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Последно сбогом на държавата с БТК
Изцяло частна и вече напълно независима от
администрацията - БТК ще среже и последната си
връзка с държавата на 16 септември. За тогава е свикано
извънредно общо събрание на акционерите на телекома,
на което се предвижда да бъде обезсилена т.нар. златна
акция на държавата, дружеството да се трансформира от
акционерно в еднолично акционерно, да бъде отписано
от фондовата борса и практически да премине изцяло в
ръцете на частните си собственици - тандема между
мажоритарния собственик на Корпоративна търговска
банка (КТБ) Цветан Василев и руската VTB. Според
материалите за общо събрание ще се гласува решение, с
което особените права на привилегированата акция на
държавата в дружеството да се отменят и да я
трансформират в обикновена поименна безналична
акция. Второто решение, което се предвижда да бъде
гласувано, е под условие, че всички акции на
компанията бъдат придобити от мажоритарния й
акционер "Вива телеком България", името на БТК да
бъде сменено от БТК АД на БТК ЕАД. Третото
предложение е, след като дружеството вече е
еднолично, занапред въпросите от компетенцията на
общото събрание да бъдат решавани от едноличния
собственик на капитала.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 19.08.2013

Средни цени на продажбите във В.
Търново, всички райони, към 29.07.2013

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

Капитал, 21 август 2013

Българският МакДоналдс
има нов собственик

официално

Американската верига заведения за бързо хранене
МакДоналдс официално има нов собственик в България
- Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши
придобиването
й от страна
на
"Кингсбъри
Корпорейшън" (Kingsbury Corporation), казва се в
съобщение на антимонополния регулатор. Така
държавният регулатор разреши концентрация между
предприятия чрез придобиване на пряк контрол на
„Кингсбъри Корпорейшън" върху нидерландската
компания „Сънфудс Холдинг" (Sunfoods Holding), която
у нас е представена чрез "Сънфудс България" ЕООД.

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

Източник: imoti.net
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Комисията постанови незабавно изпълнение на решението. При направеното проучване е
установено, че няма пазари, върху които сделката ще окаже въздействие, доколкото
придобиващото контрол дружество не осъществява стопанска дейност на един и същ продуктов
или свързан пазар с другия участник в концентрацията.
24 часа, 21 август 2013 г.

"Евроинс" ще придобие бизнеса на "Интерамерикан"
Лятото на 2013 г. се оказа горещо за пазара на сливания и придобивания във финансовия сектор.
След като германската BayernLB реши да продаде "МКБ Юнионбанк" на ПИБ, сега друга
европейска компания се разделя с българската си собственост. След няколко месечни разговори и
известно умуване всеки момент се очаква холандската финансова група Achmea да продаде
застрахователния си бизнес в страната - "Интерамерикан", на местния си конкурент - "Евроинс".
Сделката няма да предизвика сериозно разместване на пазара, но е сигнал за нуждата от
консолидация на него. И ако при банковата сделка причината беше нуждата от средства на
германския собственик, при застрахователната такова основание липсва. Вероятно липсата на ръст
на местния пазар го прави неатрактивен за чужди инвеститори. Бизнесът на "Интерамерикан"
значително се сви последни години като премиен приход, а дружествата му трупаха съществени
загуби.
Капитал, 21 август 2013 г.

Цената за “Юнионбанк” набъбва със 170 млн.
Цената, на която Първа инвестиционна банка (ПИБ) купи МКБ Юнионбанк, не стана известна,
въпреки че купувачът е публично дружество, чиито акции се търгуват на БФБ. Тя може да се
проследи при излизането на първите финансови отчети на трезора за съответното тримесечие,
обясняват банкови счетоводители. Според в. "Банкеръ" обаче в сделката е включена и сумата от
170 млн. лв., която представлява финансиране на българския трезор от страна на продавача баварската Bayern LB. "Това до голяма степен обяснява решенията, които общото събрание на
ПИБ взе през май 2013 г. А то даде право на управителния съвет с разрешение на надзорния да
емитира облигации в размер до 100 млн. лв. А чрез встъпване в дълг ПИБ ще поеме останалите
външни и вътрешни финансирания, които е ползвала "МКБ Юнионбанк", твърди финансовото
издание.
Стандарт, 19 август 2013 г.

