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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

"Винпром Русе" може да смени
собственика си в идните месеци. Заедно с
няколко други производители на алкохол, свързани с ВТБ
чрез "Обединена компания", българският завод има
"сериозен потенциал да бъде продаден до една-две
години", е съобщил вицепрезидентът на руската група
Андрей Пучков на среща с руски журналисти=
Официално едноличен собственик на капитала на
"Винпром Русе" е "Янтра валей", която пък се притежава
изцяло от латвийския гражданин Валерийс Колодинскис.
В последния отчет на русенската компания обаче като
дъщерно дружество е посочена регистрираната в Кипър
офшорна фирма Vandemio Company Limited, която
фигурира и сред учредителите на руската "Обединена
компания", макар че по последна справка в момента не е
акционер. "Обединена компания" е индиректно свързана
с ВТБ. Мажоритарен собственик в нея със 74.8% е "БМ
проект", която от своя страна е дъщерно дружество на
Московска банка.

Капитал, 25 юли 2012

По-меки вериги за доставчиците
Шестте търговски вериги, които Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК) разследваше за картел - Metro
Cash&Carry, BILLA, Kaufland, "Максима България"
(собственик на "Т-маркет"), HIT и "Пикадили", са поели
ангажимент да премахнат и да не въвеждат в бъдеще
договорни клаузи, които са проблемни за доставчиците
им и които антимонополният орган намира за вредни за
конкуренцията. Това е крайният резултат от
тригодишната процедура на КЗК, при която институцията
трябваше да установи има ли картелни практики,
съгласувани между големите магазини. Макар и никъде в
решението от понеделник на регулатора да не е записано
в прав текст, че картел няма, процедурата се прекратява
по този компромисен начин, като антитръстовото
ведомство ще следи за изпълнението на плана на
веригите да "омекотят" условията към доставчиците им.

Капитал, 24 юли 2012

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 23.07.2012

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 23.07.2012

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 23.07.2012

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 23.07.2012

Източник: imoti.net
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Държавата пак ще се опита да продаде части от дружества на "Терем"
Агенцията за приватизация (АПСК) е обявила за продажба на 26% от "Терем-ген. Владимир
Заимов" в Божурище и 34% от "Терем-Георги Бенковски" в Пловдив. Началната цена за дяловете
на завода в Пловдив е 8.9 млн. лв., а за частта от този в Божурище - 1.305 млн. лв. Продаваните
дялове са целият капитал в двете дружества, който е собственост на държавата. Преди близо
година Агенцията за приватизация обяви процедура за продажбата им, но до сделки не се стигна.
Контролните пакети от двете дружества бяха продадени в края на 2008 г., като купувач на "Ген.
Владимир Заимов" беше "Промакс 99", а на "Георги Бенковски" - "Телеком". Целият холдинг
"Терем" обединява осем дружества, а част от някои от тях вече са приватизирани. Те са разделни
на стратегически, в които държавата си е запазила 34%, и нестратегически с 26% държавен дял.

Капитал, 24 юли 2012

Рокади при собственика на Пощенска
Втората по големина банка в Гърция, която е собственик на Пощенска у нас - И Еф Джи Юробанк
се отделя от "И Еф Джи Груп" по нареждане на европейските регулаторни органи. Вчера от
Юробанк съобщиха, че "И Еф Джи Груп" на семейството милиардери Лацис, която притежаваше
44,7% от Юробанк, е прехвърлила 43,55% към девет по-млади членове на фамилията и към
фондация „Джон С. Лацис". Всеки ще притежава около 4,4% от Юробанк, а "И Еф Джи Груп" ще
запази едва 1,15%. Така се разделя бизнесът на банката и на групата. Те ще имат и отделни
търговски марки. За разграничаване на собствеността ще се предприемат промени в съвета на
директорите на двете институции и в счетоводното им отчитане.

24 часа, 24 юли 2012

Кредиторите поискаха несъстоятелност на "Рубин"
Стъкларският завод "Рубин", който от няколко години отчита все по-големи загуби, влезе в
процедура по несъстоятелност по искане на кредиторите. Производството е открито с решение на
Плевенския окръжен съд от 16 юли 2012 г. и подлежи на незабавно изпълнение. Делото е
образувано по молба на Първа инвестиционна банка (ПИБ), но към нея са се присъединили и
други кредитори, включително Корпоративна търговска банка (КТБ), която е индиректно свързана
с мажоритарния собственик на предприятието. За начална дата на несъстоятелността е определен
30 април 2011 г. Съдът е прекратил служебно производството по несъстоятелност, образувано по
молба на "Рубин" чрез новия изпълнителен директор Борис Илиев през май тази година. Всъщност
мотивите на ПИБ да поиска несъстоятелност на предприятието са аналогични с тези на самото
дружество. Както отбелязва самият Илиев, "Рубин" е във фактическа неплатежоспособност, тъй
като не е в състояние да изпълни всички свои изискуеми задължения, които към края на април са в
размер на 48.7 млн. лв. Нещо повече, затрудненията на компанията не са временни, тъй като
проблемите й започват още през 2009 г., а финансовите резултати оттогава насам продължават да
се влошават. През последните три години дружеството неизменно отчита повишаващи се загуби,
които за 2011 г. достигат 32 млн. лв., а собственият й капитал намалява и вече е отрицателен -
минус 12 млн. лв.

Капитал, 23 юли 2012

292 млн. лв. дивидент от енергийните дружества
Държавните АЕЦ "Козлодуй" и "Булгартрансгаз" ще изплатят на своя принципал "Български
енергиен холдинг" (БЕХ) общо 292,3 млн. лева под формата на дивидент. Освен печалбите от 2011
г. в сумата е включен и неразпределен положителен резултат от минали години. БЕХ е дала
отсрочка на дружествата си да изплатят дивидента на части. АЕЦ "Козлодуй" ще преведе на
компанията-майка 184,4 млн. лв. на шест равни вноски до края на ноември, а операторът на
газопреносната мрежа "Булгартрансгаз" ще изплати 107,9 млн. лева на две вноски, първата от 66
млн. лв. В БЕХ влизат общо седем енергийни компании. За останалите - "Булгаргаз", ТЕЦ
"Марица-изток 2", "Мини Марица-изток", НЕК и "Булгартел" все още не е обявено дали ще
изплащат дивидент. В момента се знае, че в тежко финансово състояние се намират НЕК и
"Булгаргаз". НЕК обаче ще получи пари от своето дъщерно дружество "Електроенергиен системен
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оператор" (ЕСО) - 76,6 млн. лева под формата на дивидент. Преди дни стана ясно, че шефът на
БЕХ Михаил Андонов ще влезе в ръководството на "Булгаргаз", като ще замени на поста
досегашния член на Съвета на директорите Юлияна Тишева.

Труд, 23 юли 2012

Обединението между Корпоративна търговска банка и руската VTB
Capital e предпочитаният купувач за БТК
Все още обаче има да се уточняват подробности по офертата. Това заяви Цветан Василев,
председател на надзорния съвет и мажоритарен акционер на КТБ. "Консорциумът между КТБ и
VTB бе избран за предпочитания купувач за компанията от комитета на основните кредитори. До
последно обаче не може да се каже има ли сделка или не, тъй като има много подробности за
уточняване", посочи Василев. "Главният координационен съвет на старшите обезпечени
кредитори на БТК и нейната компания-майка принципно са се споразумели относно условията за
продажба на БТК на двама финансови инвеститори", оповести от своя страна БТК в съобщение до
фондовата борса. "Сделката трябва да получи съответните одобрения от страна на инвеститорите,
на някои компании от групата и от старшите обезпечени кредитори. Старшите обезпечени
кредитори в момента са в процес на одобряване на споразумение за основните условия на сделката
между БТК, някои компании от групата, инвеститорите и старшите обезпечени кредитори",
поясняват още от компанията и допълват, че се планира продажбата и преструктурирането на
задълженията на групата да бъдат осъществени чрез "компромисна схема, която се очаква да
стартира по-късно този месец". Самият Василев не посочи конкретика по самата оферта на
консорциума, но поясни, че офертата е много по-комплексна от посоченото в броя им от
четвъртък.

