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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Turkcell не се е отказал от Глобул
Turkcell все още обмисля оферта за българския мобилен
оператор Космоте България Мобайл ЕАД, известен като
Глобул. "Ние все още не сме взели решение дали да
наддаваме", каза Корай Озтурклер, ръководител
корпоративни операции в турската компания. "Но сме
направили дю-дилиджънс. В момента анализираме
компанията и имаме финансовата сила, за да се
възползваме от възможност за покупка". Turkcell Iletisim
Hizmetleri AS, най-големият мобилен оператор в
Турция, ще започне да продава първия си брандиран
смартфон тази година. "Той ще бъде проектиран в
Турция, от турски инженери", каза Озтурклер в интервю
за Bloomberg. Turkcell работи с чипове Qualcomm Inc.
(QCOM) за производство на Гебзефон, който ще е по-
евтина алтернатива на iPhone на Apple Inc. Турската
компания има 35 милиона абонати в края на 2012 г.
Дарик радио, 11 март 2013

ЧЕЗ прибира 601 млн. лв. от свързани
дружества
601,1 милиона лева ще платят дружествата ЧЕЗ Електро
и ЧЕЗ Разпределение за свързани услуги към
компанията ЧЕЗ България. Това става ясно от
договорите за споделени услуги на двете фирми с ЧЕЗ
България, която 100% собственост на Чешката
република. На ЧЕЗ Електро, което се занимава с
снабдяването с електрическа енергия, се падат 137
милиона лева за периода от 2011 до ноември 2017 г.
Останалите 464,1 милиона са за разходи на ЧЕЗ
Разпределение, те са договорени до 2019 г. Двете
компании са делегирали на ЧЕЗ България дейности като
финансово, счетоводно и правно обслужване,
управлението на човешките ресурси, PR и
комуникациите, дейностите по обслужване на клиенти,
ИТ, транспорта и др. Двете дружества се занимават
единствено с техническата дейност, а за всичко
останало ползват т.нар. споделени услуги, за което си
плащат щедро.
Монитор, 13 март 2013
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СИБАНК заличи ипотеки на ощетени новодомци в Русе
СИБАНК заличи ипотеки, направени от строителен предприемач в ущърб на негови клиенти.
Случаят е от Русе, където собственикът на фирма "Рали 2003" Явор Блъсков е продал на клиентите
си ипотекирани към банката жилища без да ги уведоми за тежестите върху имотите, които
купуват. Макар да няма споразумение по този казус, банката решава да предприеме действия, с
които да помогне на въвлечените в тази схема потребители. В писмо на СИБАНК до медиите от
днес става ясно, че документите на 38 собственици на жилища с нотариални актове в бившето
АОНСУ в Русе са обработени и подадени към Службата по вписванията за вдигане на ипотеките.
Ипотеките на 18 имота вече са заличени. Решението е взето не след споразумение с предприемача
Явор Блъсков, а като израз на социална отговорност след анализ на тежкото положение на хората,
които са си купили ипотекирани жилища от него, без да бъдат уведомени за това.
Дарик радио, 12 март 2013

Европейската комисия с награда за КЦМ
Еврокомисията връчи сертификат на КЦМ „Зелен етикет за транспорт и мобилност“. Комбинатът
за цветни метали е първият с такова отличие в България, а и в Европа, съобщи Лияна Аджарова-
шеф на Енергийна агенция- Пловдив. Комбинатът за цветни метали Пловдив (КЦМ) и
Енергийната Агенция са разработили пилотен проект за управлението на транспорта на
служителите в предприятието. Проектът е разработен през 2012 година и вече е в действие. Една
от най-големите фирми в областта с над 2500 работници ще променя мисленето на служителите и
ще ги убеждава да харчат по-малко пари и енергия за придвижване до работа. Паркингът на КЦМ
е пренаселен, уточни Ина Карова от Енергийната Агенция. По думите на Никола Дочин от КЦМ
повече от 300 души идват на работа с лична кола, въпреки че всеки месец от заплатите им се
удържа сума за ведомствен транспорт. „5% от возилата на паркинга трябва да се изпарят“, каза
Карова.
Investor.bg, 12 март 2013