Мини Марица-изток" остава държавна
"Мини Марица-изток" ще остане държавно дружество и няма да има съкращения на работници.
Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пред работниците в
рудник „Трояново-север“ . Министърът ги посети в навечерието на професионалния им празник и
пусна в експлоатация нов претоварен пункт на стойност 10 240 000 лв. Построяването на
съоръжението съкращава общата дължина на жп линиите за доставка на въглища към ТЕЦ „Ей И
Ес-Гълъбово“ с 5 километра. Четири нови въглищни гумено-лентови транспортьори ще осигурят
дългогодишна работа на участък „Добив“. По време на разговорите на министър Стойнев с
ръководството на държавното минно предприятие и представители на синдикатите стана ясно, че
след предприетите мерки за увеличаване на добива и цената на въглищата вече не съществува
напрежение сред миньорите. До сега цената на добиваната в „Мини Марица-изток“ суровина бе
71.50 лв. за тон условно гориво (ТУГ). Новата цена от 75 лв./ТУГ бе утвърдена вчера от Стойнев.
"В момента по-голямо увеличение не е възможно. Нашата цел е да заработи системата и най-рано
през януари 2014 г. можем да направим анализ за ново увеличение цената на въглищата", обяви
министърът на икономиката и енергетиката.
econ.bg, 19 август 2013 г.
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ПЧИ 180.6 млн. EUR през юни 2013
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Безработица 10.8 % през юли 2013
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Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за януари юни 2013 г. възлизат на 711.1 млн. евро (1.7% от БВП).
Те намаляват на годишна база, като за първото полугодие
на миналата година са 1134.3 млн. евро (2.9% от БВП).
Това сочат предварителните данни на БНБ. Като
абсолютна стойност те намалява с 423,2 млн. лв.
Привлеченият през януари - юни 2013 г. дялов капитал
(преведени/изтеглени парични и апортни вноски на
нерезиденти във/от капитала и резервите на български
дружества, както и постъпления/плащания от/по сделки с
недвижими имоти в страната) възлиза на 536.8 млн. евро.
Той е по-висок със 110 млн. евро от дяловия капитал,
привлечен през същия месец на 2012 г. (426.8 млн. евро).
Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в
недвижими имоти възлизат на 65.8 млн. евро, при 124
млн. евро за януари - юни 2012 г. За януари - юни 2013 г.
нетният друг капитал (промяната в нетните задължения
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Капитал, 19 Август 2013
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Двуцифрени ръстове на бизнеса, увеличаващ се брой
нови играчи и още повече възможности за развитие,
предоставяни от новите технологии. На пръв поглед
пазарът
на
небанково
кредитиране
изглежда
процъфтяващ. Докато други сектори от икономиката
търпят негативи от свитото потребление, компаниите за
т.нар. бързи заеми се радват на растящо търсене и
увеличаване на бизнеса си. По данни на БНБ към края на
полугодието обемът на отпуснатите бързи кредити
възлиза на 1.993 млрд. лв., което е 2.38% ръст на годишна
база. При по-внимателен прочит обаче зад привидно
положителната среда за развитие се забелязват и доста
предизвикателства. Макар и да забави темповете си на
растеж в разгара на кризата, небанковият пазар продължи
да отчита доста по-осезаем растеж в сравнение с
банковото кредитиране. Замръзването на кредитната
дейност на банките логично увеличи търсенето на
алтернативи за финансиране. Така дори в условията на
свиващо се потребление и замразени дългосрочни
проекти на домакинствата компаниите за бързи кредити
продължиха да разширяват дейността си. В основата си
обаче търсенето остава съсредоточено в по-ниския
сегмент – малки заеми, които хората най-често търсят
при спешни случаи като например непредвидени разходи
в домакинствата.

21.08.2013
EUR/BGN
1.95583
USD/BGN
1.46045
GBP/BGN
2.28779
Икономически показатели
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Небанковото кредитиране продължава да
расте
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между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови,
облигационни и търговски кредити) е положителен, в размер на 125.1 млн. евро, при положителен
в размер на 656 млн. евро за януари - юни 2012 г. На база на предварителни данни за финансовия
резултат, реинвестираната печалба за януари - юни 2013 г. (представляваща частта на
нерезидентите в неразпределената печалба или загуба на предприятието) се оценява на 49.2 млн.
евро, при 51.6 млн. евро за същия период на 2012 г. По държави, най-големите преки инвестиции в
страната за януари - юни 2013 г. са на Холандия (336.3 млн. евро), Чехия (61.9 млн. евро) и
Австрия (61.5 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Швейцария
(-20.3 млн. евро).
econ.bg, 19 Август 2013

Инфлацията у нас сред най-ниските в ЕС
Инфлацията в еврозоната през юли остава стабилна на ниво от 1,6%, сочат данните на Евростат.
През седмия месец на годината се отчита дефлация от 0,5%. На годишна база инфлацията е 2,4%.
Инфлацията в ЕС през юли е 1,7%, стабилна в сравнение с юни. Месечната инфлация е -0,4%. В
сравнение със същия месец на миналата година статистиката отчита инфлация от 2,5%. През юли
2013 г. най-ниски годишни нива на инфлация са отчетени в Гърция (-0,5%), България (0%) и Дания
(0.4), а най-високи в Естония (3,9%), Румъния (3,4%) и Холандия (3,1%). Годишната инфлация в
пада в 17 страни членки, увеличава се в 9 и остава стабилна в две. Най-голямо влияние за
повишаването на инфлацията в еврозоната оказват плодовете (0,12 процентни пункта),
зеленчуците (0,09%) и цигарите (0,08%). Същевременно падат цените на телекомуникациите (018%), медицинските услуги (-0.08%) и горивата (-0,06%). През юли България отчете четвърти
месец на дефлация. Годишната инфлация е 0,5%. Цените са паднали с 1,6% от началото на
годината.
econ.bg, 19 Август 2013

