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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

БЕХ търси до 1 млрд. лева назаем
До дни Българският енергиен холдинг ще стартира
процедури за издаване на емисия облигации до 250 млн.
евро и друга за избор на финансова институция за
отпускане на синдикиран заем също до 250 млн. евро
или еквивалента им в долари. Това каза изпълнителният
директор на Българския енергиен холдинг Михаил
Андонов. В момента се чака становище на
Министерството на финансите, след което ще бъдат
обявени и самите процедури. От изказването на
Андонов стана ясно, че заемът на НЕК за проекта
"Белене", чийто падеж изтича през май ще бъде покрит
с отпускането на нов, а с емисията облигации ще бъде
финансирано участието на БЕХ в различни проекти като
"Набуко" и междусистемните газови връзки с Турция и
Гърция. Плановете предвиждат заемът да бъде взет за
срок от 3 години, а облигациите да бъдат 5-годишни.
Капитал, 06 март 2013

"Хъс" официално иска "Металснаб"
Един от най-големите търговци на метални изделия -
"Хъс" вече ще бъде не само таен, но и официален
собственик на доскорошния си конкурент "Металснаб".
Компанията е подала документи в КЗК с искане за
концентрация между двете дружества. Допреди три
месеца "Металснаб" беше част от бизнеса на
германската Kloeckner, която обаче започна да му търси
купувачи по време на кризата и го продаде на физическо
лице. Преди три месеца от "Хъс" категорично отрекоха
да имат общо със смяната на собствеността, въпреки че
целият бранш сочеше тях за новите собственици.
Цената на сделката също не беше обявена, но по
непотвърдена информация е между 10 и 15 млн. лв.
Схемата, при която физическо лице купува голяма
компания всъщност се използва, за да може сделката да
се случи бързо и да не се иска разрешение от
антимонополния регулатор, тъй като физическото лице
видно не е имало бизнес в тази сфера. Самото
получаване на документа за концентрация отнема
няколко месеца. Затова схемата с физическото лице се
използва, за да бъде оформена покупко-продажбата, а
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след това действителният купувач иска разрешение да придобие дружеството от физическото
лице. В края на 2011 г. общите приходи на българското поделение Kloeckner – "Кльокнер
Металснаб" са 38.9 млн. лв.
Капитал, 05 март 2013

ОТЕ може да се откаже от продажбата на "Глобул"
Гръцкият телеком OTE може да спре планираната продажба на българското си звено "Глобул". За
това намерение намекна изпълнителният директор на гръцката компания Майкъл Цамас. Причина
за решението е фактът, че OTE успешно намери средства, за да рефинансира дълга си за тази и
следващата година. Така се обезсмисля идеята за продажбата на българския оператор.
"Проблемите с рефинансирането са в общи линии решени", заяви Цамас. "Процедурата по
продажбата на "Глобул" не е спряна, тя продължава. Но ние трябва да преразгледаме ситуацията и
да решим кое е най-полезното действие за акционерите." По предварителна информация към
българския мобилен оператор са предявили интерес пет компании - Telenor, Orascom, Turkcell,
Turk Telekom и Deutsche Telekom.
Капитал, 04 март 2013

Българският завод отпразнува 1 година, през 2012 г. произведе 1000 коли
от модела Voleex C10
Българският автомобилен завод Литекс Моторс ще започне производството на вече успешния
модел в България - Steed 5 пикап, безспорен лидер в своя сегмент. През втората половина на
годината пък компанията ще присъедини към производственото си портфолио и новия модел на
Great Wall - Hover H6, който се превърна в SUV на 2012 г. в Китай. За период от 1 година Литекс
Моторс успя да произведе в завода край Ловеч над 1 000 автомобила от модела Great Wall Voleex
C10 и да постигне високо ниво на качеството, съответстващо на световните стандарти на
индустрията. През 2013 г. компанията планира да произведе над 4000 автомобила, които ще бъдат
предназначени както за българския, така и за останалите европейски пазари, сред които Гърция,
Румъния, Унгария, Полша, Австрия, Италия и много други.
Марица, 01 март 2013

