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КЗК
разреши
придобиването
на
„Юробанк Ергасиас“ от „Национална
банка на Гърция“
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши
придобиване на едноличен контрол от страна на
„Национална банка на Гърция“ върху гръцката
„Юробанк Ергасиас“ и нейните дъщерни предприятия в
страната, съобщиха от комисията. Предвижда се
незабавно изпълнение на решението. В България
участниците в концентрацията контролират банките
„ОББ” АД, „Юробанк И Еф Джи” България АД
(Пощенска банка), „И Еф Джи Лизинг” АД и др.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 28.01.2013

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 28.01.2013

Класа, 29 януари 2013

Гръцката „Бигъл” си тръгна от
Берковица, съобщи управителя Никола Василев.
След няколкогодишна успешна работа чуждият
инвеститор закри цеха си, в който се шиеха детски
облекла за цяла Европа и Азия. Хора и техника,
изработвали облекла за най-реномираните магазини на
Европа и дори за Китай, вече липсват. Собственикът на
гръцката фирма Ставрос Папаяну бил избрал България
заради изгодните данъчни условия. До 2008 година
всичко вървяло добре – годишно в цеха са
произвеждани по 500 000 детски облекла. На работа са
били назначени 290 души. Шиели само детски облекла –
от пелени за бебето до роклята на малката шаферка.
Качеството на изработката било много прецизно, а
моделите – сложни. Работели с два-три десена за една
дрешка, с бродерии и други украси. След 2008 година,
когато най-напред се проявила кризата в Гърция,
собственикът започнал да намалява производството. На
един път трябвало да бъдат съкратени 140 души.
Фирмата използвала и средства от българското
правителство, предназначени за малкия и средния
бизнес. Но проектът свършил и трябвало да бъдат
съкратени още работници. В Берковица през 2012
година стъпила друга известна шивашка фирма –
„Капаска груп“. В новооткрития от нея цех започнали
работа повече от обучените шивачки на „Бигъл“.
Строителство имоти, 29 януари 2013

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 28.01.2013

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 28.01.2013

Източник: imoti.net
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"Пикадили" расте с "Мандарин"
Собственикът на магазините "Пикадили" - белгийската Delhaize Group, купува бизнеса на
конкурентната варненска верига "Мандарин". Собственикът на "Мандарин" Мартин Несторов
уточни, че сделката е за отделни магазини, а не за търговската марка или дружеството. Прехвърлят
се осем от обектите, разположени във Варна и София, а останалите два ще продължат да оперират
под сегашния си бранд. Собствениците на двете вериги преговарят за прехвърляне на осем от
общо десет магазина – по четири в София и във Варна. За всеки от тях обаче се водят отделни
разговори. Два обекта - по един във всеки град, ще останат под марката "Мандарин", но кои –
засега не е ясно. "Мандарин" са в малкия формат на експресните магазини и след прехвърлянето
им към Delhaize Group ще бъдат преименувани на "Пикадили Daily". Освен това всички са наети,
така че реално договорката е белгийската група да встъпи в договорите за наем на обектите.
Подобна трансформация вече е извършена с магазина на "Мандарин" на ул. "27 юли" във Варна,
който от 18 януари е преотдаден на "Пикадили" АД и вече работи под новата марка. По
информация на "Регал" подобна сделка има и за този на основния бул. "Владислав Варненчик", но
още не е отразена в имотния регистър.
Капитал, 30 януари 2013

“Химимпорт” взе порт Лом
22,439 млн. лв. ще инвестира в пристанище Лом през следващите 35 години "Порт Инвест" ЕООД.
Това е най-важната част от офертата, с която дружеството спечели процедурата за концесия на
дунавското пристанище. "Порт Инвест" е 100% дъщерна компания на Параходство "Българско
речно плаване", което пък е от групата на "Химимпорт". На заседанието си вчера кабинетът
определи "Порт Инвест", за концесионер на пристанищния терминал Лом. 6,377 млн. лв. от
посочената сума "Порт Инвест" ще вложи през първите четири години от концесията. В
производствената програма на "Порт Инвест" е залегнал и средногодишен товарооборот на
терминала от 480 000 тона. Очаква се той да обслужва и над 1800 пътници всяка година.
Фиксираната част на годишното концесионно възнаграждение, което "Порт Инвест" ще плаща, е
187 100 лв. "Порт Инвест" възнамерява да превърне пристанищен терминал Лом в модерно
международно речно пътническо пристанище с висока конкурентоспособност и отговарящо на
всички международни нормативни и технически изисквания, гласи съобщението на Министерски
съвет. За целта в офертата си дружеството надвишаваше някои от минималните изисквания,
определени в решението на МС за откриване на процедурата за даване на концесия на порт Лом,
както и на документацията за участие в нея.
Стандарт, 24 януари 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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Нетните необслужвани (лоши) кредити в банковата
система с просрочие над 90 дни в края на септември 2012
г. са 11.6%, сочат последните данни на БНБ. Тяхната
абсолютна стойност в нетния кредитен портфейл на
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Покачване на лихвите по депозитите на хората, бизнес
заемите до 1 млн. евро и потребителските кредити
показват данните на БНБ за декември. Така тенденцията
за постоянен спад на лихвите се прекъсва. Средната
лихва по левовите влогове на граждани нараства с 0,06
пр.п. до 4,84%, а по евровите - до 4,33%. Лихвите по
левовите бизнес заеми до 1 млн. евро се вдигат до 8,18%,
а по евровите - до 7,72%. Лихвите по левовите
потребителски заеми са 12,08%, а по тези в евро - 9,29%.
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Класа, 29 Януари 2013
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Ипотечните заеми през декември 2012 г. продължават да
поевтиняват – както на годишна, така и на месечна база –
подобно на предходния месец ноември, сочат данните на
БНБ. Средният лихвен процент в лева в сравнение с
декември 2011 г. се понижава драстично с 1.06 процентни
пункта (пр.п.) до 7.04%, а по жилищните кредити в евро –
с 0.59 пр.п. до 7.42%. Спрямо ноември лихвите по
жилищните кредити в лева също намаляват, макар и
минимално (с 0.08 пр.п.), а в евро са същите.
Потребителките заеми в лева обаче в края на 2012 г.
поскъпват. През декември средният лихвен процент по
кредитите за потребление в лева намалява в сравнение с
декември 2011 г. с 0.28 пр.п. до 12.08%, а по тези в евро –
с 0.45 пр.п. до 9.29%.

