година
дружеството е било с печалба от 90 млн. лв. На пръв поглед Националната електрическа компания
се представя по-добре, но това е ефект единствено от разход от 170 млн. лв., който компанията не
признава. Ако той все пак влезе в годишния отчет на НЕК, загубата ще е значителна.
В тази връзка единствената добра новина е "Булгаргаз", която за пръв път от много време има
положителен финансов резултат. Това се дължи на факта, че според компанията в началото на
миналата година е имала отрицателен марж от минус 78 лв. за всеки 1000 кубика газ, докато тази
година е на плюс от 39 лв. Това обаче идва на фона на огромните натрупани загуби през годините,
които компанията едва ли ще може да покрие скоро.
Дивидент в неясното бъдеще
Заради дълговете на НЕК към АЕЦ "Козлодуй" от над 300 млн. лв. на практика печалбата на
централата е само на хартия. Това е най-видно от невъзможността на дружеството да изплати
начислените дивиденти към БЕХ. През миналата година АЕЦ-ът трябваше да преведе като
дивидент 80% от неразпределената си печалба (което отново стои само на хартия), или 184 млн.,
но реално внесеното до момента е малко над 33 млн. лв. В същото време до края на август тази
година АЕЦ трябва да плати и 117 млн. дивидент за 2012 г., което също изглежда съмнително.
Подобна е и ситуацията с ТЕЦ "Марица-изток 2". Оттам идва и драстичният спад в приходите на
БЕХ, които идват основно от дивиденти.
Друг признак на влошаване на ситуацията е изпаряването на наличните парични средства. То е
най-видимо при "Булгартрансгаз", която традиционно е дойната крава на БЕХ (тъй като получава
приходите от транзитните такси на газ, без да прави сериозни разходи). Част от паричните
средства очевидно са се влели в БЕХ, но това е краткосрочен ефект, тъй като холдингът
впоследствие отпусна поредица от заеми на дъщерните си дружества за изчистване на взаимната
им задлъжнялост. Например НЕК получи поредица от заеми, за да се разплати с централите в
Маришкия басейн, които пък от своя страна да изплатят дълговете си към "Мини Марица-изток".
Грубо, за последните шест месеца около 270 млн. лв. са напуснали банковите сметки на големите
енергийни дружества.
Растящите дългове
Като цяло има и нарастване на задълженията. Те се дължат основно на две причини. Първата е
невъзможността да се изплати начисленият дивидент, като това особено важи за АЕЦ "Козлодуй".
Само преди няколко седмици правителството взе решение да отложи и изплащането на дивидента
на БЕХ към държавата. Другата причина е прехвърлянето на дългове от дъщерните дружества към
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БЕХ. Холдингът трябваше да поеме задълженията на НЕК по заема му от BNP Paribas. Така вече
382 млн. лв. тежат в баланса на БЕХ, който взе заем от Citibank, за да може енергийната компания
да не фалира.
И двете причини обаче водят до рязко увеличаване на задлъжнялостта на дружествата към БЕХ.
Ако към това се прибави и поредното поемане от БЕХ на част от вземанията на "Булгаргаз" от
"Топлофикация - София", ситуацията в холдинга не изглежда цветуща.
Влошаването на показателите на енергийните фирми беше ясно отдавна, но това вече е видно и от
отчетите на дружествата. Така поне за година или две енергетиката ще спре да бъде сериозен
източник на средства за бюджета.
Капитал, 1 август 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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