"Вива телеком България" вече притежават почти 100% от БТК
Новите собственици на БТК - банкерът Цветан Василев, руската VTB Capital и част от
кредиторите на телекома, вече притежават 99.72% от компанията. Това стана ясно от
публикуваните данни след края на задължителното търговото предложение, което те отправиха
чрез специално създаденото за сделката дружество "Вива телеком България". Така според тях
основният миноритарен акционер, който можеше да блокира евентуално бъдещо отписване на
компанията от борсата - фонд на инвестиционната компания Artio, е приел предложението. Той
притежаваше около 11.6 млн. акции, или малко над 4.6% от капитала на БТК, с което през
последните близо пет години блокира отписването на телекома от борсата. Такива намерения
имаше още през 2007 г. при поредната препродажба на компанията. С една сериозна разлика -
тогава цената беше 11.30 лв. на акция и фондът на Artio не прие търговото, а сега го направи при
цена от 2.806 лв. Преди търговото "Вива телеком България" притежаваше 94.09% от акциите на
БТК, а след него - 99.72%. Сега в рамките на следващите три месеца има право да изкупи
останалите акции до 100% (т.нар. squeeze out). То би следвало да е цена минимум цената от
търговото предложение, т.е. 2.806 лв.
Капитал, 01 март 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Рейтингът на България може да се
понижи при рязък завой в
икономическата политика
Кредитният рейтинг на България "ВВВ-" и стабилната му
перспектива остават непроменени от рейтинговата
агенция Standard & Poor’s. В специален анализ с въпроси
и отговори за България, провокиран от оставката на
правителството и протестите, се посочва, че агенцията
вярва в това, че страната ще продължи да следва
благоразумна фискална политика, както и в предишните
години, с което е постигнала едни от най-ниските
показатели за бюджетен дефицит и държавен дълг в ЕС.
Все пак от агенцията предупреждават, че кредитният
рейтинг на страната би могъл да бъде понижен, ако се
влоши политическата среда или пък се промени курсът
на провеждане на стабилна икономическа политика.
Капитал, 05 Март 2013

Бюджетният дефицит през януари е 536.5
млн. лв.
През януари бюджетът е с дефицит от 536.5 млн. лв.,
съобщиха от Министерството на финансите (МФ). По-
голямата част - 456.9 млн. лв., се формира от дефицит по
националния бюджет, а 79.5 млн. лв. - по европейските
средства. Бюджетното салдо за януари на миналата
година е било отрицателно в размер на 297.8 млн. лв., а за
януари 2011 г. бюджетният дефицит е бил 477.3 млн. лв.
Отрицателното салдо за януари се дължи основно на
високите лихвени плащания по обслужването на
държавния дълг за месеца (293.4 млн. лв.), които са по-
високи и поради изплатения лихвен купон по
падежираните глобални облигации от 2002 г. Вноската в
бюджета на ЕС е с 45.5% по-висока спрямо тази през
януари 2012 г. - 90.2 млн. лв.. В края на миналия месец
стана ясно, че през първите два месеца на годината
бюджетът е бил на дефицит от почти 600 млн. лв.
Капитал, 04 Март 2013

Евростат: Безработицата в България през
януари се покачи до 12.4%
Безработицата в България продължава да се повишава и
през януари вече е достигнала 12.4%. Тази стойност е с
половин процентен пункт по-висока спрямо същия месец
на миналата година, показват месечните данни на
Евростат. Нивото на безработицата в страната се колебае
около тези нива още от средата на миналата година. До
юли тя растеше непрекъснато, а през последната половин
година (вероятно заради лятната заетост) запазва
приблизително една и съща стойност. Подобна картина

06.03.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.50056
GBP/BGN 2.27475

Икономически показатели
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1. 20