Текущата и капиталовата сметка на България положителна до 293.2
млн. евро
Текущата и капиталовата сметка на България е положителна и възлиза на 293.2 млн. евро за юни
2013 г. при излишък от 106.9 млн. евро за юни 2012 г. За януари – юни 2013 г. текущата и
капиталовата сметка е положителна и възлиза на 304.1 млн. евро (0.7% от БВП) при дефицит от
889.1 млн. евро (2.2% от БВП) за януари – юни 2012 г., показват данни на Българска народна банка
(БНБ). За юни 2013 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 262.2 млн. евро при излишък от
97.9 млн. евро за юни 2012 г. Излишъкът по текущата сметка се дължи на положителните салда по
подстатии Услуги (331.9 млн. евро) и по Текущи трансфери (302.4 млн. евро). За януари – юни
2013 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 231.3 млн. евро (0.6% от БВП) при дефицит от
944.6 млн. евро (2.4% от БВП) за януари – юни 2012 г. Търговското салдо за юни 2013 г. е
отрицателно в размер на 307.5 млн. евро при дефицит от 371.4 млн. евро за юни 2012 г.
profit.bg, 19 Август 2013

Разходите на домакинствата у нас растат по-бързо от доходите
Разходите на българските домакинства растат малко по-бързо от приходите през второто
тримесечие на тази година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).
През периода разходите се увеличават с 9,5% на годишна база и вече достигат 1 059 лева средно
на лице от домакинството. В същото време средният доход на човек е 1 168 лева, което
представлява увеличение от 9 на сто спрямо същия период на миналата година. Доходите са
основно от заплата (над 54%). Средно на лице от домакинство доходите от работна заплата са 633
лева или с 8,6% повече спрямо второто тримесечие на 2012 година. Данните показват забавен ръст
както на приходите, така и на разходите спрямо първото тримесечие на годината. Найсъществените разходи на домакинствата остават тези за храна и безалкохолни напитки – 35,6%.
През второто тримесечие като абсолютни стойности те се увеличават с 13% до 377 лева средно на
лице от домакинството.
Инвестор.БГ, 16 Август 2013
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БВП отбеляза плах годишен ръст и тримесечен спад до юни
През второто тримесечие на 2013 г. брутният вътрешен продукт нараства с 0.2% спрямо същото
тримесечие на предходната година, но намалява с 0.1% спрямо предходното, сочат експресните
оценки на Националния статистически институт (НСИ). Официалният резултат ще бъде
публикуван на 4 септември. Според сегашните данни между април и юни БВП в номинално
изражение достига 19.321 млрд. лв. Реализираната добавена стойност е 16.683 млрд. лв., като найголям дял формира секторът на услугите (61.2%), следван от индустриалния (32.9%) и аграрния
(5.9%). По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление
(81.2%), което в стойностно изражение възлиза на 15.690 млрд. лв. През второто тримесечие на
2013 г. инвестициите в основен капитал са 4.225 млн. лв., а относителният им дял в БВП е 21.9%.
Външнотърговското салдо е отрицателно. Спрямо януари - март 2013 г.
Дневник, 15 Август 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на растителни и
животински масла и мазнини", по Печалба за 2011 г.
No_
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Олива АД
Папас Олио АД
Клас олио ООД
Роса АД
Унибел АД
Голд Ойл ООД
Тракия 2006 ЕООД
Кехлибар ООД
Олимекс ООД
Звезда АД

Град
Кнежа
Ямбол
Карапелит
Попово
Пловдив
Харманли
Пловдив
Лясковец
Видин
Долна Митрополия

Печалба / Загуба
(хил. лв.)
2011
2010
11 081
7 192
6 369
2 453
1 940
1 767
1 693
1 516
1 018
884

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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10 700
5 367
2 263
2 288
1 952
-361
216
1 618
2 176
1 026
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BGREIT: 19.07.2013 – 20.08.2013
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88
87
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BG40: 19.07.2013 – 20.08.2013
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Добивната компания "Каолин" най-вероятно ще бъде
отписана от Българската фондова борса (БФБ). Това стана
ясно от обявлението за търговото предложение,
публикувано в понеделник. Новият мажоритарен
собственик на дружеството – германската компания
Quarzwerke, предлага да изкупи дела на малките акционери
срещу 4.156 лв. за акция. В момента Quarzwerke притежава
95.45% от капитала на "Каолин" и с предложението иска да
придобие останалите книжа. Германската компания купи
контролен пакет акции в "Каолин" в началото на юни, след
което е придобила още книжа през БФБ - София. Дотогава
основен собственик на добивната компания беше "Алфа
финанс холдинг", в което акционер е Иво Прокопиев.
Цената на акция беше същата, на каквато е сегашното
търгово. По закон, след като нов акционер има над
половината от капитала на публично дружество, той е
длъжен да отправи търгово предложение. Решението за
отписване е на ръководството на Quarzwerke и това ще е
поредното публично дружество, което слиза от българската
борса след смяна в собствеността. Така се случи вече с
цигарените фабрики след приватизацията на "Булгартабак",
ДЗИ, но някои като БАКБ запазиха публичния си статут.
Според обявлението свалянето от БФБ няма да има
влияние върху дейността на "Каолин".