Централен курс на БНБ

ОЛП 0.03% от 01.01.2013
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Цените на имотите продължават да падат, сочат данните
на НСИ. През последното тримесечие на 2012 г.
жилищата са поевтинели с още 0,7%. Средните цени на
апартаментите през 2012 г. са с 2,7% по-ниски спрямо
2011 г. През четвъртото тримесечие спрямо предходното
цените са паднали в 23 областни града, като позначително е намалението в Кърджали и Разград - по
2,9%. Цените се вдигат във Видин (заради Дунав мост II),
Кюстендил, Бургас, Русе и в област София. Най-високи
са цените на жилищата в София - 1440 лв. за кв. м, Варна
- 1424 лв., и Бургас - 1140 лв.

30.01.2013
EUR/BGN
1.95583
USD/BGN
1.45599
GBP/BGN
2.29127
Икономически показатели

01-20

Имотите поевтиняха с 1,4% за година
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банките е 6.1 млрд. лева. Към края на юни миналата година делът на лошите кредити е бил 11.3%,
т.е. увеличението за тримесечие е едва с 0,3 процентни пункта (пр.п.). В края на 2011 г. делът на
лошите кредити е бил 9.7%, като през първото тримесечие на миналата година бързо нараства с 1
пр.п. до 10.7%. През април-юни 2012 г. необслужваните кредити продължават да растат, макар и
по-бавно, до 11.3%. В края на септември банковата система отчете повишение на печалбата си
спрямо същия период на предходната година с 19 млн. лв. (4%) до 504 млн. лв. От посочената
печалба 383 млн. лева се формират от финансовия резултат на първите 5 банки у нас по размер на
активите, като начело е „УниКредит Булбанк“. Общата капиталова адекватност на финансовите
институции у нас към септември е 16.59%, спрямо 16.74% към юни миналата година. По този
основен показател за състоянието на финансовите институции нашите банки са далеч над
изискванията, които за България са 12%, а за ЕС – 8 на сто.
Класа, 24 Януари 2013

Депозитите на граждани с нов връх - 34.5 млрд. лева
Депозитите на граждани (включително и на еднолични търговци) в края на миналата година
достигнаха нов връх – общо 34.5 млрд. лева, сочат предварителните данни на БНБ. Така за година
депозитите на населението скочиха с 11.7%. Както е известно, от началото на 2013 г. е въведен
данък от 10% върху лихвите по депозити на граждани. Не така обаче стоят нещата с общия размер
на кредитите за населението. През декември 2012 г. те не само че не растат, но и отбелязват
намаление с 1% в сравнение с края на 2011 г. В края на 2012 г. общият размер на кредитите за
населението възлиза на почти 18.72 млрд. лева. От тях жилищните заеми са над 8.94 млрд. лв., т.е.
имат лек ръст от 0.8% на годишна база. Размерът на потребителските заеми обаче е намалял с
2.3% за година до близо 7.27 млрд. лева.
Класа, 25 Януари 2013

Цените на жилищата са паднали с 0,7%
За периода октомври – декември цените на жилищата в страната са регистрирали спад от 0,7% до
средните 875,14 лева за кв. м., след като през предходния тримесечен период намаляха с 0,5%,
съобщиха он НСИ. Опитът за възстановяване, който направиха цените на жилищата през второто
тримесечие, се оказа нетраен. Ценовият спад леко се е ускорил през последните три месеца на
годината спрямо предходното тримесечие, сочат данни на Националния статистически институт
(НСИ). На годишна база обаче спадът продължава за се забавя. През последните три месеца на
годината годишното понижение на цените е било 1,4%, след като през предходното тримесечие
беше регистриран спад от малко над 2%.През четвъртото тримесечие на 2012 г. спрямо
предходното е регистрирано намаление на цените в 23 от областните градове, като по-значително
е в Кърджали и Разград - по 2,9%, и в Пазарджик - 2,8%. Увеличение на цените е регистрирано във
Видин, Кюстендил, Бургас и Русе, както и в област София. Най-високи са средните цени на
жилищата в София-град – 1 440,5 лева за кв. м, следвана от Варна – 1 424,93 лева за кв. м, и Бургас
– 1 140,43 лева за кв. м.
Класа, 24 Януари 2013