1. 25

1. 30

1. 35

1. 40

1. 45

1. 50

1. 55

1. 60

1. 65

03
-2

01
2

04
-2

01
2

05
-20

12

06
-2

01
2

07
-2

01
2

08
-2

01
2

09
-2

01
2

10
-2

01
2

11
-20

12

12
-2

01
2

01
-2

01
3

02
-2

01
3

03
-2

01
3

Централен курс на БНБ
ОЛП 0.01% от 01.03.2013

0.01%

0 .0 0%

0 .0 2%

0 .0 4%

0 .0 6%

0 .0 8%

0 .1 0%

0 .1 2%

0 .1 4%

0 .1 6%

0 .1 8%

03.1 2
0 4. 12

0 5. 12
06 .12

07 .1 2
0 8.1 2

0 9. 12
1 0. 12

1 1. 12
12 .12

01 .13
02 .1 3

0 3.1 3

ПЧИ -96.7 млн. EUR през дек 2012

-96.7

-60 0

-40 0

-20 0

0

20 0

40 0

60 0

80 0

12
.1

0

02
.1

1

04
.11

06
.1

1

08
.1

1

10
.1

1

12
.1

1

02
.1

2

04
.1

2

06
.1

2

08
.12

10
.1

2

12
.1

2

Лоши и преструктурирани кредити
към декември 2012

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

12-2
01

1

01-2
012

02
-20

12

03
-20

12

04
-20

12

05
-20

12

06
-2012

07-2012

08-2
01

2

09-2
01

2

10
-20

12

11
-20

12

12
-20

12

млн.

Безработица 11.9% през януари 2013
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очертаха и данните на Националния статистически институт (НСИ) за последното тримесечие на
2012 г. - стагниращ пазар на труда, спадащ брой на заетите и безработица от 12.4%.
Капитал, 04 Март 2013

Eвропарите договорени, но само 38% разплатени
10,65 млрд. евро вече са договорени за изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на ЕС,
сочат данните за усвояване на европарите към края на януари 2013 г. Това прави 93,87% от общия
бюджет на европрограмите. В рамките на програмния период 2007-2013 г. бюджетът за България
на европейските програми е 11,35 млрд. евро, от които 9,35 млрд. евро са от ЕС, а 1,99 млрд. евро
са националното съфинансиране. За разлика от договорените пари реално изплатените суми, които
са финансирали различни проекти у нас, възлизат на 4,291 млрд. евро или едва 38% от общия
бюджет. Сред причините за това са и трудностите при самата реализация на проектите. Например
има много фирми, които се отказват от одобрени проекти заради липса на съфинансиране. За петте
години, откакто България е в ЕС, страната ни е получила 3,511 млрд. евро от европейските
фондове.
Стандарт, 01 Март 2013

Бизнес климатът нагоре през февруари
През февруари 2013 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 5,7 пункта в сравнение с
предходния месец в резултат на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от
всички наблюдавани отрасли  промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщи
НСИ. Положителните резултати идват независимо от сложната политическа ситуация у нас през
отминалия месец. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността" нараства с 3,6 пункта
спрямо януарското си равнище поради подобрените оценки на мениджърите за настоящото бизнес
състояние на предприятията. Производствената активност се оценява като намалена, докато в
очакванията за бизнес състоянието и дейността в отрасъла през следващите месеци има известен
оптимизъм, който обаче е по-умерен в сравнение с януарската анкета. Несигурната икономическа
среда притеснява 54,1% от промишлените предприятия, а недостатъчното търсене в страната –
44,5% от бранша. Относно продажните цени очакванията са за запазване на тяхното равнище през
следващите три месеца.
Монитор, 01 Март 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Подготовка за продажба, покупка и
продажба на собствено недвижимо имущество", по Приходи от продажби за 2011 г.

No_
2011

Приходи от продажби

(хил. лв.)Предприятие Град

2011 2010
1 Ровотел ФМ Пропърти АД София 43 266 52 699
2 Балканстрой Пропъртис ЕАД София 12 622 31 397
3 Пропърти Мениджмънт БГ ООД Елхово 3 163 2 812
4 Алфа грисин имоти АД София 2 911 307
5 Клийвс ЕООД София 2 461 993
6 Явор АД Варна 1 347 1 046
7 БНП Париба Цар Освободител ЕАД София 1 054 1 109
8 Сифер ЕООД Пловдив 782 2 027
9 ПС Инвест ЕООД Бургас 775 775

10 ГКП 2007 ЕООД София 540 22
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Металурзите от ОЦК отново на протест
Металурзите от Оловно-цинковия комбинат в Кърджали
отново излизат на протест заради неизплатените им
обещани заплати от бившия собственик Валентин
Захариев. Работниците недоволстват от неизплатените им
суми, фиксирани в изпълнителни листове. Протестите на
служителите от ОЦК започна миналата година през март. В
момента в завода работят около 30 души, всички на
граждански договор. През ноември миналата година най-
голямата банка кредитор на дружеството купи оловното
производство, с което сделката по продажбата приключи.
На проведения търг за продажбата имаше само един
купувач.
24 часа, 2013-03-06