Капитал, 20 юли 2012

Близо 12 млн. евро ще струва изграждането на електронните системи на
българското електронно правителство. Обществената поръчка е разделена на 8
обособени позиции. Отворени бяха ценовите оферти и обявени техническите оценки на
кандидатите. Неофициално за 4 от позициите победителите на практика вече са ясни, тъй като за
всяка от тях е имало по един кандидат, като всички те имат и максимална техническа оценка от
100 точки, която дава 70% тежест при формиране на крайната оценка. Това са "ДЗЗД Ай Би Ес Бул
Ес Ай", "Комсофт", "Телелинк" и "Сиела Норма". Общо 14 фирми участват в обществената
поръчка "Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на
централните системи на електронното правителство", която е разделена на 8 обособени позиции. С
най-големи шансове за победител сред тримата кандидати за позиция 5 - изграждане на
централизирана система за демократично вземане на решения, е "Матерна България". Тя има
техническа оценка 100 и е с ценова оферта 1 454 700 лв. Трима са и кандидатите за позиция 1 -
"Създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите". Там с най-големи шансове
е "Борика-Банксервиз", която има пълна техническа оценка и предлага цена от 1,885 млн. лв. Най-
вероятните победители за позиции 3 и 4 ще са "Стемо" ООД и "Консорциум ИТА груп Контрая",
които са с най-високи технически оценки. Създаването на прототип на карта с чип за
идентификация на гражданите при заявяването на електронни административни услуги е сред
целите на проекта..

Стандарт,19 юли 2012

Дават пристанище „Русе-запад“ на концесия
Правителството откри процедура за предоставяне на концесия на пристанищен терминал „Русе-
запад”. Концесията се предоставя за 35 години, като концесионерът ще бъде задължен да направи
частично разширение, частична реконструкция, частична рехабилитация на речния порт.

Класа, 19 юли 2012
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Първи спад на проблемните кредити от
началото на годината
Делът на лошите и преструктурираните кредити в
българската банкова система намалява за първи път от
началото на годината. Последните данни на БНБ
показват, че през юни той е 23,55% от кредитния
портфейл на банките, като се изключи овърдрафтът. За
сравнение през май проблемните заеми бяха 23,65% от
всички отпуснати. Подобряването на кредитния
портфейл вероятно се дължи на доходите от типичната за
лятото сезонна заетост в туризма, земеделието и
строителството. Благодарение на тези приходи част от
хората могат да си позволят да подновят изплащането на
текущите си задължения, вноските по които са забавили
през предходните месеци. За това говори спадът на
общия обем на кредитите, отпуснати на домакинствата.
Към края на юни домакинствата са дължали на банките
18,758 млрд. лв., или с 1,1% по-малко, отколкото през
същия месец на миналата година. Понижението се дължи
на спада на потребителските кредити с 1,9% на годишна
база до 7,433 млрд. лв. В същото време депозитите на
домакинствата са нараснали с 14,1% спрямо юни 2011 г.,
достигайки 32,432 млрд. лв.

Класа, 25 Юли 2012

Цените на жилищата мръднаха с 0.2 %
нагоре
 Цените на апартаментите в България дават плахи
признаци за край на кризата, но като че ли е още рано
продавачите да се радват. През април-юни жилищата са
поскъпнали с 0.2% в сравнение с първото тримесечие, но
остават с цели 2.6% по-ниски в сравнение с лятото на
2011 г., отчете вчера Националният статистически
институт. В Разград и Търговище има поскъпване на
жилищата с 3.4-3.5 на сто през второто тримесечие. Но в
Добрич промяна няма, а в цели 14 областни града
свободното падане на цените продължава. В Перник
например има пореден спад - с 2.7%, а рекордът е на
Хасково - минус 3.9 на сто. И на най-големия пазар -
столицата, цените продължават да се смаляват, макар и
със затихваща сила. Средната цена през април-юни в
София е достигнала 885.32 лв. за кв. м, разкрива
статистиката за реално сключените сделки. Най-скъпо е в
София - около 1457 лв. на кв. м. Варна е съвсем наблизо
със средна цена 1429 лева за квадрат.

Сега, 24 Юли 2012

25.07.2012
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.61786
GBP/BGN 2.51231

Икономически показатели
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България отново е сред отличниците в ЕС по съотношение дълг/БВП
България отново е сред отличниците на Европейския съюз по съотношение дълг към брутен
вътрешен продукт, разкрива доклад на Евростат, публикуван днес. За първото тримесечие на 2012
г., ни води единствено Естония, с 6.6%. У нас, показателят с 16.7%, а трети се нарежда
Люксембург с 20.9%. Най-тежка е ситуацията в Гърция - 132.4%, Италия - 123.3%, Португалия -
111.7% и Ирландия - 108.5%. В сравнение с края на 2011 г., индикаторът нараства най-силно в
Литва (+4 процентни пункта), Португалия (+3.8), Испания (+3.7) и Белгия (+3.6). Най-значително
намаление отчитат в Гърция (-33.0), Унгария (-1.8) и Дания (-1.5). От Евростат обаче отбелязват,
че промените спрямо предходното тримесечие може да се дължат и на някои сезонни колебания.
На годишна база, най-бързо нараства съотношението дълг/БВП в Португалия (+17.2 процентни
пункта), Кипър (+11.0) и Ирландия (+8.2). Най-значителен спад се наблюдава в Гърция (-20.0) и
Унгария (-4.1).

Дарик радио, 24 Юли 2012

Симеон Дянков: България засега не иска да се присъединява към
еврозоната
България изпълнява всички критерии за присъединяване към еврозоната, но засега не иска да се
присъединява към валутния съюз, казва българският финансов министър Симеон Дянков. "Бихме
могли утре да подадем молбата за членство и след две години да сме вътре. Решихме обаче да
изчакаме още", казва министърът. Той обяснява решението с планираните промени в
съществуващите правила за еврозоната. "Искаме да знаем как ще изглеждат правилата и дали ще
са в наша полза, или само ще облагодетелстват задлъжнелите държави", заявява Дянков. България
е пореден пример за това, че дълговата криза в еврозоната и дискусията за един все по-тесен
икономически и политически съюз плашат държавите членки, които чрез европейските договори
всъщност са принудени да се присъединят към еврозоната.

Дневник, 24 Юли 2012

Емигрантите върнаха рекордна сума пари у нас
Емигрантите върнаха рекордна сума пари у нас. Живеещите в чужбина българи са изпратили в
страната ни с почти 10 милиона евро повече през май тази година в сравнение с година по-рано.
Средствата възлизат на общо 78,2 милиона евро. Така се надвишава и впечатляващата сума от 72
милиона евро през март. Най-високата месечна сума, изпращана от емигрантите през миналата
година, е била 77 милиона евро и е отчетена също за месец май. Средно на месец през 2012 г. са
изпращани по 67,8 милиона евро. Общо 339 милиона евро са налели у нас постоянно живеещите
зад граница за първите пет месеца на 2012 г. През същия период на миналата година средствата са
били в размер на 334 милиона евро. За цялата 2011 г. пък сумата възлиза на 770,1 милиона евро.
През април тази година установилите се в чужбина нашенци изпратиха общо 68,8 милиона евро.

Новинар, 23 Юли 2012

Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България
Международната агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България. В
чуждестранна валута той е ВВВ-, а в местна - ВВВ, със стабилна перспектива, съобщи Ройтерс. За
оценката си рейтинговата агенция се позовава на успешната фискална консолидация и стабилната
парична политика. Въпреки това обаче от Fitch предупреждават, че икономическият растеж остава
слаб. Агенцията подчертава, че се увеличават рисковете за страната ни заради кризата в
еврозоната. Заради това се очаква България да разчита по-малко на износа си. От Fitch
прогнозират още, че брутният вътрешен продукт (БВП) на България ще нарасне с 0,9% през 2012
г., като основен двигател на ниския растеж ще бъде вътрешното търсене, подкрепено от по-
засилените темпове на усвояване на европейските средства. Ако Гърция не напусне европейския
валутен съюз, от Fitch очакват икономическият растеж у нас през 2013 г. да достигне 1,9%, а през
2014 г. – 2,5%.