България втора в ЕС по най-нисък държавен дълг спрямо БВП
България продължава да е една от държавите в ЕС с най-нисък държавен дълг спрямо брутния
вътрешен продукт (БВП), сочат последните данни на Евростат. Така към септември 2012 г.
съотношението между дълг и БВП на България е било 18,7%, с което се нареждаме на второ място
в Общността по този показател. През третото тримесечие на миналата година спрямо второто е
регистрирано повишение на българския дълг с 2,3 процентни пункта, а на годишна база – с 3,7
пр.п. Пред нас с по-нисък размер на дълга е Естония, чийто държавен дълг е бил само 9,6% от
БВП, а след нас е Люксембург - с 20,9%. Към края на третото тримесечие на миналата година
средният размер на дълга на държавите от еврозоната е бил 90% от БВП, като е отбелязал съвсем
лек ръст спрямо предходния тримесечен период, когато е бил на ниво от 89,9%. За ЕС средното
ниво на дълга към септември миналата година е 85,1%, като отново повишението на тримесечна
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база е минимално. Година по-рано обаче дългът на еврозоната е бил 86,8%, а на ЕС – 81,5%. Найзадлъжняла към края на септември 2012 г. очаквано е Гърция, където нивото на дълга е било
152,6%. Преди нея са Италия (127,5%), Португалия (120,3%) и Ирландия (117%). Задлъжнялостта
в Ирландия е нараснала с най-бързи темпове през третото тримесечие на 2012 г. – с близо 6 пр.п.
спрямо предходния тримесечен период. Ръст от над 3 пр.п. е отчетен в Гърция и от близо 3 пр. п. в Португалия.
Класа, 24 Януари 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Ресторанти, питейни заведения и столове",
по Дълготрайни активи за 2011 г.
No_
2011

Предприятие

Град

Дълготрайни активи (хил. лв.)
2011

2010

1

Студентски столове и общежития ЕАД

София

36 588

36 218

2

Сънфууд България ЕООД

София

34 126

31 293

3

Ученически отдих и спорт ЕАД

32 139

4

Аладин Техноклима ООД

5

Самекс ЕООД

6

Либърти Фуд Сървисис ЕООД

7

Делтатур ООД

8

София

31 493

Съединение - Пд

6 866

6 244

София

5 729

11 324

София

4 037

1 626

Созопол

3 080

3 338

Варна Мениджмънт и Консултинг АД

Варна

2 707

N/A

9

АмРест ЕООД

София

2 487

3 372

10

Арт 2000 ООД

София

2 222

2 090

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

BGREIT: 28.12.2012 – 29.01.2013
84
83
82

Средни
цени на продажбите в Пловдив,
81
всички
80 райони, към 28.01.2013
79
78

29.01

25.01

21.01
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13.01

09.01

05.01

01.01

77

28.12

BG40: 28.12.2012 – 29.01.2013
132
130
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Средни
124цени на продажбите във Варна,
всички
122райони, към 28.01.2013
01.01

Дружеството "Вива Телеком България“ е отправило
предложение за закупуване на акциите на останалите
акционери в "Българска телекомуникационна компания“
(БТК). Мажоритарният собственик предлага на
останалите притежатели на акции цена от 2,806 лв. за
брой. Акциите, за които се отнася търговото предлагане,
са всички акции с право на глас, издадени от БТК.
Общият брой на акциите с право на глас е 288 764 839 –
обикновени и поименни с номинал от 1 лев, като в
акционерния капитал влиза и една привилегирована
акция. Към момента притежаваните от „Вива Телеком
България“ дялове са 271 712 216 броя обикновени
акции. Те представляват приблизително 94,09% от
капитала на БТК. Припомняме, че през есента на
миналата година БТК с търговската марка Vivacom се
сдоби с нов собственик в лицето на "Вива Телеком
България“, която закупи на два пъти през ноември
книжата на бившата държавна компания. Така акциите –
обект на търговото предложение, са всички останали
акции с право на гласа, т.е. 17 052 623 броя обикновени
акции и една привилегирована. Упълномощеният
инвестиционен посредник по сделката е "Балканска
консултантска компания – ИП".