БФБ-София
Седмичен оборот (12 -17 август 2013)
(лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
837 345.93
Standard
1 564 527.53
АДСИЦ
403 115.54
Общо
3 531 108.01

19.07

"Каолин" вероятно ще бъде отписано от
борсата

SOFIX: 19.07.2013 – 20.08.2013

Компания без дейност ще търси 50 млн. лв.
от борсата за ВЕИ

465
460
455
450

Капитал, 2013-08-20
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445
Слабо търгуваното публично дружество "Би Джи Ай груп"
440
смята да търси 50 млн. лв., основна част от които ще
435
инвестира във възобновяеми енергийни източници. Това
430
стана ясно от думите на изпълнителния му директор
Николай Майстер. В края на миналата седмица Комисията
за финансов надзор потвърди проспекта за публично
предлагане на емисията акции, всяка от които е с
емисионна цена 1 лв. При записване на всички акции капиталът на компанията би се увеличил
точно 26 пъти. Проспектът за увеличението все още не е публикуван официално. "Би Джи Ай
груп" на практика няма дейност - през първото полугодие то не е получило никакви приходи, има
само разходи за заплати и външни услуги. За миналата година също няма никакви приходи,
показва одитираният му отчет. "Идеята е да инвестираме във ВЕИ и малко в имоти. Мисля, че сега
е подходящо време за вложение във възобновяеми източници", коментира Майстер. По думите му
цените, на които се продават проектите, са отразили таксата достъп, наложена на ВЕИ, която вече
падна в съда. Временното й действие обаче е накарало много собственици на соларни паркове да
продават и цената е изгодна, ако се сравни с приходите, които могат да се получават, смята
Майстер. По думите му и банките в момента са склонни да кредитират добре подбрани ВЕИ
проекти.
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Акциите на ПИБ поскъпват със 7% след новината за сделката за МКБ
Юнионбанк
Акциите на ПИБ поскъпнаха със 7% до 2,45 лв. за акция (269 млн. лв. пазарна капитализация) след
публикуването на новината, че банката ще придобие МКБ Юнионбанк. Изтъргувани са 17 хил.
акции за около 40 хил. лв. Пазарната реакция е въпреки необявената цена на придобиването и
начина на финансирането му. По информация на в. Капитал цената по сделката е около 100 млн.
лв., но ПИБ ще трябва да осигури и около 350 млн. лв. като депозит в Юнионбанк, за да може
МКБ да изтегли своя депозит за същата сума. Наистина, при подобни сделки е важна не само
цената. Добър пример за това е придобиването на 49,99% от БАКБ. През 2011 г. СИЕСАЙЕФ купи
въпросните 49,99% от БАКБ, плащайки само 100 хил. евро за акциите, но поемайки ангажимент да
осигури финансиране на около 60 млн. евро (120 млн. лв.), с които банката-продавач (ирландската
Allied Irish Bank) и облигационерите да могат да си получат вложените средства в депозити и
облигации. Неизяснен е и въпросът как ПИБ ще осигури финансиране за сделката. Банката си
постави за цел през 2013 г. да увеличи собствения си капитал. Припомняме, че на 20 декември
2012 г. акционерите на Първа инвестиционна банка АД гласуваха промяна в устава, която разреши
на банката да издава привилегировани акции.
Инвестор.БГ, 2013-08-16

"Елана агрокредит" ще финансира земеделски стопани
Новото дружество на "Елана холдинг" за кредитиране на земеделски стопани скоро ще започне
дейност, а през септември се очаква излизането му на Българската фондова борса. Това съобщиха
от финансовия холдинг пред "Капитал Daily". "Елана агрокредит" получи преди няколко месеца
лиценз от БНБ за небанкова кредитна институция, а в началото на юли Комисията за финансов
надзор (КФН) одобри проспекта за първично предлагане на акциите му. Първоначално компанията
ще търси от инвеститори на борсата 15 млн. лв., а изпълнителният директор на дружеството Камен
Колчев обясни, че в бизнес плана е предвидено след време да се привлича и кредитен ресурс. От
имоти към техника Според информацията за инвеститорите "Елана агрокредит" смята да предлага
лизинг на земеделски земи, заеми за машини, препарати, изграждане на складове и силози, както и
за напоителна техника. Първоначално ще се предлага основно лизинг на земя – компанията
отпуска кредит на земеделци, с който да купуват земи, които след изплащането му си остават за
тях. Дотогава те ще бъдат собственост на кредитното дружество като обезпечение за погасяването
на заемите. След време от "Елана агрокредит" планират да отпускат и пари за покупка на техника,
складови бази, както и "краткосрочни и високолихвени кредити", с които да се купуват препарати,
семена и инвентар. Основните кредити за земеделски земи, с които ще стартира дейността, ще са с
фиксирана годишна лихва от 10% и срокове до 10 години.
Капитал, 2013-08-15
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Министерството на отбраната обмисля
продажбата на 161 имота