Класа, 19 Юли 2012
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Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Строителство", по Дълготрайни активи за
2011 г.

Дълготрайни активи (хил. лв.)No_
2011 Предприятие Град

2011 2010
1 Енемона АД Козлодуй 80 207 74 420
2 Трейс груп холд АД София 50 781 45 443
3 Холдинг Пътища АД София 47 208 57 128
4 Интегрирани пътни системи АД София 30 844 1 774
5 Артекс Инженеринг АД София 30 619 30 998
6 ГБС-Инфраструктурно строителство АД София 13 047 12 344
7 Крам Комплекс Груп ЕАД София 13 026 11 167
8 Пещострой ЕООД Стара Загора 5 090 5 086
9 СК 13 Трансстрой АД София 4 252 3 995

10 Монтажи Варна АД Варна 2 985 3 557
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Най-голямата еднократна сделка на пазара
на земеделска земя в България вече е
договорена. Другата интересна подробност е, че
купувачът, който е готов да плати 90 млн. лева, е
абсолютно неизвестна в страната компания - търговецът на
лекарства "Ромфарм компани". Продавачът на близо 180
хил. дка е очакван - "Еларг фонд за земеделска земя",
който се ликвидира. След приключването на покупката
"Ромфарм", която вече има инвестиции в земеделска земя
през други дружества, ще стане един от най-едрите
собственици на обработваеми площи в страната.
Представител на сектора дори го определи като най-
големия притежател сред юридическите лица. Цената е
89.9 млн. лв., или по 500 лв. на декар. За сделката стана
ясно от съобщение за свикване на извънредно общо
събрание на "Еларг" на 3 септември, на което тя трябва да
бъде одобрена. Дружеството със специална инвестиционна
цел в момента е в ликвидация, а вчера и Комисията за
финансов надзор разреши то да преустанови дейността си
и му отне лиценза.

Капитал , 2012-07-25

Българският холдинг "Химимпорт“ е
проявил интерес към закупуването на
пермското летище "Болшое Савино“, съобщи
руският вестник "Комерсант“, позовавайки се на
губернатора на областта Виктор Басаргин. Местните
власти смятат да проведат инвестиционен конкурс за
продажба в края на 2012 г. и началото на 2013 г. Според
Басаргин от конкурса се интересува още управляващият
комитет на летищата "Шереметиево“ и "Внуково“, който е
създаден с цел обединение на авиовъзлите.
Представителите на двете летища обаче са заявили пред
"Комерсант“, че не се интересуват от пермския авиопорт.
Идеята "Болшое Савино“ да бъде предложено на търг бе
обявена в средата на юли. Тогава като претенденти,
желаещи да придобият летището, се сочеха холдингите "Базов елемент“ и "Ренова“ на руските
милиардери Олег Дерипаска и Виктор Векселберг. Отначало се предполагаше, че "Болшое
Савино“ ще бъде модернизирано по проекта, разработен в началото на годината от ателието на
испанския архитект Рикардо Бофил. Според проекта към летището трябваше да бъде построен нов
терминал с капацитет 3 милиона пътници за година на стойност 20 млн. рубли. Губернаторът на
областта обаче заяви в края на юли, че експерти са открили грешка в проекта, която не позволява
построяването на подобен терминал.

Класа , 2012-07-25

Оптимизъм за по-малките и не толкова добра година за големите.
Това показват отчетите на козметичните производители в България за миналата година и
очакванията им за тази. За много от тях изминалата година е донесла ръст на продажбите, но
други, включително най-големите "Рубелла бюти" и "Арома", имат спад или запазват същите нива

БФБ-София
Седмичен оборот (16 – 20 юли 2012г.)
(лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 811 942
Standard 729 831
АДСИЦ 1 691 566
Общо 4 134 850

BGREIT: 25.06.2012 – 24.07.2012
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като през 2010 г. Обяснимо тези компании не са и големи оптимисти за продажбите си през тази
година за разлика от по-малките. Но като цяло секторът очаква поне запазване на оборота си на
нивата от миналата година. Доста от производителите са намалили до минимум и дългосрочните
си задължения и като цяло секторът и е с много ниска задлъжнялост, сочат справките. По-малките
компании са тези, чиито приходи са имали по-голям ръст - "Лавена", "Био фреш", "Агива", също
така "Българска роза" - Карлово, и "Талодерма". Най-големият български производител на
козметика - "Арома", има съвсем лек ръст на приходите и увеличение на печалбата в пъти (виж
таблицата). Крайният финансов резултат обаче е сходен с този на компании с много по-малък
оборот. Най-голям е спадът на продажбите при "Рубелла бюти" и "Фреш ап козметикс", с което
"Рубелла" отстъпи първото си място по оборот на "Арома". "Българска роза" - Карлово, е
увеличила силно продажбите си на лавандулово масло за миналата година – до 161 хил. лв., точно
със 70 хил. лв. повече, отколкото през 2010 г.

Капитал , 2012-07-24

Мажоритарните собственици на "Оргахим" обявиха търгово
предложение за 4.38% от капитала на компанията, става ясно от съобщение на дружеството.
"Поликолор", "Уайтбийм холдинг" и "Тайдал Уейв трейдинг" търсят да закупят 22 033 броя
обикновени акции на цена 90 лв. за брой. Цената е същата, като последното отправено търгово
предложение. В момента трите компании държат 92.55% от капитала на публичното дружество и
при успешна процедура за търговото предложение, делът им ще стигне до 96.93%. След това те
ще имат право да изкупят дела на останалите акционери, без последните да могат да им откажат.
Подходът се нарича squeeze out. Това представлява "изстискване" на миноритарните акционери и
ако след края на търговото предложение те държат по-малко от 5 процента от капитала,
мажоритарните собственици могат да изкупят акциите им. Това е възможно да стане в срок до три
месеца от края на търговото предложение и миноритарите не могат да откажат предложената
цена. Инвестиционният посредник и сега е "Първа финансова-брокерска къща". В края на
февруари тази година пропуски в документацията накараха Комисията за финансов надзор да
прекрати за известен период от време търговото предложение. Последната сделка с акциите на
"Оргахим" на БФБ е била сключена на 20 юли, когато са минали 22 лота на обща стойност 1980
лв., или по 90 лв. за ценна книга.

Капитал , 2012-07-24

Обвинение за данъчни престъпления в особено големи размери
повдигнаха на изпълнителния директор на "Софарма" Борис Борисов. Борис
Борисов е извикан в Националната следствена служба, за да бъде разпитан. Разследването срещу
него е започнало през 2011 г. и продължава. Повдигнато му е обвинение за това, че през март 2009
г., в качеството му на изпълнителен директор на "Телсо" АД, фирма, свързаната със "Софарма", е
избегнал плащането на данъчно задължение в размер на 15 млн. лева. "По отношение на Борисов е
взета мярка за неотклонение - парична гаранция в размер на 100 000 лева. Това се случва дни,
след като собственикът на фармацевтичната компания Огнян Донев беше обвинен в укриване на
данъци в размер на 63 млн. лева. Тогава обвинението наложи на Донев рекордната парична
гаранция от 500 000 лв. Преди това фармацевтичният и медиен бос беше обвинен за пране на пари
заедно със съдружника си Любомир Павлов.