БФБ-София
Седмичен оборот (21–25 януари 2013)
Средни
(лв) цени на продажбите в София,
всички райони,
Пазаркъм 28.01.2013Оборот
Основен пазар
Premium
10 797 883.38
Standard
11 989 071.76
АДСИЦ
726 389.70
Общо
24 832 379.49

28.12

Мажоритарният собственик на БТК иска
всички акции на телекома

econ.bg, 30 януари 2013
SOFIX: 28.12.2012 – 29.01.2013

Акциите на ПИБ и Зърнени Храни
България АД продължават да поскъпват

400
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След няколкото дни покупки на акции на основните
индексни компании, спекулантите на БФБ решиха, че е
Средни цени на продажбите в Бургас,
време все пак и да попродадат част от тях. Направиха го
всички райони, към 28.01.2013
основно с акциите на ЦКБ и Химимпорт, чийто цени
направиха доста добри възходящи движения от
началото на годината. И двете позиции са на челните
места по брой сделки, а обемите над 60 хил. бр. И при
двете позиции са регистрирани леки понижения в
средната цена със 0.29% и 1.78% до съответно 0.90лв и
1.49 лв. Оборотът до момента е около 580 хил. лв.
Незначителна корекция се забелязва и при книжата на
Източник: imoti.net
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, отразена с понижение от
2.89% до 0.28 лв. при прехвърлени 71 хил. лота. Леко
надолу са и най-ликвидните на пазара книжа на
Софарма, до 2.33 лв., или стотинка по-ниско от вчера. Сред поскъпващите акции са тези на ПИБ и
Зърнени Храни България АД, макар и с ниските 1.92% и 1.77% до 2.01 лв. и 0.44лв. Специално за
Зърнени храни, ако покупките продължават, то ще видим 100% повишение на тези акции от
началото на годината.
Money.bg, 2013-01-30
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Българска фондова борса - София АД е реализирало печалба към
четвъртото тримесечие на 2012 г. в размер на 608 хил. лв.
Общите приходи в края на периода са 3327 хил. лв., което е с 10.97% повече спрямо предходния
период. Общите разходи отчитат спад от 0.64% спрямо предходния период до 2652 хил.лв.
Нетните приходи от продажби в края на четвъртото са в размер на 2972 хил.лв. и представляват
89.33% от общите приходи. Спрямо съответния период за 2011 г. те се увеличават с 12.19%. Към
31 декември 2012 г. дружеството показва печалба на акция в размер на 0.09 лв. Данните са от
Баланс/Отчет на дружеството за IV трим. на 2012 г. Собственият капитал на дружеството е 10 596
хил. лв., като спрямо същия период на 2010 г. се е увеличил с 2.38%.
Дума, 2013-01-30

Комисията за защита на конкуренцията решава дали ще позволи
покупката на мажоритарен дял на “Каолин” от германската компания
“Кварцверке”.
На 25 януари ведомството е завело преписка за предстоящата сделка, обявена още в края на 2012
г. Мажоритарният собственик на “Каолин” - “Алфа Финанс Холдинг”, е сключил договор за
продажба на 67,32% от капитала на компанията с германската фирма. Приключването на сделката
зависи от одобрението от антимонополните органи в страните, на чиито пазари оперира “Каолин”.
След получаването на разрешение ще бъде обявена и цената на акция, което ще стане около 5 дни
преди прехвърляне на собствеността. Акциите на “Каолин” се продават за 3,60 лв., което му дава
пазарна капитализация от 180 млн. лв. От началото на т.г. книжата са поскъпнали с 10,8%.
Труд, 2013-01-30

Четири фирми подадоха документи за приватизацията на „БДЖ –
Товарни превози” ЕАД
Четири дружества от закупилите конкурсна документация са подали документи за продажбата на
100% от капитала на “БДЖ – Товарни превози” АД, София. Това са ТД Груп Феровиар Роман АД,
Букурещ, “Бългериан Карго Експрес” АД, гр. София, Донау-финанц транспорт и Бетейлигунг
Гмбх, Австрия и Първа инвестиционна банка До 18 февруари 2013г. Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол трябва да издаде сертификат за регистрация на допуснатите
участници. Те ще имат право да подадат обвързващи оферти. Останалите срокове в конкурса са за
закупуване на информационен меморандум – 18 февруари 2013 г. и за достъп до информационната
зала – 4 март 2013г. Обвързващите оферти и депозит трябва да бъдат подадени до 15 часа на 12
март 2013г.
Класа, 2013-01-29

Броени часове делят София-БТ от спиране от търговия
Броени часове делят акциите на София-БТ АД от спиране от търговия поради отписването на
дружеството от регистъра на публичните дружества на КФН. С решение от 23 януари КФН е
отписала дружеството. Към 15:48 ч. днес все още има търсене на акциите при цена от 65 лв. (за
100 акции) и при цена от 64,55 лв. (за 500 акции). Предлагането е при 71,7 лв. за акция (за 94
книжа) и при 80 лв. (за 10 акции). На практика в момента на регулиран пазар се търгува
непублично дружество, като възможността за това идва от забавената комуникация между КФН и
БФБ-София. Акционерите в София-БТ АД обаче имат право да поискат от Булгартабак холдинг да
купи акциите им при цена от 71,7 лв. за акция, каквато бе цената в последното търгово
предложение. Преди акциите на София-БТ АД бяха отписани и тези на Благоевград-БТ АД, като и
в двете акционер с над 95% е Булгартабак холдинг АД.
Инвестор.БГ, 2013-01-25