БЕХ търси първо заем, после ще го покрива с облигации
В края на миналата седмица Българският енергиен холдинг (БЕХ) започна процедурата за избор на
банка, която да отпусне на държавната мегаструктура заем от 250 млн. евро, като едновременно с
това отправи и покана за избор на правен и инвестиционен консултант във връзка с пласирането
на облигационна емисия също до 250 млн. евро. Съобщенията за откриването на трите процедури
бяха публикувани на интернет страницата на холдинга в деня, в който оттам уточниха, че БЕХ
търси назаем не 1 млрд., а 500 млн. лв., както беше коментирал два дни преди това
изпълнителният директор Михаил Андонов. Бързата промяна в плановете на БЕХ в рамките на
дни вероятно е дошла след съгласуване с Министерство на финансите и министерство на
икономиката, което се изчакваше, за да може холдингът да обяви официалното конкурсите.
Капитал, 11 март 2013

Нов играч на пазара на бързите кредити
Британската компания за потребителско кредитиране International Personal Finance (IPF)
възнамерява да започне дейност в България през третото тримесечие на 2013 г. Освен в България
през 2013 г. дружеството планира да започне дейност и в Литва, като общата инвестиция за
навлизането на двата пазара се оценява на 4-5 млн. паунда. Плановете на компанията са
българският бизнес да бъде управляван от екипа в Румъния, а този в Литва – от екипа в Полша,
става ясно от публикувания през седмицата финансов отчет за 2012 г. "Конкретният момент
предстои да бъде уточнен, но след покриването на всички юридически процедури очакваме да
започнем да набираме персонал към края на юни 2013 г. и да имаме първите си клиенти през
третото тримесечие на годината", коментира за "Капитал Daily" Влад Шандру, старши мениджър
по корпоративните въпроси в румънското подразделение на компанията – Provident Financial. Той
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посочва още, че от дружеството вече са провели срещи с местните регулатори и са получили
"много позитивна реакция" по отношение на плановете си.
Капитал, 08 март 2013

"Телерик" купи датската EQATEC
Българската софтуерна компания "Телерик" направи поредното си международно придобиване,
след като купи датската EQATEC. Фирмата от Копенхаген е създател на междуплатформеното
решение за анализ на приложения EQATEC Analytics. Финансови подробности около сделката не
бяха обявени. "Телерик" обяви, че ще запази офиса и десетките служители на EQATEC в датската
столица и планира да разшири бизнеса си в региона. "Интеграцията на двете компании е напълно в
синхрон с визията ни за бъдещето и дългосрочната ни стратегия за успеха на "Телерик", заяви
Светозар Георгиев, съосновател и изпълнителен директор на българската софтуерна група.
Създателите на ЕQATEC Айгил Росагер Поулсен и Мортен Даамсгард обявиха в официален блог
на сайта на компанията, че след дълго обмисляне са решили да станат част от по-голяма глобална
организация. Според тях по този начин EQATEC Analytics ще се радва на подкрепата на водещи
разработчици и отлична поддръжка, както и на мениджъри, които разбират пазара.
Капитал, 08 март 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Доходността по 10,5-годишните ДЦК се
вдига
На 11 март Българска народна банка (БНБ) проведе
аукцион за продажба на част от емисия 10,5-годишни
лихвоносни бенчмаркови облигации. Падежът им 9 юли
2023 г. Министерството на финансите предложи за
продажба съкровищни облигации от емисията в размер
на 50 млн. лв. и лихвен процент 4% годишно. Датата на
плащане за одобреното количество е 13 март 2013 г.
Постигната годишна доходност е в размер на 3,63% при
среднопретеглена цена за 100 лв. номинал в размер на
103,44 лв. Доходността по 10,5-годишните държавни
ценни книжа (ДЦК) се вдига. При предишното пласиране
на част от тази емисия показателят беше в размер на
3,26% и тогава достигна рекордно ниска стойност. При
пускането на емисията в обращение през януари тази
година постигната беше в размер на 3,43%. Лихвите се
изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на
емисията, като последното плащане се извършва заедно с
изплащането на номиналната стойност на емисията. До
участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна
номинална стойност 100 550 200 лв.
econ.bg, 12 Март 2013