Дарик радио , 2012-07-24

Сделки за 12 млн. лв. с акции на Агро Финанс АДСИЦ минаха през
Българска фондова борса. Най-големите пакети минаха в 14:41 часа. Средната цена на
акция при сключените до момента 31 сделки, е 1.50 лв., което е изменение от 7.22% в цената
нагоре за деня. Прехвърленият обем до момента от 8 053 249 акции представлява близо 25% от
капитала на дружеството, което е регистрирало малко над 31 млн. акции на БФБ. Очаква се
потвърждение на информацията, че пенсионните фондове Доверие са се освободили от
инвестицията си в дружеството със специална инвестиционна цел. Агро Финанс АДСИЦ е



стр. 9 от 20
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

тел. + 359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg , http://kpo.bg/

Брой 12/ 26 юли 2012 Камара на професионалните оценители

създаден през 2006 година и развива дейност основно със земеделски земи. Към края на месец
юни дружеството притежава инвестиционен портфейл от 140 719 дка земя.

Дарик радио , 2012-07-24

"Българска фондова борса-София” АД временно спира търговията с
емисията облигации на Хлебни изделия-Подуяне, заради постъпила следната
информация от Обединена българска банка АД, в качеството й на довереник на облигационерите
по емисия облигации на Хлебни изделия-Подуяне АД (Y40A): - Във връзка с неизпълнение на
решения на Общо събрание на облигационерите от 19.06.2012 г., потвърдени от ОСО на
17.07.2012 г. за преструктуриране на облигационната емисия под условие - в зависимост от
изпълнението на кумулативно обособените в решенията условия; - съгласно предвиденото в чл. 5,
т. 1 в Договор за изпълнение на функцията "Довереник на облигационерите" от 06.03.2008 год. - и
като се има предвид, че падежът на лихвено плащане (купон) в размер на 210 000 евро съгласно
погасителния план съгласно Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на
корпоративни облигации, бе на 09.06.2012 г. счита облигационния заем за предсрочно изискуем.

Money.bg , 2012-07-24

"ФеърПлей Пропъртис” отчита 908 хил. лв. печалба за полугодието
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключва първото полугодие на 2012 г. с положителен
финансов резултат в размер на 908 хил. лв., съобщиха от компанията. Нетните приходи от
продажба на продукция почти запазват размера си спрямо същия период на миналата година и
възлизат на 14.35 млн. лв. От тях 91% ,или 13.01 млн. лв., се формират от отчетените продажби на
81 броя апартаменти в комплексите „Санта Марина”, гр.Созопол, „Св. Иван Рилски”, гр.Банско и
„Марина Хил”, гр. Черноморец. Другите приходи на дружеството се формират от приходи от наем
и експлоатация на инвестиционни имоти. Към 30 юни фондът е сключил 60 нови договора за
продажба на апартаменти. Общата стойност на сключените договори е 10.59 млн. лв. без ДДС.
Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 64.57 % дял в капитала,
останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и
инвестиционни дружества) и над 340 физически и юридически лица, дребни инвеститори.

profit.bg , 2012-07-24

Куриерската компания "Спиди" вече е публична и акциите й скоро ще бъдат
качени за свободна търговия на Българската фондова борса, стана ясно от решение на Комисията
за финансов надзор (КФН). На последното си заседание в края на миналата седмица комисията е
потвърдила проспекта за допускане до търговия на общо 1.48 млн. акции. Те са с номинал 1 лв., а
засега "Спиди" няма да набира капитал от фондовия пазар. Все още не е ясно кога точно акциите
ще бъдат качени на борсата. Първоначалните планове на куриерската компания бяха на борсата да
излезе дружество, което да обедини досегашната й основна дейност и дистрибутора на моторни
масла "Омникар БГ". За това беше и създадено "Спиди груп", което обаче ще остане непублично.
Финансовият директор на "Спиди" Аспарух Бонев поясни, че плановете "Омникар" да стане част
от борсовия дебют не са се осъществили, но без да даде повече обяснения. Намеренията на
"Спиди" бяха да пусне на борсата 15-20% от акциите си за свободна търговия, след увеличение на
капитала от първично публично предлагане. Предвиждаше се набраните средства да се използват
за нов проект за верига автомобилни сервизи. Справка в Търговския регистър показва, че
капиталът на "Спиди" ЕАД е бил увеличаван последно преди година от 500 хил. лв. на сегашните
1.48 млн. лв. Едноличен собственик на капитала му е "Спиди груп", в която още преди година се е
вляло "Омникар БГ".

Капитал , 2012-07-23

Сагата около Меком АД продължава да се осветлява. До момента отчетите на
дружеството не индикираха нещо да се е променило, а според силистренски форум Меком АД не
работи от пролетта на 2011 г., а пред него стои кола на банка, за да пази да не се изнесат
машините. Според отчетите му, доста кредити са просрочени. Междувременно основният
акционер Стефан Райчев (с над 80%) вече не е такъв, след като на 7 юни 2012 г. около 40% от
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акциите на дружеството бяха продадени от частен съдебен изпълнител при цена от 0,1 лв., а на 11
юли 2012 г. това се случи и с още около 40% от акциите, този път при 5 пъти по-ниската цена от
0,02 лв. На 2 май 2012 г. е регистрирано дружеството Меком Файненсинг АД, по 50% собственост
на израелските граждани Нисим Дегалдети и Алекс (Александър) Ям (Ямшчук). Всеки от двамата
може да залага и продава акциите си в полза само на друг акционер, освен ако няма съгласието и
на двамата, тогава купувач може да е трето лице. Два дни по-късно (на 4 май 2012 г.) Меком АД
продава на Меком Файненсинг АД 100% от Сивар ЕООД. Сивар ЕООД е създадено през 2007 г.
Отчетът му към 31 декември 2010 г. показва активи за 1,06 млн. лв., спрямо едва за 108 хил. лв.
година по-рано.

Инвестор.БГ , 2012-07-20

Съветът на директорите на БФБ-София АД от 06.07.2012 г. взе решение:
поради неспазване на предложения от емитенти срок на отложено плащане на дължимата такса за
поддържане на регистрацията на емисия за 2012 год., на основание чл. 65, ал. 1, т. 6 от част IV
Правила за търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, считано от 18.07.2012 г.
временно се спира търговията с емисиите финансови инструменти, издадени от следните
дружества:
- Дупница-Табак АД (4DA)
- Они Холдингс АД (2O4)

Money.bg , 2012-07-19

"Сердика Пропъртис" АДСИЦ е продало свой имот в Пловдив за сумата
от 450 хил. евро.
На 17 юли 2012 год. е бил окончателен договор във формата на нотариален акт за продажба на
недвижимия имот, който представлява административна сграда, собственост на дружеството в
Пловдив, бул. Марица №59 и идеални части от поземления имот, в който е построена сградата.
Имотът е продаден за сумата от 450 000 евро, 10% от които или 45 000 евро са платени при
подписване на предварителния договор на 30 май 2012 год., 10% са платени в деня на нотариално
изповядване на сделката, а останалата част от продажната цена в размер на 360 000 евро ще бъде
платена от купувача "РЕМ ТЕХ І" ЕООД най късно до 23.07.2012 год.

Money.bg , 2012-07-19

Отчетът на Фонд имоти не даде яснота за продажбата на Раковски
бизнес център
Отчетът на Фонд имоти АДСИЦ към 30 юни 2012 г. не донесе яснота за продажбата на Раковски
бизнес център в София на Европейската комисия и Европейския парламент. В него по отношение
на проекта Раковски бизнес център е записано, че към момента той има Акт 14 и че е предвиден за
продажба. Очакванията бяха за финализиране на сделката до края на 2011 г. От междинния
доклад за дейността става ясно, че Фонд Имоти АДСИЦ е в процес на избор на ново обслужващо
дружество, след което ще бъде поискана замяна на обслужващото дружество по предвидения ред.
Обслужващото дружество на Фонд имоти АДСИЦ, а именно БенчМарк Груп АД, поиска
прекратяване на договора за извършване на дейности като обслужващо дружество с
едномесечното предизвестие от 3 април 2012 г. От отчета става ясно, че всички кредити към
банки, в размер на общо 48,5 млн. лв., са текущи, въпреки че договорът за кредит с NBG за до 25
млн. евро е със срок до 2016 г. На 30 август 2011 г. Фонд имоти АДСИЦ съобщи, че е сключил
допълнителни споразумения към договорите за банков кредит с NBG и ОББ, с цел
преструктуриране на предоставения инвестиционен кредит и удължаване на срока на ползване и
издължаване на кредита. Какво е удължаването на срока, след като кредитът е текущо дължим, не
става ясно.