Огнян Донев увеличи дела си в "Софарма" за сметка на Любомир
Павлов
Дружеството "Донев инвестмънтс холдинг" е увеличило дела си в "Софарма" до 26.78%, след като
на 21 януари е придобило 2 982 666 акции, обяви фармацевтичната компания в съобщение до БФБ
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- София. Основен акционер в компанията купувач е Огнян Донев, който е и изпълнителен
директор на "Софарма". Продавач е "Финансова консултантска компания", която на 21 януари
общо пласира малко над 4 млн. книжа във фармацевтичния производител на цени между 2.05 и 2.1
лв за акция. След поредица сделки от есента на миналата година досега делът на дружеството, в
което основен акционер е Любомир Павлов, в "Софарма" е намалял от 16.25% до 9.62%. След
"Донев инвестмънтс холдинг" с най-голям дял в производителя на лекарства е "Телекомплект
инвест" с 20.42%, което също е свързано с Донев. Любомир Павлов и Огнян Донев бяха
съдружници в "Медийна група България", която преди две години придоби вестниците "24 часа" и
"Труд". Но дяловете им бяха запорирани по искане на прокуратурата заради разследване за пране
на пари. Впоследствие основен кредитор на вестникарската група стана Инвестбанк, което според
наблюдатели е подготовка за прехвърляне на собствеността на "Медийна група България".
"Софарма" увеличи консолидираните си продажби с 8% на годишна база до 508 млн. лв. към
септември 2012 г., а печалбата на компанията скочи с над 22% до 36 млн. лв. За последната една
година акциите на групата са се понижили с 27%. "Софарма" обединява няколко дъщерни
компании, сред които "Българска роза - Севтополис", "Софарма трейдинг", "Биофарм
инженеринг", "Момина крепост", "Унифарм", "Фарма логистика" и др. В процес на изграждане е
новият завод на производителя на лекарства в София. По-голямата част от приходите на групата
идват от износа на медикаменти.
Капитал, 2013-01-24

Евроинс Румъния АД е придобило още 542 150 броя акции на Булленд
Инвестмънтс АДСИЦ
Евроинс Румъния АД е придобило още 542 150 броя акции на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ,
съобщават от емитента. По този начин дяловото участие на Евроинс Румъния АД в капитала на
Булленд Инвестмънтс АДСИЦ е надхвърлило границата от 5% достигайки до 6.34%. От началото
на годината на регулиран пазар са изтъргувани 11 324броя от тези акции на цени между 0.923лв. и
0.998лв., като среднопретеглената цена е 930 лева. След 4.26% ръст в днешната борсова сесия
акциите са нивото от началото на годината.
Money.bg, 2013-01-24
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ИНВЕСТИЦИИ

Великотърновската приватизация закъсва,
вадят за продан над 20 дка общински имоти
Няколко терена с обща площ от над 20 дка вади за продан
община Велико Търново. Земите се намират в района на
гарата, където ще се оформя нова малка промишлена зона в
близост до Южния пътен възел. Имотите са гвоздеят в
тазгодишната програма на Общинската агенция за
приватизация. За продан предстои да се извадят и имоти в
бившата административна сграда на закритата фирма
„Благоустройство”. В момента купувач се търси и за
бившето училище в Беляковец. Цената му е 206 хил. лв. За
него са заявени намерения и за частен старчески дом.
Търсят се мераклии и за училищата във Войнежа и Дичин.
1 млн. поне ще се търсят и за терени с площ от 12 дка на
главния път София - Варна. Имотите, които са в
регулационните граници на града, досега бяха продадени
без директен подход към трасето, което ги направи
неатрактивни. Към тях обаче вече има достъп откъм
бензиностанцията „ЕКО Петролиум”. Тече процедура за
приватизация и на къщата „Бранковани” в Арбанаси.
Борба - Велико Търново, 30 януари 2013

В София започна изграждането на първия
научно-технологичен парк
Започна изграждането на първия по рода си научнотехнологичен парк у нас. Той ще се фокусира върху
информационно-комуникационните и зелените технологии,
както и върху природните науки. Технопаркът ще се
изгради в източната част на столицата, на 4-и километър, и
ще струва 50 млн. евро. От тях 42,5 млн. евро са от
оперативна програма „Конкурентоспособност” , а другите
7,5 млн. евро са национално съфинансиране. 50 на сто от
общия бюджет на проекта е за подготовка на терена:
изграждане на инфраструктура, реконструкция на
съществуващите сега и годни за ползване сгради,
строителство на нови здания. От другите 50 процента за
оборудването на лабораториите са предвидени 30 на сто, а
20 на сто – за подготовка на съдържанието на проекта.
Паркът ще се управлява от дружество „София Тех парк“ –
100 процента собственост на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма. Договорът за
безвъзмездното еврофинансиране на проекта бе подписан
неотдавна в присъствието на икономическия министър
Делян Добрев и шефа на отдел „България” в главна
дирекция „Регионална и градска политика” на ЕК Рейналдо
Мандметс.
Строител, 29 януари 2013