Euroins Romania е намалило вложенията си
на БФБ
Euroins Romania е намалило вложенията си на Българска
фондова борса, сочат данни от седмичния бюлетин на
Централния депозитар. Спад се отчита при три от
дружествата, където дъщерната компания на Евроинс
България присъства като акционер. При Делта Кредит
АДСИЦ, делът е намален от 21.52 на сто на 16.68%, докато
в Еврохолд България от 5.29 на сто на 3.32%. Спад бележи
и участието на компанията във Формопласт, като само в
рамките на миналата седмица, то е намалено от 5% на 3.42
на сто. Дъщерната компания на Евроинс е реализирала
0.9% ръст на премийния си приход през януари 2013 г. до
11.428 млн. евро.
profit.bg, 2013-03-06

Увеличиха капитала на Ти Би Ай Банк със
7 млн. лв.
Капиталът на Ти Би Ай Банк е увеличен със 7 млн. лв. до
61,4 млн. лв., с цел поддържане на ръста в кредитирането
на граждани и да навлезе по-агресивно в сегмента на
малкия и среден бизнес. Увеличението на капитала е
вписано в Търговския регистър на 28 февруари 2013 г. Ти Би Ай Банк АД отчита 153% ръст на
активите на годишна база до 189 млн. лв. към 31 декември 2012 г. Кредитният портфейл се
увеличава с 90% до 129 млн. лв., а собственият капитал с 28% до 33,5 млн. лв. Приходите от лихви
нарастват със 70% на годишна база до 12,3 млн. лв. за 2012 г., докато ръстът при разходите за
лихви е с 36% до 4,7 млн. лв. Приходите от такси и комисиони са нагоре със 180% до 1,7 млн. лв.
Административните разходи се увеличават с 203% до 10 млн. лв. за изминалата година. Загубата
на банката намалява до 631 хил. лв. за 2012 г., спрямо 4,7 млн. лв. за 2011 г. Тогава са начислени
разходи за обезценки за 24,3 млн. лв. "TBI Bank има за своя дългосрочна цел да се превърне в
предпочитан партньор в сегментите „банкиране на дребно” (потребителско и целево финансиране)
и „микро, малки и средни предприятия” в България.
Инвестор.БГ, 2013-03-04

БФБ-София
Седмичен оборот (25 февруари-1
март 2013) (лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 1 346 822.10
Standard 30 109 034.05
АДСИЦ 354 322.01
Общо 41 319 742.06

BGREIT: 05.02.2013 – 05.03.2013
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Химимпорт инвест АД е намалило дела си в Супер Боровец Пропърти
Фонд АДСИЦ
Химимпорт инвест АД е намалило дела си в Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ от 6,5028%
на 4,4329% на 28 февруари 2013 г., показват данни на Централен депозитар. На 28 февруари е
сетълментът (прехвърлянето на собствеността), който отнема до два работни дни след
сключването на сделката. ТЦ-Институт по микроелектроник /ТЦ-ИМЕ/ АД е увеличило дела си в
Корпоративна търговска банка АД от 4,2238% на 6,4238% на 27 февруари 2013 г. Euroins Romania
Asigurare-Reasigurare е намалило дела си в Делта кредит АДСИЦ от 21,5168% на 16,682% на 25
февруари 2013 г. Румънският застраховател е намалил дела си и в Еврохолд България от 5,2877%
на 3,3245% на 25 февруари 2013 г., както и във Формопласт АД от 5,007% на 3,4213% на 28
февруари 2013 г.
Инвестор.БГ, 2013-03-04