Инвестор.БГ , 2012-07-19

КФН отписа шест договорни фонда от регистъра на публичните
дружества и други емитенти на ценни книжа. Това са “Оптима Селект”, “Ултима BG 30”, “
Ултима Дивидент”, “Кепитъл Маркетс Балансиран фонд”, “Кепитъл Маркетс Фонд Акции”,
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“Популярен фонд Балансиран” и “ЕйСиЕм Опортюнити”. Комисията за финансов надзор издаде
разрешение на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за организиране и управление на
договорен фонд „Адванс консервативен фонд”.

profit.bgл , 2012-07-18

Най-големите акционери в Меком АД не са били допуснати да гласуват на
общото събрание на акционерите в петък, 13 юли 2012 г., показва протоколът от общото събрание
на акционерите. Формалният повод е, че са се явили в 13:05 ч., тоест 5 минути след началния час.

Инвестор.БГ , 2012-07-17
Агро Финанс с 43.2 млн. лв. инвестиции в земеделска земя
Инвестиционният портфейл на „Агро Финанс” АДСИЦ е формиран от 140 719 декара земеделска
земя към 30 юни 2012 г., информираха от дружеството. Инвестираните средства от компанията са
в размер на 43.213 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 307.09
лева на декар. Към края на миналия месец инвестиционните имоти включват 96.35% земеделска
земя с качество от първа до шеста категория (при общо 10 категории, като І-ва е с най-добри
характеристики), в които „Агро Финанс” АДСИЦ инвестира с приоритет, и 3.65% земя с по-ниска
категория. Общо 89.16% от придобитата земеделска земя е в три от шестте района на страната -
Северозападен, Северен централен и Североизточен район. Тези райони се характеризират с
високо качество на земеделската земя и потенциал за развитието на земеделието. С най-висока
концентрация са земеделските земи в областите Монтана, Плевен и Враца, в които „Агро Финанс”
АДСИЦ притежава общо 84 хил. декара (59% от земеделската земя в инвестиционния портфейл
на дружеството). Към края на юни площта на отдадените под аренда и наем земи за текущата
стопанска 2011/2012 година е била 135 хил. дка. (96% от притежаваната земя). Средната
договорена от дружеството рента за стопанската 2011/2012 година към 30 юни е в размер на 26.78
лева на декар.

profit.bg , 2012-07-16
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ИНВЕСТИЦИИ

Кандидат-инвеститори оглеждат терени за
няколко нови предприятия във Велико
Търново, информира кметът Даниел Панов. „Въпреки
кризата явно сме привлекателни за бизнеса и при нас има
непрекъснато запитвания. Общината ще насочи средства и
за обособяване и инфраструктура на двете основни
промишлени зони, които се разрастват”, допълни той. Нова
фабрика за меласа ще се прави в Западна промишлена зона.
Тук наскоро бе разкрита и втората местна пивоварна -
„Бритос”, в която са инвестирани над 20 млн. лв. В
съседство пък се подготвя строителството на голямо
тържище за плодове и зеленчуци и прилежаща складова
база с хладилни камери. Те са разположени на площ от
почти 20 дка, а инвестицията също е за около 15 млн.
Средствата са на консорциума „Строител 2007”, който ще
вдига нов комплекс с пазар и магазини на мястото на
бившите бараки на ул. „Ал. Константинов” в кв. „Картала”.
Фирмата за производство на чайове и хранителни добавки
„Биопрограма” пък вече е закупила 3 дка имот в Дебелец,
където ще прави своя база за обработка и съхранение на
билки.

Борба - Велико Търново, 25 юли 2012

Търговските имоти са по-предпочитани за
инвестиция
Купувачите на имоти с инвестиционна цел проявяват
интерес към търговски обекти, а не толкова към жилища.
Това каза в интервю за Investor.bg Диана Матеева, брокер в
агенция “Явлена”. Търговските имоти носят годишна
доходност от над 6%, така че могат да се изплатят за 15-16
години, посочи Матеева. Инвестициите в жилищни имоти
обаче в момента се изкупуват значително по-бавно, тъй
като предлагането на наемния пазар е голямо и определя
по-занижени наемни цени, допълни тя. През последните
месеци се наблюдава увеличаване на сделките за покупка
на жилища, но основният двигател на пазара остава
задоволяването на личните нужди от жилище, коментира
Диана Матеева. Според нея офертните цени на жилищата
все повече се доближават до реалните си пазарни
стойности, поради което и спадът през последната година е
умерен – до 5%. По думите й на пазара на имоти
продължава да се забелязва дисбаланс. Наблюдава се
голямо предлагане на жилища, но същевременно се отчита
недостиг на качествени имоти.

dnes.bg, 25 юли 2012

В Попово ще има завод за
производство на фарове,
мигачи и аксесоари за
автомобил
Заводът ще бъде базиран в града
и в с. Медовина, съобщи кметът
на общината д-р Людмил
Веселинов. След "Шише джам",
който строи нови 4 завода към
работещите пет в областния
град, сега в Попово пък стъпва
производител на фарове, мигачи
и аксесоари за различни марки
автомобили.

citybuild.bg, 23 юли 2012

Италианци вдигат завод за
пелети във Върбица
Италианци ще строят модерен
завод за отоплителни пелети в
шуменската община Върбица.
Вложението е за 13 млн. лв. в
строеж на сграда и оборудване,
съобщиха от БСК. Фирма
"Фаджио" вече е закупила 103
дка терен край село Менгишево
и 67 000 лв. за парцела са
влезли в общинската хазна.

Труд, 20 юли 2012

Кабинетът финансира сайт
за чужденци, които купуват
имоти у нас
Правителството отпусна близо
60 хил. лева на Агенцията по
вписванията за изработването
на специален сайт, който ще
подпомага чужденците при
сделките им с имоти в България.
Агенцията е обявила
обществената поръчка за
изработка на сайта на 21 юни.

Сега, 19 юли 2012
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Новият лъч на метрото от жк.”Обеля” до бул.”Черни връх” е по-
икономичен от стария като средства за строителство и бъдеща
експлоатация, но това е за сметка на по-малкото пътници, които може да обслужва на час.
Само от смяната на проекта при строителството са спестени над 120 милиона лева, отделно ще се
пести и в бъдеще от експлоатацията. В същото време обаче капацитетът му намалява с около 10
000 пътника на час спрямо първия лъч. Новият лъч е с дължина 11 километра и има 11 станции.
Новите станции се различават от старите в участъка от жк.”Люлин” до площад “Света Неделя”.
Перонът е по-къс с 12 метра. За разлика от някои от сегашните станции пероните на новите са от
двете страни, а влаковете минават по-средата. При този вариант се пести и от ширината на перона,
защото при другите платформата за пешеходци в средата е широка 10 метра, докато сега пероните
са по 5-6 метра в зависимост от натовареността на станцията. Отделно влаковете се движат в един
общ тунел по новия лъч, докато при стария са в два отделни. Така строителството на един
километър от новото трасе е излязло 27–28 млн. евро, докато старото е струвало 33–34 млн. евро,
уточни инж. Братоев.

МедияПул, 25 юли 2012

Националната агенция по приходите е обявила за продажба сграда в
бившата шивашка фабрика „Рила стил” в Бяла Слатина. Началната й цена е
над 230 000 лева. Посочена е като двуетажна сграда, чиято приземна част е специално помещение
от застроена площ от 910 квадратни метра и с разгъната застроена площ от 2 730 квадратни метра,
състояща се от столова с кухня и сервизни помещения. Вторият етаж е културен дом, салон за
събрания, зала за шах и тенис, зала за художествена самодейност, библиотека и канцелария.
Сградата е била стопанисвана от вече закритата шивашка фирма „Рила стил”. Тя е обявена за
продан заради непогасени задължения на фирмата към общинската хазна и държавния фиск.
Предлага се за трети път поради липса на кандидати за нея. Първите 2 опита постройката да бъде
продадена пропаднаха. Отделен търг има и за 170 шевни машини, които са били в нея. За тях също
не са се намерили купувачи.