Дянков дава 3,5 млн. за
Долината на царете
10 гробници в Долината на
тракийските царе ще бъдат
свързани в общ туристически
маршрут. Това предложи от
името на Казанлък шефът на
местния историческия музей
Момчил Маринов в Казанлък в
рамките
на
кампанията
"Чудесата на България 2013".
Дянков увери, че държавата
може да отпусне за пътища,
археология и нови проучвания
по проекта 3,5 млн. лева
буквално в следващите дни.
Стандарт, 30 януари 2013

Николай Банев губи
къмпинг след къмпинг
Няколко месеца след като
загуби къмпинг "Градина",
Николай Банев е на път да се
прости и с част от друго
емблематично за българското
Черноморие място - "Каваците".
Причината
е
позната
задължения към Агенцията за
приватизация. По нейно искане
съдебен изпълнител е обявил за
продажба част от къмпинга.
Капитал, 29 януари 2013

Министерството на
отбраната ще продаде 96
дка край Несебър
Министерството на отбраната
ще продаде 96 дка с 14
постройки
върху
него
в
местността "Кокалу" в Несебър,
реши кабинетът. Имотът се
намира в същата местност,
където
стана
скандалната
сделка в края на миналата
година. За продажбата ще има
търг. Имотът се продава, защото
е с отпаднала необходимост, а
данъчната му оценка е 4.159
млн. лв.
Правителствен бюлетин, 24
януари 2013
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Продават срутения радиозавод в Дъскот за 107 000 лв. от името на
фирма фантом
Бевт АД продава на търг чрез частен съдебен изпълнител от В. Търново бившия радиозавод в
павликенското село Дъскот за 107 806 лева. Само че в момента в правния мир такава фирма не
съществува, а на параметрите й в Търговския регистър излиза „БИТЕКС” ЕООД. Според
обявлението на ЧСИ обаче „БЕВТ” е бившата „Битова електроника” АД във В. Търново. Срокът за
публичната продан на руините в Дъскот пък тече от 25 януари 2013 г. Според обявата за публичен
търг, който може да се проведе в Районен съд – Павликени, въпросният имот е ипотекиран пред
Първа инвестиционна банка за 200 000 лева. Цялата сграда е от близо 6 дка, от които застроените
са 1.5 дка. От повече от 20 години двуетажната сграда на автоспирката в Дъскот обаче тъне в
разруха и се разграбва, макар формално да има пазачи. По времето на Тодор Живков въпросният
радиозавод, част от търновския, е давал хляб на близо 1000 души от община Павликени. Това
обаче е минало и сега освен кучета, трева и ръжда в тази сграда няма нищо повече. Зад въпросната
фирма „БИТЕКС”, чийто едноличен собственик била заличената „БЕВТ” АД, стоят имената на
Огнян Костадинов, Стефан Антонов и Димитър Шопов.
Борба - Велико Търново, 29 януари 2013

Бургас e готов да превърне бомбоубежище в уникален интерактивен
атракцион
Община Бургас получи одобрение за финансиране на първия по рода си в страната интерактивен
атракцион „Подземният град“. Уникалният център за забавления ще бъде разположен в
подземните галерии на бомбоубежищата в Приморски парк. „Подземният град“ ще предложи на
посетителите висок адреналин и мистични изживявания. В тъмните тунели ще ги очакват
впечатляващи звукови, зрителни, холограмни и механични атракции, които ще ги оставят без дъх.
В първата галерия са предвидени „близки срещи“ със страшно морско чудовище, русалка и много
други причудливи създания.Тайните на морското дъно от палубата на потънал кораб ще разказва
втората галерия. В залите на „Подземният град“ посетителите ще могат да се потопят и в
атмосферата на Стария Бургас, с неговата уникална градска култура, архитектура и забележителни
личности.Предвидена е още галерия за съвременно изкуство, където ще се правят пърформанси и
ще бъдат изложени арт инсталации,“Празна стая“, която ще провокира малки и големи да разкрият
таланта си с глина,бои и листи и галерия „Оракул“, където посетителите ще могат да научат
бъдещето си. Инвестиционният проект ще бъде финансиран от Регионален фонд за градско
развитие АД и Сосиете Женерал Експресбанк АД по Европейската инициатива за устойчиви
инвестиции в градските районни JESSICA в рамките на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 -2013.
Строител, 29 януари 2013