"София-БТ" се цели в имот
на "Ел Би Булгарикум"

Министерството
на
отбраната
е
подготвило
разпоредителни сделки с 295 имота, като 134 ще бъдат
предоставени безвъзмездно на общини или обществени
организации по график до края на годината, а за
останалите се обмисля продажбата им, съобщи на
пресконференция в Перник министърът на отбраната
Ангел Найденов. Той уточни, че ще бъде направена
преценка на сделките дали са ефективни и изгодни за
МО, след което процедурите ще бъдат финализирани.
Найденов възнамерява да предложи създаването на
главна дирекция "Инфраструктура", която да се занимава
с всички дейности по стопанисването, охраната и
разпореждането с армейски имоти. Сега тези функции са
разхвърляни между три различни структури и се губи
отговорността, поясни военният министър. Ангел
Найденов не приема обвиненията за политически
уволнения и чистка в МО.

За да купиш имот, който е в
отчайващо
състояние
с
пропаднал покрив, изпочупени
стъкла и рушащи се стени трябва да имаш силен мотив: или
мястото е перспективно за бъдещ
строителен проект, или има шанс
сделката да мине на безценица. В
случая със сградата на "Ел Би
Булгарикум" в столичния квартал
"Овча купел" е още рано да се
каже какво надделява като
аргумент.

Дневник, 21 август 2013

Турската Standard Profil строи в Стара
Загора втори завод за автомобилни
уплътнения
Турската Standard Profil ще инвестира 12 млн. лв. в
изграждане на нов втори завод за каучукови уплътнения
за
автоиндустрията,
информира
изпълнителният
директор на "Стандард профил България" Петър Ангелов.
Предприятието ще бъде в Стара Загора. Собствениците
са избрали България заради по-лесната логистика към
Европа и добрите финансови резултати досега. "Турция е
един доста голям производител на автомобили, но
вътрешния пазар в момента съставлява около 40% от
производството на цялата ни фирма. Standard Profil се
разширява главно към външните пазари извън Турция.
Основното предимство на "Стандард профил България" е,
че страната ни е в Европейския съюз и сме по-близо до
основните пазари в Европа - Германия, Полша и Англия",
казва изпълнителният директор. Новото производство ще
бъде насочено основно за "Опел Астра" на General
Motors, а също за модели на Fiat, Volkswagen, Renault,
Daimler Mercedes.
Капитал Dаily, 21 август 2013

Уникредит Булбанк продава централата
на биомаса в Банско

Капитал, 21 август 2013

Фалирали предприемачи
продават имоти
Фалирали
предприемачи
в
различни сфери на бизнеса се
освобождават от ненужни имоти.
Офертите на агенциите за
недвижими имоти в Перник
изобилстват от цехове, складове и
терени за промишлени нужди.
Продават
се
и
затворени
заведения. Търсенето обаче е
слабо. Има атрактивни имоти, за
които никой не е питал поне от
година, коментираха брокери.
Стандарт, 20 август 2013

Мъглиж строи спортни
центрове за 5 млн. лева
Община Мъглиж даде ход на
конкурс, с който ще избере
изпълнител на мащабен проект за
изграждане, реконструкция и
модернизация
на
спортни
центрове. Проектът включва
ремонт и изграждане на 3 игрища
за футбол, 2 игрища за волейбол,
3 тенис корта, както и 2 паркинга
с общо 78 паркоместа.

1kam1.com, 19 август 2013
Уникредит Булбанк продава централата на биомаса за
производство на топлоенергия в Банско, става ясно от
публикувана обява на кредитора. Собственик на централата е "Бул еко енергия". Първата дата, на
която ще се приемат оферти от потенциални кандидати, е 21 август (сряда). Дружеството е
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придобито от банката като обезпечение по кредит. От две години "Бул еко енергия" не може да
изплаща заема си към банката заради спаднали продажби в кризата, каза един от акционерите в
компанията, Иван Хиновски. По думите му вероятната цена, на която е обявено дружеството за
продажба, е около 2.4 млн. евро. Толкова са непогасените задължения към банката, обясни той. В
момента дружеството е работещо, каза още Хиновски. От банката не дадоха информация поради
практиката и задължението да не коментират свои клиенти. Миналата година дружеството е
приключило на загуба от 1.240 млн. лв., като тя се увеличава с 6.2% спрямо предходната. За 2011
г. загубата на "Бул еко енергия" е била 1.168 млн. лв.
Капитал, 20 август 2013