Фирмена информация, 24 юли 2012

Китай с интерес да вложи €300 млн. в Североизточна България
На бизнес форум, състоял се неотдавна в Букурещ, Китай изрази готовност да инвестира над 300
млн. евро в Русе и региона, обяви търговският ни представител в румънската столица Бранислав
Денев на традиционната лятна среща на служителите от службите по търговско-икономически
въпроси (СТИВ) с ръководството на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Става дума главно за два проекта – модернизирането на най-старата жп линия у нас Русе – Варна и
за изграждането на нови мощности на русенското пристанище. Идеите, разбира се, са в доста
предварителен етап, уточни Денев. Министерството ще проверява дали и как реагират
служителите от СТИВ на запитвания на фирми, обяви министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев след срещата.

Класа, 24 юли 2012

Замяна на сгради може да подсигури преместването и настаняването на
Агенция "Митници" в Русе. Директорът на Агенция "Митници" Ваньо Танов обясни, че
преместването в общински сгради ще струва скъпо заради нуждата от ремонт, а в Министерство
на финансите е постъпило предложение от компания да предостави своя сграда в крайдунавския
град. Официална информация липсва, но русенският инвеститор Богомил Димитров потвърди, че
става въпрос за проекта "Бизнес парк Русе". Проектът е част от по-голям комплекс, част от който е
и Mall Roussе. Двете сгради са изградени на мястото на бившата текстилна фабрика "Ирис".
Инвеститори са Богомил Димитров чрез "Ирис" АД и RESB (Real Estate Services Bulgaria), зад
което стоят израелски капитали. RESB инвестира в търговския център, докато "Бизнес парк Русе"
е изцяло собственост на "Ирис". Бизнес паркът включва три тела, като само едното от тях е
въведено в експлоатация заедно с партерния етаж. Останалите две тела - В и С, по план е трябвало
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да получат разрешение за ползване съответно през 2013 и 2014 г. Тъй като именно тяло С е
предложено на митниците, то ще бъде въведено в експлоатация по-рано от предвидения срок.

Капитал, 23 юли 2012

Tishman изкушава офис наематели с допълнителни бонуси
Tishman International Companies продължава грижата за бъдещите служители в първата си офис
сграда в София с предложение за обзавеждане на зоните за почивка на компаниите наематели,
което може да подсети конкурентите също да разширят политиката си на отстъпки и бонуси.
Извършването на базови довършителни работи като настилки, преградни стени и боядисване не е
нетипично в пазар, в който наемателите имат думата, но Tishman отиват по-далеч от повечето.
След малко повече от месец фирмата трябва да въведе в експлоатация сградата с 18 000 кв.м
отдаваеми офис площи, разположена на бул. "Христофор Колумб", недалеч от втория терминал на
софийското летище. До сега не е обявявала имена на привлечени наематели. Tishman започна
проекта в годините на подем и довърши част от него със складове и прилежащи към тях офиси
през 2009 г. Оттогава значително по-голямата офис част на проекта се развива с темпо,
отговарящо на потребностите на бизнеса в пазар, преял от ново строителство. Междувременно
складовете бързо се напълниха.

Строителство Градът, 23 юли 2012

На рекордно ниски цени се обявяват за продажба цели хотели в
Пампорово, но купувачи няма.
Дъното по ниска цена удари тризвезден действащ хотел, който с парцела от 10 940 кв м. в близост
до църквата в курорта е обявен преди броени дни за продажба срещу 2 млн. евро без ДДС. Той е
граден през 70-те години, но 80 % от помещенията му са напълно реновирани наскоро. Въпреки
това 9000 кв. м. разгърната застроена площ/РЗП/, заедно с терена и пълно обзавеждане до
вилиците се продава за около 182 евро/кв.м. През 2008 г., по време на бума на строителството, кв.
м. застроена площ в Пампорово и околностите стигаше 1200-1500 евро. Сривът до цената на този
хотел е 8-10 пъти, изчисли брокер. От т.г. все по-масово в Пампорово се обявяват цели сгради с
обзавеждането за продажба, на все по-ниски цени, като последно варират между 350-400 евро/кв.
м. В курорта се продават още няколко хотела и много самостоятелни апартаменти. От 3 години
продава хотела си "Дафовска" с 3000 кв. м РЗП за 2.4 млн. евро олимпийската ни шампионка
Екатерина Дафовска, но все още няма купувач.

Труд, 23 юли 2012

Търсим по-малки апартаменти за покупка
В сравнение с миналата година, намалява площта на най-търсените апартаменти за покупка.
Половината от купувачите (51%) през първите шест месеца на 2012 г. са се ориентирали към
жилище с площ между 50 и 80 кв.м. По-големите апартаменти между 80 и 120 кв.м. и над 120 кв.м.
губят по 10% от дела са през тази година, като представляват съответно 33% и 8% от търсенето за
периода. Данните показват, че има повишение на интереса към маломерните апартаменти, които
вече представяват 8% от търсенето, сочи проучване на компанията за недвижими Arco Real Estate.
Статистиката показва, че намаляват и бюджетите за покупка на апартамент. Ако през 2011 г.
повечето купувачи са планирали да отделят за това между 50 и 80 хил. евро, то през първата
половина на 2012 г. техният дял се е изравнил с този на купувачите с търсене между 30 и 50 хил.
евро, които са се увеличили до една трета от общия брой. Данните показват и намаление на
търсенето на жилища над 120 хил. евро за сметка на увеличен интерес към маломерните
апартаменти с цена до 30 хил. евро. Централните градски части на София продължават да водят в
класацията на най-предпочитаните райони за покупка на жилище в столицата. И през първата
половина на тази година най-голямо е търсенето на имоти в центъра на града - малко над 9% от
всички запитвания.

profit.bg, 20 юли 2012
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За пет години руснаците похарчили 695 млн. евро за имоти в България
От януари до май 2012 г. чужденци са придобили имоти в България за сумата от 98.1 млн. евро. За
същото време, година по-рано нерезидентите са похарчили 72.5 млн. евро за имоти в страната,
съобщава руски портал за имоти, като се позовава на данните на Българската народна банка. Най-
активните чуждестранни купувачи са руснаците, които на практика изместиха ирландците и
британците от пазара. Последните активно купуваха имоти в периода 2006-2008 г., които сега са
принудени да продават на загуба, за да покрият изтеглените преди няколко години кредити.
Руснаците- напротив, пристигат в България с кеш. За последните пет години около 150 000
руснаци са придобили къщи и апартаменти в България. Те са платили над 965 млн. евро за своите
имоти. По-голямата част от руските купувачи са семейства със средни доходи от Москва и Санкт
Петербург. Брокерите смятат, че интересът на руснаците е предизвикан от слабото евро и ниски
цени на българските имоти. Средната цена е 450 евро за квадрат по данни на НСИ, като най-скъпи
са тези в София (740 евро за кв. м), Варна (730 евро за кв.м) и Бургас (590 евро за кв.м).

profit.bg, 20 юли 2012

Визите принудиха руснаци да купуват селски къщи в Добричко
Има засилен интерес от руски клиенти към евтини селски къщи в общините Шабла и Каварна.
Това каза Пламен Белчев от каварненския офис на агенцията за недвижими имоти "Мирела". По
думите му руснаците търсят жилища между 10 и 20 хил. лв. на около 30-40 км от морския бряг.
"Целта им е да вземат виза, а не да живеят там, затова не се интересуват, че къщата няма вътрешни
санитарни възли", са наблюденията на брокера. Според него заради лошата инфраструктура
българите нямат интерес към този вид селски имоти. За интереса на руснаци към български имоти,
провокиран от улесненията при получаване на визи, потвърди и Асен Гатев от офиса на "Форос" в
Добрич. "Клиентите от Русия търсят добре направени домове до 15-18 хил. евро, те не искат да
строят и не се насочват към луксозни имоти", твърди Гатев. За тях 30-40 км от морето не са от
значение, но правят много внимателно предварително проучване на населеното място, каза още
брокерът. Руснаците се интересували има ли роми в селото и какъв е броят на кражбите.
Клиентите обикновено са в предпенсионна възраст и планират да живеят няколко месеца годишно
в българския си дом. Привличал ги климатът, българските вина и стандартът на живот, който бил
близък до техния.