Интермодален терминал Яна - София
Първият в България мултифункционален интермодален терминал с голям капацитет на складиране
е разположен край гара Яна в София и е с функции на вътрешно контейнерно железопътно
пристанище и комодален буферен център за претоварване от шосе на железница. Съоръжението
вече може да извършва реална търговска и техническа експлоатация на контейнерната площадка
край магистрала "Хемус". Дейности, които се извършват на терминала: 1. Контейнерни
манипулации/операции. Товаро-разтоварни дейности на контейнери влак - терминал - камион
и/или обратно на 20', 30', 40' и 45' контейнери, а също и на танк-контейнери. - Складиране на
пълни и празни контейнери - Депо за празни контейнери, репозициониране между различни
пристанища в услуга на морските линии или клиента - Контейнеризация и деконтейнеризация
(разтоварване/претоварване на съдържанието на контейнерите на камион в конвенционален склад)
- Дистрибуция до врата с камиони-контейнеровози. Горните действия се извършват на найголемия обособен модул от терминала - контейнерната площадка. Тя представлява пространство
за контейнери с площ от около 20 000 м2 с капацитет за съхранение на 1000 контейнера
едновременно и годишен такъв до 35 000 контейнера.
Строителство Градът, 29 януари 2013
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Китайски инвеститор възражда замразен строеж за 100 млн. евро
Китайски инвеститор ще рестартира замразения проект за изграждане на вилно селище до
аксаковското с. Генерал Кантарджиево, близо до к.к. „Албена“. Проектът стартира през 2006 г. по
инициатива на френско-българската компания „Евросликс“, която възнамеряваше да вложи 100
млн. евро. Къщите и апартаментите се предлагат основно на руския пазар. През 2008 трябваше да
завърши първият етап на проекта. „След смъртта на единия собственик инвестицията минал в
английски ръце, а по-късно бил купен обекта от китайци“, каза кметът на Аксаково инж. Атанас
Стоилов. Далекоизточната компания е сред най-големите производители на охранителна техника в
света. Комплексът притежава терен от над 300 декара. Инвестицията предвижда изграждането на
жилищни сгради, изкуствени плажове, СПА център, атракциони. Работи се и по дълбок сондаж за
вода. Според първоначалните планове през 2010 година трябваше да приключи вторият проект, в
рамките на който се предвиждаше да бъдат изградени и или ремонтирани всички общински
пътища, обезпечаващи луксозния жилищен комплекс, за сметка на инвеститора. „Китайските
предприемачи трябва да довършат ваканционното селище, което е предназначено за руския
пазар”, уточни Стоилов.
Строителство Градът, 28 януари 2013

Модерният фитнес в хотелски комплекс "Детелина" в Банско бе обявен
за продан заради необслужван кредит към банка, фитнесът работил с най-добрите инструстори
в региона, това съобщиха запознати. Той е собственост на Стоян Стоянов, който го изградил със
кредит и в момента собствеността му е оценена на 177 321 лева. В Благоевград частен съдия
изпълнител сложи на тезгяха нов фризьорски салон на улица "14 полк" в новопостроен жилищен
блок. Собственичката С. Янева не успяла да го спаси от банката. Продажбата е отново заради
непогасен кредит в размер на 93 200 лева. Само за януари банките са обявили имоти на над 20
длъжници в Банско, продават се 10 нови апартамента, два хотела, отделни стаи и гаражи и две
заведения.
Струма, 28 януари 2013

Само в три града сделките са над 1000 лв./кв. м
Цените на сделките със стари жилища в страната през последното тримесечие на миналата година
са в застой, като само в столицата, Варна и Бургас те са над 1000 лв. за квадрат. Това сочат
данните на Националния статистически институт (НСИ). Най-високи са средните цени на
извършените сделки в сегмента в София-град – 1440,50 лв./кв. м, следвана от Варна – 1424,93
лв./кв. м, и Бургас – 1140,43 лв./кв. метър. В последните 3 месеца на миналата година най-евтино
са се продавали старите апартаменти в Габрово и Кюстендил - по около 537 лв. за квадрат. След
тях по ниски цени се нареждат Ловеч и Монтана с 578 и 584 лв. за единица площ. Индексът на
пазарните цени на жилищата за четвъртото тримесечие на 2012 г. спрямо третото тримесечие на
2012 г. е 99,3%, като средното намаление на пазарните цени на жилищата е 0,7%. Спрямо
съответното тримесечие на предходната година е отчетено поевтиняване от 1,4%. През четвъртото
тримесечие на 2012 г. спрямо предходното е регистрирано намаление на цените в 23 от областните
градове, като по-значително е в Кърджали и Разград - по 2,9%, и в Пазарджик - с 2,8%.
Увеличение на цените е регистрирано в останалите 4 областни града (Видин, Кюстендил, Бургас и
Русе), както и в област София.
Монитор, 24 януари 2013
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АНАЛИЗИ