Пощенската палата в София се преустройва заради евроофис
Министерството на транспорта ще направи преустройство на последния етаж на сградата на
Централна поща в София за близо 3 млн. лв. за нуждите на дирекция "Координация на програми и
проекти" по оперативна програма "Транспорт", става ясно от регистъра на обществените поръчки.
Преустройството ще обхване по-голямата част от четвъртия етаж на Пощенска палата на ул.
"Гурко" 6 и то трябва да се превърне в отворено офис пространство с леки стъклени прегради. Там
ще се нанесе евродирекцията, която трябва да съхранява досиетата на проектите по оперативната
програма. Сградата е паметник на културата от 1988 г. и заради това е недопустима намесата по
фасадата, височината и застроената площ на сградата, е посочено в обявлението. Разрешено е
премахването само на неносещи преградни зидове, етернитови плоскости и ламарината по
наклонените фасадни повърхнини. Ще се подмени дограмата и две асансьорни уредби.
Инсталациите трябва да бъдат скрити в окачения таван по метални скари. Прогнозната стойност
на поръчката е 2.8 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение една година.
Медия пул, 20 август 2013

Външно само с 3 имота на тезгяха
Външно министерство продава в момента само 3 от своите дипломатически имоти зад граница.
Става дума за някогашното ни посолство в Судан и два апартамента - в Мексико и в Мюнхен,
които са били използвани за офиси на бившите български търговски представителства. За целта
вече има решение на Министерския съвет. Посланикът ни в Мексико Христо Гуджев е
упълномощен още от предишното правителство да продаде апартамента, който е преустроен за
офис, както и две паркоместа на ул. „Нютон” №18 в столицата на Мексико. Цената му не трябвало
да пада под 5 206 845 песос, равняващи се на около 625 хил. лв. Първото решение за продажбата
на този имот датирало още от 2008 г., но сега цената била почти двойна в сравнение с
първоначално обявената. Състоянието на продавания имот в Мюнхен също като на този в
Мексико било лошо, обясниха от МВнР. Той не се използвал, а поддръжката му гълтала доста
средства, твърдят дипломати. Парите от продажбата на двата офиса – в Мюнхен и в Мексико,
трябва попълнят бюджета на МВнР за 2013 г., който бе значително орязан. Те ще отидат за
покриването на спешни нужди на министерството.
Медия пул, 20 август 2013

Никой не почва да строи офис сгради
От началото на 2013 г. до края на първото полугодие в страната не е стартирал нито един строеж
на нова офис сграда. Това се казва в анализ на имотния пазар на консултантската компания
“Солерс” (Sollers). През същия период в страната са издадени 64 разрешителни за строеж на
такива сгради с обща площ 40 758 квадратни метра. Това е спад с 15,79% в сравнение със същия
период на миналата година. В София според анализа се наблюдава съвсем лек спад в незаетите
офис площи - от 28-30% в края на 2012 г. на 27,02% в края на първото полугодие на т.г. Но в
периферията на столичния град, където всъщност са разположени повечето съвременни офис
сгради, незаетите площи са повече - 23%. Според анализа през цялото първо полугодие се
наблюдава тенденция на изнасяне на фирми от центъра на града към бизнес сгради в периферията.
През първото полугодие на 2013 г. цените на наемите за офиси са се понижили с по-малко от
половин процент в столицата. Във Варна понижението е с 1,6%, а в Бургас - с 0,4%. В столицата
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тези наеми се движат между 7 и 10 евро на квадрат, а в двата морски града - между 6 и 9 евро.
Прогнозата на “Солерс” е, че до края на годината тези нива ще се запазят.
Труд, 19 август 2013

Ще има ли бъдеще за интермодалния терминал в Драгоман?
Повече от 2 години след откриването си интермодалният терминал в Драгоман пустее - през него
нито се разтоварват, нито се изпращат товари. Съоръжението единствено трупа разходи за охрана
и осветление, коментират представители на транспортния бранш. Въпреки песимистичната
картина, се вижда "светлина" в тунела. Белгийската компания Inter Ferry Boats, оператор на
интермодалните терминали на белгийските железници, има интерес към чисто новото и
неизползвано досега съоръжение. От компанията вече са имали среща с представители и експерти
от бранша, които са ги завели на оглед. Според информация на Любомир Сяров, председател на
Управителния съвет на Клъстера за интермодален транспорт, белгийската компания е харесала
мястото и има вероятност в бъдеще да го наеме. "Все още не е ясно как ще бъде използван
терминалът в Драгоман. Засега са правени само предварителни срещи, но е вярно, че има интерес",
коментира той. Симеон Ананиев, председател на Асоциацията на българските железопътни
компании, коментира, че вероятно идеята на Inter Ferry Boats обаче не е да го използват като
пълноценен интермодален терминал, а като паркинг за ТИР-ове.
Investor.bg, 19 август 2013

Русе иска да строи градска железница
Русе загърбва автобусите. Петият по големина град в България ще стане първият у нас, който ще
изгради градска железница. С нея над половината от населението му ще пътуват към и от работа с
влакове вместо автобуси и тролеи. За целта областната управа на Русе обяви процедура за открита
обществена поръчка. Нейната цел е изготвяне на прединвестиционно проучване за изграждане на
градска железница, която да свързва центъра с Източната и Западната промишлени зони,
Безмитната зона, Индустриалния парк, близкия град Мартен и др. Стойността на поръчката не
може да надвишава 33 000 лв. без ДДС. Офертите на кандидатите ще се отварят на 9 септември, а
срокът за изпълнение на договора е само 60 дни. Русе е единственият град у нас, способен да
изгради високоефективна градска железница, твърдят жп експерти. Като голям жп възел той
разполага с широко разклонена мрежа с много действащи и занемарени жп гари и спирки. Поради
това инвестициите ще са насочени главно към закупуване на мотриси и шинобуси. Русе е
разположен на голяма площ и пътуването с автобуси и тролеи от центъра и кварталите до
индустриалните зони отнема много време, докато придвижването с влак ще трае 10-20 минути,
твърдят експерти.
Стандарт, 19 август 2013