Дневник, 19 юли 2012

Швейцарци ще проектират "Горна Арда"
Швейцарската компания "Stucky" ще разработва идейния проект на каскада "Горна Арда". Тя
спечели конкурса, обявен от ХЕК "Горна Арда" през пролетта, каза на среща с областния
управител на Кърджали Иванка Таушанова председателят на УС на компанията Вернер
Казагранде. Двамата обсъдиха напредъка в изпълнението на проекта и високите очаквания на
местната общност. Идейният проект трябва да бъде готов до няколко месеца. Две чуждестранни и
едно смесено дружество със сериозен професионален опит са участвали в процедурата. "Stucky" e
предпочетена заради оптималното съчетание на техническа експертиза и предлагана цена. "Убеден
съм, че тя ще предложи най-доброто решение за изграждане на каскадата, отговарящо на всички
световни стандарти", подчерта Казагранде. Той уточни, че предстои осъвременяване на старата
концепция, съобразно изискванията за ефективност, екологичност и икономическа
целесъобразност. Таушанова поясни, че интересът към "размразяването" на проекта е
изключително голям, заради големите икономически и социални ползи, а действията на фирмата
срещат одобрение сред хората, които с нетърпение чакат първата копка. По предварителни данни
инвестициите в изграждането на каскадата ще възлязат на 300 милиона евро, а в активната фаза на
строителството на обекта ще бъдат заети около 3000 души.

Стандарт, 19 юли 2012

Купувачи на жилища се отказват от детските стаи
Тристайните и четиристайните апартаменти са били по-малко търсени в София през първата
половина на тази година в сравнение с 2011 според проучване на "Арко имоти", българското
дружество на естонската фирма Arco Vara. Всеки втори е искал да купи апартамент с площ от 50
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до 80 кв.м, типичния размер с една спалня или двустаен панел, лишавайки домакинството от
нормална детска спалня. До 8% се е увеличил делът търсилите маломерни апартаменти като
студиа и боксониери. Ръстовете при малките жилища са били за сметка на жилищата с три спални
(от 80 до 120 кв.м) и по-големите (над 120 кв.м), които губят по 10 процентни пункта до 33 и 8 на
сто от всички заявки, каза още агенцията за имоти. Притиснати от икономическа несигурност,
домакинствата неохотно вземат големи кредити за разлика от годините на пазарния бум и
намаляват още бюджетите си за покупка. От "Арко имоти" не коментират в съобщението до
медиите дали нарасналото търсене на жилища до 30 хил. евро е следствие от разширяването на
групата на активните купувачи сред недотам заможните, или обратното – решилите да купят
намаляват бюджетите си.

Строителство Градът, 19 юли 2012

София девета в света по спад на разходите за офис площи
Българската столица се нарежда на девето място в света по спад на общите разходи за наем на
офис площи към края на първото тримесечие на 2012 г. По данни на CBRE наемането на офис в
столицата е поевтиняло с 6,3% за първото тримесечие в сравнение с година по-рано. Общите
разходи, в които освен наема влизат и такси за обслужване, данъци и др., са били в размер на
218,18 евро на кв. м на година, се казва в проучването. Сумата включва офис площи в най-горния
ценови сегмент на пазара. Като цяло наемите на първокласните офис площи в София са отчели
спад от 7,1% на годишна база до 13 евро на кв. м на месец. Типичният договор за наем е с
продължителност между 3 и 5 години, като обикновено могат да се договорят от 1 до 3 месеца
гратисен период, сочи проучването на компанията. С най-голям спад за периода е пазарът в
Хонконг, където общите разходи са се понижили със 17,2% на годишна база. Той е следван от Абу
Даби, Солун, Дъблин и Атина, съответно със спадове от 16,7%, 16,3%, 13,6% и 13,5%.
Същевременно наемането на офис в Китай е поскъпнало най-много през 12-те месеца до края на
март 2012 г. Топ 3 в класацията с ръстове от над 40% на годишна база се състои все от китайски
райони. Централният бизнес район на Пекин се нарежда на първо място с повишение от 49,4%.
Той е следван от район Пекинска финансова улица, който е поскъпнал с 42% и Гуанджоу с 40,4%.

Investor.BG, 19 юли 2012

Правителството отчужди част от имот – частна собственост за
изграждането на Софийския околовръстен път - Южна дъга, в участъка от
„Симеоновско шосе” до бул. „България”, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет.
Имотът е с площ 1 551 кв.м и се намира в район „Витоша” в столицата. Собственикът ще получи
парично обезщетение в размер на 161 380 лв. съгласно експертната оценка за определяне на
пазарната стойност на имота, като средствата, необходими за финансирането на процедурата, са
осигурени от Агенция „Пътна инфраструктура”. Припомняме, на 13 юли тази година беше пусната
Южната дъга на Околовръстното шосе на София между "Младост IV" и магазин IKEA.
Следващата отсечка от Южната дъга на София, която ще свързва квартал „Бъкстон“ и
автомагистрала „Люлин“, ще се строи през следващия програмен период на оперативните
програми. За момента Столичната община подготвя единствено идейния проект.

Econ.bg, 19 юли 2012
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АНАЛИЗИ

Всяка марка да си знае мола
Дълга, дълга опашка от наематели. Това беше картината преди няколко години, когато модата на
съвременните търговски центрове прохождаше в България.

Всеки мол отваряше със списък от търговци, готови да попълнят редиците на освободените площи
при удобен случай. Пазарът бе слабо наситен и интересен за нови марки, присъстващите бързаха
да растат, купувачи имаше за всички.

Шест години по-късно, в навечерието на новата сериозна порция молове, картината на софийския
пазар е различна. След по-малко от година площта на търговските центрове в града буквално ще
се удвои и конкуренцията е с обратен знак. Битката е за наематели. И по-точно - за открояващи се
брандове, които привличат посетители.

При предните две вълни на нови молове винаги имаше и дълъг списък от нови имена, които за
пръв път стъпваха в България. И сега има премиери, но групата е скромна. Най-интересно ново
име е британската марка Debenhams, чиито пръв и засега единствен обект ще е в Bulgaria Mall.
Другите са New Look и първият софийски обект на LC Waikiki. Познатата вече верига
Marks&Spencer пък готви нова концепция.

За пръв път сега обаче марките, които вече са на пазара, предпочитат да изчакат и все още трудно
решават накъде и как ще растат. Факт, който също е лесно обясним, предвид свитото потребление
и морето от площи, в което всеки зле подбран обект буквално може да потопи бизнеса им.

В края на ноември в южната част на София ще отвори Bulgaria Mall, а с него и първият обект на
британската верига Debenhams. Марката влиза чрез договор за франчайз. Представлява я
мениджърът на "Национални дистрибутори" Рой Кембъл, но още не се знае през кое търговско
дружество е сключен договорът.

Debenhams развива мрежа от т.нар. department stores - търговски обекти от типа на универсалните
магазини, в които се продават широк кръг стоки на различни марки, обособени по раздели. В
България най-известната верига от подобен тип е германската Peek&Cloppenburg, която има два
магазина в София - в The Mall и Serdika Center. Разликата с Debenhams обаче е, че в P&C има само
облекла, докато британската компанията комбинира и стоки за дома, козметика и аксесоари.