В омагьосания кръг на валутните войни
Не много правителства в днешни дни се радват на перспективата валутата им да поскъпне. Някои,
включително няколко ключови за системата страни, дори активно се опитват да обезценяват
валутите си. И все пак, тъй като валутните курсове са относителни, всички валути не могат да
девалвират едновременно.
От това как светът ще се справи с този фундаментален проблем през следващите няколко години
зави перспективата за растежа, заетостта, разпределението на доходите и функционирането на
глобалната икономика, пише Мохамед Ел-Ериан, изпълнителен директор на Pacific Investment
Management Company, LLC, в коментар за ProjectSyndicate.
Япония е поредната страна, която заяви, че повишаването на валутния й курс не може да
продължава повече. След като йената поскъпна драматично през последните години, новото
правителство на премиера Шинзо Абе взима мерки, за да промени динамиката на валутния курс на
страната си, при това успешно. Само за малко повече от два месеца йената поевтиня спрямо
долара с над 10% и с близо 20% спрямо еврото.
Редица световни лидери вече изразиха своите резерви към политиката на Япония. Автомобилната
индустрия в САЩ е изправена на нокти, докато преди няколко дни Йенс Вайдман, президентът на
Bundesbank, публично предупреди, че светът рискува опасен и като цяло безполезен кръг на
състезателно обезценяване на валутите или така наречената „валутна война“ - термин използван за
първи път в Бразилия, когато финансовият министър на страната Гидо Мантега изрази подобни
опасения).
Разбира се, Япония не е първата страна, която поема по този път. Няколко развити и развиващи се
икономики вече са възприели подобна политика и вероятно други ще ги последват.
Преди малко повече от година Швейцария изненада инвестиционната общност, когато определи
таван на курса на франка спрямо еврото. Тук не трябва да отбележим, че от векове политиката на
страната е фокусирана върху концепцията за гарантиране на сигурно убежище за чуждестранните
капитали.
Не е нужно да сте икономист, за да разберете това, коментира Ел-Ериан. Докато всички валути
могат и се обезценяват спрямо някакъв друг актив (като златото, земята и реалните активи като
цяло), по дефиниция те не могат едновременно да се обезценяват една спрямо друга. За да могат
някои валути да се обезценят, други трябва да поскъпнат. Именно тук нещата стават интересни,
комплексни и потенциално опасни.
В днешния свят никоя основна икономика или група икономики не се стреми към силна валута.
Някои страни дори се противопоставят на поскъпването на валутите си активно и открито. Други
го правят не толкова явно. Единствено еврозоната засега изглежда, че приема тенденцията за
поскъпване на еврото.
Това се е случвало и преди и много изследвания обясняват защо този подход в крайна сметка може
да се окаже пагубен за всички. Съществуват международни споразумения, които имат за цел да
минимизират рисковете, включително в рамките на Международния валутен фонд (МВФ) и
Световната търговска организация (СТО).
За разлика от преди обаче, заплахата от валутна война не е пряко свързана с търговските
дисбаланси или някаква криза по платежните баланси. Вместо това основен играч в случая са
централните банки, които прилагат неортодоксални мерки, имащи за цел да компенсират
фискални проблеми и недобре функциониращата политическа система.
Ако светът иска да избегне сериозни щети, важно е да се проумее динамиката на този процес.
Едно опростено описание на ситуацията е следното – докато сме свидетели на анемичен растеж и
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висока безработица, а взимането на политически решения става все по трудно, централните банки
като Федералния резерв (Фед) в САЩ усещат, че нямат друг избор освен да приложат възможно
най-разхлабената монетарна политика.
Тъй като основните лихвени проценти вече са близки до нулата, банките са принудени да навлязат
дори още по-навътре в неизследваните територии на „неконвенционалните политики“.
Целта е, както заяви през декември председателят на Федералния резерв Бен Бернанке,
инвеститорите да бъдат накарани да поемат повече рискове. Идеята е изкуственият ръст на цените
на активите да накара хората да се почувстват по-богати, което да ги стимулира да инвестират в
нови работни места, а докато това се случва изкуствените цени да станат реални.
На практика тази стратегия не се оказва толкова лесно приложима. Нещо повече, част от
ликвидността, която Фед инжектира, достига до финансовите пазари на други страни.
Пазарите на много развиващи се страни са наводнени с горещи капиталови потоци поради
стремежът на инвеститорите за по-добра възвращаемост. Нещата се усложняват допълнително,
тъй като въпросните капиталови потоци са все по -слабо свързани с икономиката и финансовите
фундаменти на страните, към които са насочени.
Настоящите неортодоксални политики на централните банки може да се окажат обратими, ако
световните икономики своевременно се съвземат от проблемите си и правителствата признаят, че
е необходимо да постигнат по-голямо сътрудничество в областта на монетарната политика, при
това спешно.
Рисковете се крият в това, че ако централните банкери не са достатъчно внимателни и нямат
късмет, заплахата от сериозни сътресения в системата чувствително ще се увеличи през
следващите години.
Investor.bg, 25 януари 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
КОГА: 04-06.02.2013
КЪДЕ: Интерпред-СТЦ София

 ACCREDITED PRINCE2 PRACTITIONER CERTIFICATE PROGRAMME
КОГА: 27.02.2013
КЪДЕ: онлайн обучение, София

 ЕВРОПЕЙСКИ СИМПОЗИУМ "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ 2013"
КОГА: 11-12.03.2013
КЪДЕ: Berlin

 SEO КОНФЕРЕНЦИЯ 2013
КОГА: 22.03.2013
КЪДЕ: Интер експо център, София, бул. Цариградско шосе 147

 ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО НАЙ-ИЗВЕСТНАТА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
КОГА: 25-27.03.2013
КЪДЕ: Интер експо център, София, бул. Цариградско шосе 147
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