Никой не иска да купи хотел „Родина“
Столичният хотел „Родина се продава от съдебен изпълнител за 22,7 млн. евро, но според
консултанти цената е твърде висока и интерес няма да има. Гражданският процесуален кодекс
предвижда, че първата публична продан на имот започва при 75% от оценката му. При неуспех се
насрочва втори търг, като началната цена се намалява с още 20%. В случая с „Родина" това
означава 18,2 млн. евро и едва тогава е възможно да се появи кандидат-купувач, споделят
посредници. Собствеността на имота се свързва с банкера Васко Нинов, осъден неотдавна на
доживотен затвор в Гърция за трафик на наркотици. Със 104 метра „Родина" е най-високият хотел
в България. Това е и вторият по големина хотел в София с 525 стаи (открит е през 1981 г.). Преди
него е само „София Принцес" с 598 стаи. Недостатък на хотела до Руския паметник е поостарялата
база. Въпреки исполинските си размери обектът носи твърде ниски приходи, което показва, че има
проблем с управлението. За 2012 г. постъпленията на „Родина" са едва 3,5 млн. лв. За сравнение
два пъти по-малкият хотел „Хилтън", който бе купен от бизнесмена Спас Русев за 24 млн. евро,
носи 13,6 млн. лв. на година.
Stroimedia.bg, 16 август 2013
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Околовръстно за един
В почти безпрецедентна тръжна процедура "Трейс груп холд" остана единствен кандидат и на
практика печели втория етап от разширението на западната дъга на софийското околовръстно
шосе. От общо осем участници само компанията на Николай Михайлов бе допусната до отваряне
на ценова оферта в конкурса на Агенция "Пътна инфраструктура". Останалите фирми и
обединения бяха отстранени заради пропуски в документите им. Тръжната процедура е за
разширение и рехабилитация на участък от 5.5 километра, който започва малко след бул.
"Сливница" при река Какач и стига до началото на бъдещата Северна скоростна тангента. В
момента "Трейс" заедно с други компании изпълнява предния участък от западната дъга – 3километрова отсечка, която тръгва от връзката с магистрала "Люлин". Офертата на "Трейс груп
холд" е малко под индикативната стойност на отсечката. Компанията предлага да изгради 5.5-те
километра за 89.9 млн. лв., докато в обявата на пътната агенция бе посочена очаквана цена от 92.7
млн. лв. без ДДС. Поръчката включва изграждане на градска магистрала с проектна скорост 80
км/час, три ленти за движение във всяко посока плюс тротоари и локални платна при първия
километър. Предвидено е и строителство на три пътни възела – при бъдещия бул. "Стефансон",
който ще бъде преминат с надлез, при бул. "Ломско шосе" и при началото на Северна скоростна
тангента след село Мрамор, където ще бъде изградена връзка тип "детелина". Още в началото си
трасето на пътя пресича и две жп линии.
Капитал, 16 август 2013
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АНАЛИЗИ