Приватизацията на фондовата борса може да се отложи
Дългоочакваната приватизация на Българската фондова борса заедно с Централен депозитар може
и да не се случи. Министерството на финансите, което е принципал на двете дружества, е решило
да прекрати процедурата, като предстои Агенцията за приватизация да вземе финалното решение.
Най-вероятната причина за отлагането е оставката на правителството, което прави една подобна
сделка трудна за реализиране в подобна политическа ситуация. Като цяло стратегията на
държавата преди политическата развръзка бе да намери стратегически инвеститор за двете
ключови институции на капиталовия пазар у нас, което да помогне за развитието на пазара и
подобряването на видимостта му за големите международни инвеститори. Държавата смяташе да
продаде контролни пакети в борсата и депозитара, за което интерес имаше от няколко големи
международни играча. Първоначалните условия, на които кандидатите трябваше да отговарят,
предвиждаха да са само големи борсови оператори, които не са държавна собственост. В
процедурата по продажбата беше избран и консултант, който да направи оценка на компаниите -
чешкият клон на KBC Group - Patria Corporate Finance. Самата оценка бе готова и обсъждана в
средата на февруари, за нея обаче няма публична информация.
Капитал, 2013-02-28
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ИНВЕСТИЦИИ

Продават за 206 025 лв.два етажа и магазин
на шивашката фирма "Ванеса" на
бизнесдамата Р. Минкова в Благоевград
Съдия изпълнител обяви за публична продан в полза на
софийска банка два етажа и фирмен магазин на една от най
- популярните шивашки фирми за работно облекло в
Благоевград "Ванеса ЕР" собственост на благоевградската
бизнесдама Росица Минкова. Първоначалната цена, от
която ще тръгне наддаването за купуването на етажите и
магазина е 206 025 лева. Финансови затруднения и свиване
на пазарите довели до невъзможност Минкова да погасява
кредита си взет за строеж и производство на сградата на
улица "Александър Стамболийски" в Благоевград. Днес
съдия изпълнителят пусна обявлението си и обяви
едномесечен срок за приемане на документи за участие в
търга. Това е поредното работещо предприятие, което бе
задушено от банков заем. Според запознати само за една
година в Пиринско са фалирали и затворили врати над 30
шивашки фирми и предприятия.
Струма - Благоевград, 06 март 2013

Търговските терени ще нараснат осезаемо
Предлагането на пазара на търговски площи изпреварва
търсенето, показва доклад на „Colliers International“. През
2012 г. в сегмента са въведени в експлоатация нови 40 000
кв. м, които се дължат на откритите „Bulgaria Mall“ в
София и първото ниво на „City Mall“ в Стара Загора. През
2013 г. се очаква да заработят три нови големи проекта. Два
са в столицата - „Sofia Ring Mall“ и „Paradise Center“, а
един в Бургас - „Тhe Strand“. Специалистите посочват още,
че до края на следващата година, в София трябва да
отворят врати „Меga Mall Люлин“ и „Carrefour Люлин“.
Или общият обем на модерните търговски площи в молове
в страната ще нарасне с повече от 40% до края на 2014 г. и
ще достигне 905 000 кв. м. Анализаторите прогнозират, че
предлагането ще продължи да изпреварва значително
търсенето, а усвояването на новите търговски площи, в
краткосрочен план, ще бъде сериозно предизвикателство.
През изминалата година, процентът на незаетите площи в
действащите търговски центрове в големите градове в
страната, без София, е бил средно 13%. Традиционно в
столицата ситуацията е била малко по-различна.
Строителство Имоти, 04 март 2013

Иглика Йорданова става зам.-
изпълнителен директор на Colliers
International в България
Иглика Йорданова поема позицията Заместник
изпълнителен директор на Colliers International в България.
До момента тя е заемала длъжността Мениджър на отдел

Реконструкцията на
Борисовата градина може
да започне през пролетта
Като образец на парковото
изкуство определят Борисовата
градина проектантите от екипа
на инж. Георги Радославов,
извършил последната цялостна
реконструкция на парка през
1986 г. Столичната община
обяви обществена поръчка за
избор на проектанти за
следващия етап от
трансформацията на парка.
Прогнозната сума общо за
изготвянето на плановете е 66
хил. лв. без ДДС.
Капитал, 05 март 2013

13,5 млн. лв. субсидия за
метрото в София
До 13,5 милиона лева целева
субсидия за капиталови разходи
ще се предостави по бюджета на
Столична община за
разширението на софийското
метро. Правителството в
оставка е одобрило финансовата
инжекция със свое
постановление, съобщават от
пресслужбата на Министерски
съвет (МС).
econ.bg, 04 март 2013