За момента Debenhams се ограничава с един обект в страната, като идеята е чрез него да тества
пазара. Той ще е на три етажа, като ще започва от партера, а търговската му площ ще е близо 2800
кв. м. Debenhams се очертава като един от ключовите наематели за мода в Bulgaria Mall. Според
източници от пазара ще има и обект на H&M на две нива в непосредствена близост до британския
бранд. Водят се и разговори с Marks&Spencer. Засега обекти на конкурентната Inditex (Zara,
Bershka, Massimo Dutti...) не се планират.
И другите два големи проекта - Paradise Сenter (на бул. "Сребърна") и Sofia Ring Mall (до магазина
на IKEA на Oколовръстното), търсят наемател от типа department store, който да се конкурира с
Debenhams. Засега обаче този формат ще се ограничи на софийския пазар, тъй като началната
инвестиция е голяма, разходите са високи и продажбите извън столицата трудно ще ги оправдаят.

Друга нова модна марка в софийските молове е New Look, която също влиза чрез франчайз на
гръцката Fourlis Group. Тя е инвеститор в Sofia Ring Mall и дебютът на марката на българския
пазар ще е там. От Colliers, които отдават площите, допълниха, че текат преговори и с
представители на испанска модна марка, която ще отвори обекти едновременно в осем страни от
региона. Ценово е ориентирана към средния и над средния клас облекла.

Общото между повечето нови марки е, че влизат на българския пазар основно с договори за
франчайз. При някои, като Debenhams, това е стандартна практика (извън Англия, Ирландия и
Дания), докато при други е по-скоро оценка за малкия обем на българския пазар.
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Според Димитър Киферов от Forton International стратегията на повечето търговци в модния
сектор е да търсят местни партньори за пазарите в региона, като основният интерес е от страна на
по-нискобюджетни брандове. Стандартната практика е първоначално правата върху марката да се
дават на местен партньор и ако резултатите са добри, компанията майка да влезе директно.

Тази тенденция е обратен завой в развитието на модната търговия в България. Влизането чрез
представител е свидетелство за незрялост. Допреди 2-3 години повечето мода в страната беше
именно на франчайзинг. С отварянето на втората вълна търговски центрове през 2010 г.
тенденцията се промени и в страната дойдоха марките, които работят директно: ZARA,
германското трио Humanic, Deichmann, New Yorker и други. Това беше символ на доверие към
бъдещата среда.

Сега ритейлърите отново са предпазливи. Новите не влизат директно. Формата на присъствие на
H&M е рядкост, а някои от техните конкуренти, като германската C&A и австрийската Takko,
предпочетоха директно да замразят плановете си за България. Според ЕСЕ Projektmanagement,
която управлява Serdika Center и отдава площите в Megamall Lulin, много от големите търговци в
модния сектор още само наблюдават пазара и конкурентите си. "Надяваме се, че тази година ще е
успешна и някои от тях ще преосмислят плановете си", коментира мениджърът на ECE за
България Пламен Илчев. И според него обаче за момента франчайзът се приема като най-слабо
рисков модел за навлизане на нашия пазар.

Въпреки преобладаващите сиви краски на пазара повечето софийски молове могат да се похвалят
с добър старт. Почти навсякъде ключовите наематели са осигурени и са договорени над 50 - 60%
от площите (в Bulgaria Mall дори 85%). Ясно е например, че Carrefour влизат в Paradise Center (там
ще е първата концепция Carrefour Planet за България), също в Bulgaria Mall и вероятно в Megamall
Lulin. Сред кината площите също са разпределени - Cinema City влиза в Paradise Center, а в Sofia
Ring Mall киното ще е на индийската верига Cinegrand. Инвеститорите в Bulgaria Mall смениха
концепцията и също добавиха кино, като договорът е с веригата "Арена". Сред ключовите
наематели и в четирите нови мола в София е "Техномаркет", като в някои влиза и с веригата си за
стоки за дома @Home.

При микса от наематели в модния сегмент обаче въпросителните са повече. Като ключов бранд
при повечето нови молове се очертава шведската H&M, която влезе в България тази пролет.
Според запознати освен в Bulgaria Mall тя ще отвори магазини и в другите два търговски центъра в
южната част на София - Paradise Center и Sofia Ring Mall. И макар от централата на H&M още да
няма официално потвърждение, подобна експанзия се вписва в стратегията на марката за масирано
пазарно присъствие. Към мола на бул. "Сребърна" е насочена експанзията и на полските брандове
Reserved, Cropp town, Mohito, които към момента имат обекти само в Serdika Center.

От испанската верига Inditex, чиято най-силна марка е Zara, не коментират плановете си. Говори
се, че най-вероятно също ще влезе в Paradise Center с пълната гама брандове на голяма площ, а
гледа и към Sofia Ring Mall. Подобно на H&M испанските брандове още не са наситили
българския пазар, но растат значително по-селективно.

Сред марките, към които всички гледат с интерес, е турската LC Waikiki, сочена като една от най-
успешните на българския пазар. Интересното при нея е, че започна експанзията си от големите
градове, като най-силните й обекти са във Варна и Бургас. Към София поглежда едва сега, но
много внимателно и бавно подбира позициите си.

Все още не е ясно и в каква посока ще се развива и Marks&Spencer. Има вероятност собствениците
от британска страна да влязат директно на българския пазар, където досега оперираха в
партньорство с гръцката група Marinopoulos (собственик на франчайза на Carrefour).
Партньорството обаче очевидно не е дало очакваните резултати - българското дружество, което
държи правата върху марката, приключи 2011 г. с десеторен ръст на загубата си до 2.4 млн. лв. и
над 20% спад на приходите. Слабото представяне доведе и до преместване в двойно по-малък
обект в мол Burgas Plaza, където магазинът на Marks&Spencer вече е на 350 кв. м. Според
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запознати вече е в ход подготовката на нова стратегия, която предвижда обекти на по-големи
площи и по-прецизно позициониране на марката. Засега обаче не са известни подробности.

Мениджърите, които отдават площи в софийските молове, обаче за момента нямат яснота за
стратегията на много от вече присъстващите на пазара марки, като например немското трио New
Yorker, Humanic, Deichmann, както и на популярни брандове като Mango, Benetton, Next.
Причината е, че повечето търговци изчакват, следят развитието на всички проекти, миксовете от
наематели, които се оформят, и на тази база по-късно ще решават.

"В момента не гледаме към нито един от новите софийски молове. Ще изчакаме да отворят и ще
решим къде да влезем", коментира представителят на Humanic Венцислав Огнянов. След дебюта
си на софийския пазар през 2010 г. немските магазини за обувки растат извън столицата - във
Варна, Бургас, а наесен - и в Стара Загора.

Марин Кожухаров от "Тренд студио", собственик на Capasca, обясни, че следи какво се случва на
пазара, но решение в кои нови молове ще влезе ще има наесен. "Навремето търговците бързаха да
подпишат договори, защото се бореха за места в моловете. Сега място има, защото ние няма как да
удвоим обектите си, а площите ще се удвоят. Колкото повече изчакваш, толкова по-добри условия
ще договориш", разсъждава той.

Подобна констатация звучи в изгода за търговците, но има и друга страна. Потреблението е свито,
пазарът стагнира, а перспективата доходите да растат е някъде в бъдеще. Следователно, дори да
отварят нови обекти, те ще го правят много премерено, премислено и с идеята да задържат
пазарните си позиции. За търговските центрове обаче всичко това означава, че средата ще става
все по-конкурентна, а рискът от празни площи - все по-осезаем.

Капитал, 20 юли 2012
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 СЕМИНАР: АКТУАЛНИ МОМЕНТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП
КОГА: 26.09.2012, 29.09.2012

КЪДЕ: хотел РОЯЛ ПАЛАС ХЕЛЕНА ПАРК*****, Слънчев бряг

 EXPO REAL 2012
КОГА: 08-10.10.2012

КЪДЕ: Мюнхен, Германия

 СЕМИНАР: ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ СВЪРЗАНИ ЛИЦА. МЕТОДИ И
ПОДХОДИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ
КОГА: 12.10.2012

КЪДЕ: София Принцес Хотел****, до Централна гара