20 милиона с отстъпка
Има масова мода и в предприемачеството. Ако преди години поголовно желаещите да започнат
дребен бизнес отваряха мазета за продажба на алкохол и цигари, то груповото ориентиране
напоследък имаше по-дигитален профил - роенето се случи при сайтовете за пазаруване с
отстъпки. Макар последните години да послужиха като своеобразна цедка за отсяване на поздравите, те продължават да са много - над 100 според участниците на пазара. Но дори
конкуренцията да е повече от ожесточена, целият сектор бележи растеж като общ оборот. Въпреки
това пазарът остава малък и през следващите години се очаква да отпаднат и още сайтове.
Бум-бум
Началото беше сложено преди три години, когато секторът преживя истинска еуфория в страната
след глобалния бум на Groupon (виж съседната статия). Буквално всеки с някакви познания за
интернет отваряше страница за колективно пазаруване. Разходите бяха ниски, а интересът както от
потребителите, така и от страна на бизнеса беше огромен, тъй като дотогава никой не беше чувал
за подобен модел. Офертите бяха прекалено много, тъй като в началото повечето сайтове не
проучваха добре търговците и по този начин имаше безумни като цена и вид предложения от типа
"леене на куршум" за 5 лв. В един момент се оказа, че голяма част от офертите бяха с ниска
добавена стойност, което отблъсна някои клиенти. Същевременно голямата (но не здрава)
конкуренция намали комисионите до нива, които пречат на по-големите играчи, отделящи повече
ресурси и хора за търсене на партньори и маркетинг. Така се роди голяма група потребители,
която търси единствено намалението, но не е лоялна към определен сайт или търговец.
През последните две години водещите сайтове в сектора изчистиха модела си, като създадоха
програми за лоялни клиенти и за партньорство с фирми, както и пуснаха на пазара нови услуги.
Лидер е grabo.bg, която е от малкото компании в сектора, работещи на печалба. "Една от
причината за успеха е отделът ни, който проверява всички предложения - дали една оферта
наистина е качествена и намалена", казва Велизар Величков, търговски директор на grabo.bg.
Фирмата има най-много служители в сектора - над 50, и 10 000 активни картодържатели с
програми за лоялност.
Втори в сектора е kolektiva.bg, която е част от германската група Rebate Networks, инвестирала в
над 30 сайта за дневни оферти в цял свят. "Нашият сектор не е просто някакви сайтове за
електронна търговия, а всъщност сме посредници между бизнеса и потребителите. Тоест по-скоро
работим в областта на маркетинга. Който разбере по-бързо от какво точно имат нужда
потребителите, той ще предложи най-добрите оферти", казва Неманя Веселинович, изпълнителен
директор на kolektiva.bg. Според него "най-добрите оферти" не означава най-евтините, а найдобри като условия.
Според оценки на участници на пазара средният годишен растеж на целия сектор е около 30%,
като за отделните компании е различен. Общата стойност на офертите е надхвърлила 20 млн. лв.
през 2012 г. "В момента пазарът е в най-високата си точка. Противно на очакванията дори сега, в
периода на отпуските, потребителите и продажбите се увеличават", казва Теодор Кафеджиев,
маркетинг мениджърът на vsichkioferti.bg, най-големият агрегатор в България на оферти на
сайтовете за групово пазаруване. Най-търсени са предложенията за почивки в България и чужбина
- около 65 - 70% от офертите са в областта на туризма. "Други групи, които са атрактивни и се
предлагат постоянно, са разкрасителните процедури, офертите за заведения, за масажи, но
определено в летните месеци туризмът взима превес", допълва Кафеджиев. В този сегмент се
прицелват и сайтовете с чужди собственици като kolektiva.bg и dalavera.bg (собственост на
румънската Neogen), които имат подобен бизнес и в съседни страни и могат да предлагат офертите
за български хотели и курорти и на тамошните потребители.
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За всекиго по нещо
През последната година се забелязва и все по-голямо профилиране на отделните сайтове. Симеон
Кънев, съсобственик на vipoferta.bg заяви, че неговата компания избира да се съсредоточи само
върху туристически предложения. Според него секторът продължава да расте, макар никой да не
може да каже докога ще трае тази тенденция. За последните две години дейността на vipoferta.bg е
нараснала със 100%, казва Кънев.
Сайтът dalavеra.bg пък има доста предложения за езикови курсове. Все по-популярни са и
специализираните сайтове за тъй нар. flash sale (оферти за един или няколко дни) като
fashiondays.bg, който предлага дрехи и модни аксесоари. Именно стоките ще изместват все повече
услугите в сайтовете за групово пазаруване, прогнозират от бранша. Според Неманя Веселинович
от kolektiva.net точно тогава ще е важно какви продукти ще се предлагат и дали сайтовете са
разчели внимателно нуждите и желанията на пазара.
Друга тенденция в сектора е, че все повече растат онлайн плащанията. До неотдавна
преобладаваше плащането на ваучери с наложен платеж (70 на 30%), сега все повече клиенти
купуват по електронен път и в момента двата вида транзакции са изравнени.
Малко лош шопинг
В момента комисионите в сектора варират в зависимост от сегмента - в туристическия сектор са
около 10%, в козметичния бранш са 20%, а между 15 и 25% са за продукти и други услуги. Един
от основните проблеми, с които се сблъскват играчите в сектора, са некоректните отношения от
страна на част от партньорите. "Сайтовете са стотици на брой, търговци са завишили цените си,
много от тях работят некоректно, като след нашата реклама канят клиентите да заплатят на място,
без комисиона към сайта. Дори подбиват цените, ако се заплати на място", казва Виолета
Бошнакова от сайта Kolektivni.bg. В бранша обмислят различни решения на този въпрос - от
собствени резервационни системи до програма "Таен клиент" на vsichkioferti.bg, която да
проверява за некоректни търговци.
Без съмнение бъдещето на сайтовете за групово пазаруване е неясно. Ще печелят онези, които
най-добре успеят да отговорят на нуждите на потребителите и първи усетят къде има пренасищане
и къде има място за нови продукти и услуги. "Сигурно за последните две години с предложенията
в нашия сектор се е консумирало толкова суши, колкото няма да се изяде през следващите десет
години", шегува се Неманя Веселинович. Десетилетието ще е определящо и за бизнеса с
колективното пазаруване като цяло. И докато следващият хит не дойде, създателите на сайтове ще
търсят формулата за оцеляване и печалба, било то и предлагайки полети до Марс вместо суши.
Капитал, 19 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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