22.5 млн. лв. за поредното
кръгово в София
Кръстовището на две нива при
бул. "Акад. Иван Гешов" и бул.
"България", което се очаква да
бъде едно от решенията за
отпушване на трафика в София,
вече е на крачка от
изпълнението си.
Транспортният възел е част от
проект, който стартира още през
2009 г. за пет такива обекта и
получи одобрение за заем от
ЕИБ в размер на 44.6 млн. евро.
Капитал, 28 февруари 2013
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„Търговски площи". Иглика Йорданова става част от екипа на Colliers през 2002 г. Тя има основни
заслуги за създаването на отдел „Търговски площи” и позиционирането на компанията като
пазарен лидер. През последните 8 години, Иглика и екипът й са работили ексклузивно по проекти
като The Mall, Mall of Sofia, Mall of Plovdiv, Grand Mall, Burgas Plaza, Park Mall. Сред най-големите
им постижения са и подпомагането на експанзията на гиганти като Inditex, H&M,
Peek&Cloppenburg, New Yorker и Carrefour на българския пазар. От 2008 г. насам, Иглика участва
активно в управлението на Colliers България като част от мениджмънт екипа на компанията.
„Приемам новата си позиция като професионално предизвикателство и възможност да разширя
погледа и управленските си умения върху бизнеса в неговата комплексност. Ще вложа енергията и
идеите си за растежа на бизнеса чрез предоставяне на качествена и интегрирана услуга във всеки
сегмент на пазара на недвижими имоти”.
Stroimedia.bg, 04 март 2013

Явлена: Отклонения до 4% в цените на имотите през 2013 г.
През 2012 г и началото на 2013 г. отново движещият сегмент на пазара е жилищният. Продължава
търсенето на нискоценови имоти (25 000 – 45 000 евро), но се повишава броят на запитванията и
сделките в средноценовия клас жилища – до 70 000 евро. Все още спорадични са сделките във
високия клас (над 150 000 евро), сочи доклад на Явлена. Продължава тенденцията от миналата
година за скъсяване на периода за сключване на сделка до 1-2 месеца (за разлика от 2-5 месеца,
през 2009-2011 г.) или дори до преминаване към директно изповядване. Като цяло пазарът в
момента се намира във фаза на плато – спадът в броя сделки и цените на имотите забави
значително темп: до 2% от броя сделки средно за страната спрямо 2011- и 3% в средните цени за
страната спрямо 2011-а. Очакваме този темп да се задържи и през 2013 г., с минимални
отклонения в цените до 4%. По-консервативни са очакванията на Явлена относно обема на
сделките с ипотеки, поради текущото състояние на икономиката и пазара на труда, въпреки че
през изминалата 2012 година бе отчетен сериозен ръст – над 25%. Тенденциите, които могат да се
отличат, са на преобладаваща активност на жилищния сегмент.
profit.bg, 01 март 2013

Бургас продава 14 имота на търг
Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на 14
недвижими имота – частна общинска собственост. Девет от тях са в кв. Банево. Размерите им са от
500 до 1000 кв. м, а началните тръжни цени са от 15 600 до 34 000 лева. Парцелите са отредени за
жилищно строителство. Два от имотите са в с. Твърдица. Единият е 700 кв.м, а другият – близо
1200. Началната цена е съответно 13 600 и 22 300 лева. Общината продава още изоставена нива в
местността „Калето“ в землището на с. Извор. Цената е 3635 лв. Другата нива е много по-голяма –
над 514 дка. Тя е в местността „Трънката“ в землището на село Извор. Цената тръгва от 295 900
лева. Още една изоставена нива се продава на търга. Тя е в землището на село Драганово. Голяма е
9,5 дка и е с начална цена 5 400 лв. Търговете ще се проведат на 4 април от 9.30 часа в сградата на
Община Бургас. Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 3
април.
Stroimedia.bg, 28 февруари 2013

Неуспяла във Видинско китайска компания обяви нови агропроекти
Китайската държавна компания "Тянджин агробизнес къмпани" не се е отказала да работи в
България след неуспеха на инвестицията в най-бедната община в ЕС Бойница, Видинско миналата
година и днес обяви два нови агропроекта. На среща със зам.-министъра на земеделието в оставка
Цветан Димитров представители на компанията са го информирали, че планират да изградят
система за напояване на земеделски земи и фабрика за преработка на отпадни съставки от
производството на млечни продукти. Те ще се изнасят за Китай под формата на сушени деривати.
Компанията през 2011 г. инвестира в производство на царевица на 20 хил. декара край Бойница, но
претърпя неуспех и обмисляше да се премести в друг регион.
Дневник, 28 февруари 2013
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АНАЛИЗИ