Износът се сви с 10%
Износът на България за страни от Евросъюза се сви с 10%
през декември 2012 г. в сравнение с година по-рано. С
близо 8% е спадът и на вноса през последния месец на
миналата година. Най-голям е сривът на експорта за
Белгия - с 23.4%, Румъния - 13.6%, и Германия - 9.7%,
сочат данните на НСИ. Повече наши стоки са били
продадени в магазините на Гърция (4.9%) и Италия
(0.2%). Спадът на износа за цялата 2012 г. е 3.6%. Расте
обаче вносът. Той отбелязва скок от 7.5 на сто. През
миналата година на европейския пазар са пласирани
български стоки за 23.8 млрд. лв. Вносът в страната се
равнява на 29.2 млрд. лв. Външнотърговското салдо е
отрицателно - 5.4 млрд. лв.
Стандарт, 12 Март 2013

Стягаме още колана
Българите продължават да стягат колана. През януари
оборотът в търговията на дребно е с 5,5% по-малък от
същия месец на миналата година, обявиха от НСИ. Така
през последните пет месеца стана традиция българите да
свиват потреблението си. Оборотът намалява в почти
всички икономически дейности. Най-висок спад е
регистриран в търговията на дребно с битова техника,
мебели и други стоки за бита - с 15,3%. Продажбите на

13.03.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.49838
GBP/BGN 2.23192
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компютърна и комуникационна техника са паднали със 7,6%, а търговията с храни, напитки и
цигари се е свила с 4,1%, сочат данните на НСИ. Явно българите свиват не само разходите за
мебели и техника, а и за изхранване на семейството. Продажбите на лекарства падат с 3,9%, а на
дрехи и обувки с 2,3%.
Стандарт, 08 Март 2013

Производството под нивото преди кризата
Промишленото производство през януари отчита ръст със 7,9% спрямо същия месец на миналата
година, обявиха от НСИ. Въпреки това обаче производството остава под нивото от 2008 г., преди
световната криза да застигне България. Оказва се, че въпреки слабия икономически ръст, който
отчита България през последните години, производството още не може да се върне на
предкризисните си нива. На годишна база ръст е отчетен при производството на ток, парно и газ -
с 18,4%, и в преработващата промишленост - с 5,6%, докато в добивната промишленост има
намаление от 5,6%. По-значителен ръст има при производството на хартия - с 45,1%, на лекарства
- с 29,1%, на основни метали и на електрически съоръжения - с 27,5%, както и при производството
на текстил - с 22,3%.
Стандарт, 08 Март 2013

С растеж наполовина
Двойно забавяне в темповете на възстановяване на българската икономика констатира НСИ за
2012 година. От данните за брутния вътрешен продукт се вижда, че растежът за цялата минала
година е бил 0.8%, или двойно под реализираните 1.8% през 2011 г., а крайният резултат е почти
четирикратно по-нисък от правителствената прогноза за растеж от 2.9%, с която бе изготвен
бюджет 2012. Друг негативен извод от данните е, че покачването на инвестициите през миналата
година е недостатъчно и през тази може да е още по слабо заради политическата нестабилност,
последвала протестите и правителствената оставка. Такива притеснения изказаха в анкета
мениджъри и икономисти. Този растеж се отчита отново след ревизиране в посока надолу на
данните за предходни периоди. Парадокс има и в данните за четвъртото тримесечие, като НСИ
сочи едновременно спад на потреблението, инвестициите и външната търговия, но при сезонното
изглаждане общо за БВП се сочи нулево изменение.
Капитал, 07 Март 2013

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

No_
2011 Дълготрайни активи (хил. лв.)

Предприятие Град
2011 2010

1 Инвестиционна компания Галата АД Варна 94 888 94 888
2 София саут ринг мол ЕАД София 60 266 n.d.
3 Клийвс ЕООД София 48 291 48 126
4 Балканстрой Пропъртис ЕАД София 36 444 39 559
5 БНП Париба Цар Освободител ЕАД София 12 329 12 824
6 Сифер ЕООД Пловдив 11 048 11 234
7 Явор АД Варна 9 833 12 944
8 Джема Риъл Истейт ЕАД София 8 839 8 825
9 Бояна Парк София ЕАД София 7 849 7 963

10 Сток плюс АД Банкя 6 773 6 955
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Тръгва проверка за борсова измама
Комисията по финансов надзор (КФН) започна проверка за
съмнения за манипулация на цените на акциите на БФБ.
Поводът за проверката е публикация в сайта за финансова
информация “Инвестор.БГ”, която откри интересни
съвпадения между рязка промяна в стойността на водещия
индекс SOFIX в понеделник и евентуални залози,
направени на сайта на букмейкъра “Евробет”. Там
коефициентът, че в понеделник водещият индекс ще се
понижи във времето между 15,25 часа и 16,55 часа, е 2,3.
Това означава, че ако някой заложи лев за това твърдение и
познае, ще спечели 2,30 лева. Интересното е, че до 16,53
часа индексът се повишава, но в следващите две минути
спада рязко от 392,23 на 380,71 пункта - срив с 2,94%.
Причините за срива са сделки само с две акции, които
участват в състава на SOFIX.
Труд, 2013-03-13