В битка за банковия №2
Политическата криза в страната може и засега да не се отразява на ежедневното функциониране на
повечето фирми. Със сигурност обаче несигурността води до преосмисляне на стратегическите
планове. Тази неяснота може да обхване и продажбата на МКБ Юнионбанк, която навлиза в
решителна фаза - подаване на обвързващи оферти от потенциалните кандидат-купувачи. Със
сигурност България в момента е под обектива на чуждите инвеститори тук и навън и всички ще
следят дали политическите рискове няма да се материализират в понижаване на рейтинга и
въобще във влошаване на условията за бизнес. При тези обстоятелства може и заинтересуваните
да предпочетат да останат на изчакване или ако все пак се решат да търсят по-ниска цена. И
доколкото продавачът, унгарската банка MKB, част от групата на германската Bayern LB, не е
притиснат от нуждата за продажба на всяка цена, сделката ще зависи предимно от склонността на
кандидатите да поемат риск. А засега, според информация на "Капитал", има поне двама твърдо
желаещи - унгарската OTP Bank и Първа инвестиционна банка (ПИБ), които при това не са нови
на местния пазар и съответно добре познават подводните камъни, за да се отдръпнат при първи
трусове. А двубоят между тях ражда и още една интрига - ако ПИБ придобие МКБ Юнионбанк, тя
има реален шанс да измести от второто място в страната ДСК - българското поделение на OTP.
Според запознати с процедурата определената дата за подаване на обвързващи оферти е 5 март.
Първоначално крайната дата обаче е била 25 февруари, но срокът е удължен. Причината е, че от
кандидат-купувачите са поискали да се запознаят с одитираните годишни отчети на банката.
Предварителните данни вече бяха публикувани от БНБ в края на януари. Източниците на
"Капитал" сочат, че като предпочетени купувачи от страна на продавача се гледа на OTP и ПИБ,
като засега най-голям шанс за сделка се дава на унгарската банка. Унгарците са на българския
пазар от 2003 г., когато купиха Банка ДСК за 311.1 млн. евро, докато мажоритарните собственици
в ПИБ са Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, които имат бизнес интереси в различни сектори от
зимния туризъм до търговията с метали. Анализ на банката са правили и от Централна
кооперативна банка (ЦКБ), част от групата на "Химимпорт", представители на която не бяха
открити за коментар дали възнамеряват да подадат окончателна оферта. И от OTP и ПИБ не
коментираха пред "Капитал" по въпроса. Упорито спрягана в банковия сектор за кандидат,
проявил интерес към МКБ Юнионбанк, е и компанията "Юнион груп", собственост на Иван и
Светослав Радеви. Двамата братя са основатели и бивши собственици на МКБ Юнионбанк. През
2006 г. те продадоха първоначално 60% на унгарската MKB Bank, а през 2009 г. и още 34%. Пред
"Капитал" единият от собствениците на "Юнион груп" Иван Радев също отказа коментар. Още
през есента на миналата година, при старта на процедурата, това бяха основните имена на
потенциални заинтересувани от банката. Сред спряганите тогава бяха още и Цветелина
Бориславова (собственик на БАКБ) и Societe Generale Експресбанк. В същото време обаче
критичните обстоятелства в страната оставят поле за размисъл кои заинтересувани реално ще
пристъпят към оферти. Още повече че промяната в собствеността не изключва и преглед на
кредитния рейтинг на банката, който в момента е две степени над този на България благодарение
на стабилността и вероятността за подкрепа от собственика. Още при първоначалните
информации за планирана продажба говорител на MKB в Унгария посочи пред "Капитал", че
банката не може да се отклони от утвърдената си практика да не коментира каквито и да било
слухове на пазара. Другата интрига естествено е цената. При нормални условия практиката
показва, че освен офертата като цена в крайното решение може да натежат и нефинансови
параметри, които да определят избрания. Това се случи при продажбата на СИБанк на белгийската
банково-застрахователна група KBC през 2007 г. …

(продължение)
Капитал, 04 март 2013
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Приземяване на пазара
Не толкова назад във времето цените на земеделската земя растяха само при превръщането й в
строителен терен. В годините на силен имотен пазар печелившата инвестиция беше не покупката
на обработваеми площи, а тази на квадратни метри за хотели, голф игрища, апартаментни
комплекси, курортни селища... Сега пазарът е различен. Кризата, появата на фондовете за земя и
европейските субсидии в земеделието промениха нагласите. За пет-шест години цените на
обработваемите площи се удвоиха, а сделките със земеделска земя вече са най-масовата графа в
имотната статистика. Вече не липсват и случаи, в които купени за строителство терени се
разорават и засяват. А немалко инвеститори в имоти сега управляват сериозни портфейли от
обработваеми площи. Пазарният тренд е добър, но поражда и въпроса докога ще е нагоре. Особено
след две поредни години, рекордни откъм сделки и цени. Отговорът е труден, тъй като факторите
за поскъпването на земята са от различни посоки. Очакванията тази година обаче са по-скоро за
спокоен пазар и цени около вече достигнатите. Вял пазар, малко и трудни сделки. Това е
картината, която рисуват посредници и купувачи на пазара за земеделска земя в началото на 2013
г. Основната причина: плащанията по арендни договори растат и хората продават земя само в
краен случай. Покачването на рентите тръгна преди няколко години, основно покрай европейските
субсидии в земеделието, разпределяни на единица площ. Немалка роля изигра и навлизането на
големите фондове за земя на пазара, което също внесе ред в отношенията собственици -
арендатори. Така рентните плащания в редица райони нараснаха двойно за броени години.
Посредници на пазара на земя дават пример с тези в Монтанско, където сключените през миналата
година договори са на 35-40 лв./декар до 45 лв./декар за зърнените култури. Допреди две-три
години в района са се взимали ренти в рамките на 15-20 лв./декар. Данните на Българската
асоциация на собствениците на земеделска земя (БАСЗЗ), която обединява големите фондове за
земя, показват сходна картина. По нейни данни средните цени на договорите за стопанската
2012/2013 г. в страната са достигнали 35-36 лв./декар спрямо 28-33 лв./декар година по-рано.
"Увеличението само за този период е 15-20%", обобщи председателят на асоциацията Борислав
Петков и допълни, че ако преди земята е била първото нещо, което хората са продавали, сега е
последното. "В момента от ренти се печели много добре и хората не продават", потвърди и Марин
Шишев от агенция "Лудогорска земя". Според него това е честа причина и за исканата висока цена
за имотите. За купувачите разумната стойност е равна на 8-9 пъти дохода от рента от даден
парцел. Т.е. при правилно управление инвестицията може да се върне за около 12 години, без да се
брои поскъпването на имота през това време. Има обаче и значително надценени оферти. Друга
причина за очаквано по-трудния пазар през годината е разпокъсаната собственост на земята.
Данните на БАСЗЗ показват, че макар и да губи позиции, първичният пазар на земеделска земя
(наследствени парцели) все още формира близо половината от сделките. А след активната
търговия през последните пет-шест години голяма част от останалите за предлагане земи вече са
проблемни – с голям брой наследници, спорове между тях и т.н. Марин Шишев също наблюдава
подобно развитие. "На пазара на земеделска земя вече липсва едно цяло поколение – това на
родените между 1925 и 1940 година, които бяха преките наследници на върнатите през 90-те
години земи", обяснява той. Много от тези хора са починали и от своя страна имат поне 7-8
наследници, един от които задължително е в чужбина. Това затруднява преговорите, а в случаи,
когато човекът е в далечна страна без българско консулство или представителство, включването
му в сделката става почти невъзможно. Така се блокира продажбата на целия парцел, тъй като
останалите могат да подписват само за идеални части. При арендите е по-различно. Там договор,
сключен със собствениците на над 51% от площите, се смята за валиден за целия терен, обяснява
посредникът. Това е и една от причините през последните години арендният пазар да върви,
докато продажбите са по-скоро без промяна. Прогнозата за тази година е за още по-малко сделки и
продадена земя. Обратното може да се случи само при покупка на голямо портфолио от
земеделски имоти, като това на "Еларг фонд за земеделска земя", когато един купувач взе 180 000
декара при общ пазар от 1.46 млн. декара. …

(продължение)
Капитал, 04 март 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 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