Защо Албена и Зърнени храни България
влизат в SOFIX
Изпълнението на един от критериите за членство в най-
представителният индекс на Българска фондова борса, а
именно пазарната капитализация е причината за част от
промените в индикатора. Както знаем, считано от 18 мартq
в базата на изчислението на SOFIX ще влязат Албена и
Зърнени храни България. Тяхната пазарна оценка в
момента е 195 млн. лв. и 89 млн. лв., или доста над
капитализацията на Неохим, равняваща се на 69 млн. лв.
Малко под чертата пък остава Алкомет, който пазарът
оценява на около 80 млн. лв. При Корпоративна търговска
банка обаче случаят е по-различен. Банката е една от
компаниите с най-голяма пазарна капитализация на
Българска фондова борса. Възможните причини за
изключването тук са по-ниските стойност на седмичния
оборот и брой сделки за последната една година с книжата
на КТБ или акционерите на банката да са паднали под 500
на брой. Така информация обаче липсва в междинния
доклад, от където е видно, че най-големите акционери в банката са Бромак с 50.289% и Bulgarian
Acquisition Company с 32.99 на сто.
profit.bg, 2013-03-13

"Еларг ФЗЗ" смята да увеличи парите за акционерите след
ликвидацията си
Акционерите на "Еларг фонд за земеделска земя" може да получат още по-висока от досега
очакваната цена след ликвидацията на дружеството, стана ясно от покана за общо събрание,
свикано за 19 април. От ръководството на фонда смятат да предложат на събранието изтегляне на
срока за ликвидация до 15 май, а прогнозната стойност, която ще бъде платена за една акция, става
2.55 лв. През октомври беше обявено, че акционерите ще могат да получат "до над 2.50 лв.", а
преди близо година прогнозата беше за около 2.40 лв. Първоначалните планове бяха ликвидацията
да приключи до около март тази година, т. е. вече трябваше да е съвсем в края на си. Плановете

БФБ-София
Седмичен оборот (04-08 март 2013)
(лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 288 383.73
Standard 984 282.93
АДСИЦ 236 629.68
Общо 1 959 919.62

BGREIT: 12.02.2013 – 12.03.2013
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обаче не се осъществиха и бяха изместени към 2014 г., сега обаче срокът се съкращава. Право да
получат пари от ликвидацията ще имат всички, вписани като акционери към 11 май, се посочва в
предложените за гласуване документи. Четири дни по-късно ще се преведат и парите от
осребреното имуществено на фонда.
Капитал, 2013-03-12

Прекратиха акциите на Плевен БТ АД Поради отписване на Плевен БТ АД-Плевен
от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисията
за финансов надзор, на основание чл. 37, ал. 2, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия,
се прекратява регистрацията на Алтернативен пазар BаSE, Сегмент акции на емисията акции,
издадена от Плевен – Булгартабак АД, ISIN код BG11PLPLDT18, борсов код 4PQ. Прекратяването
е факт считано от днес 11.03.2013 год.
Money.bg, 2013-03-12

Зърнени храни България вече е част от Съвета на директорите на
Неохим АД, информираха от димитровградския торов завод. Това се случва след подписването
на договор за вливане чрез преобразуване на Химимпорт Груп в Зърнени храни България. Неохим
АД приключи 2012 г. с консолидирана загуба от 8.2 млн. лв., спрямо положителен финансов
резултат от 16.587 млн. лв. за година по-рано. Основни акционери в компанията са Еко Тех и Евро
Ферт, притежаващи съответно 24.37 и 24.03 на сто, както и Кариферт Интернешънъл Офшор с дял
от 17.16%.
profit.bg, 2013-03-11

Обратно в "Булгартабак"
Кръгът се затваря. Така най-кратко може да се опише продажбата на предприятието за цигарени
опаковки "Юрий Гагарин", която чрез комбинация от политически натиск и икономически се точи
от средата на миналата година. След като преди седем години тогава държавният "Булгартабак
холдинг" продаде пловдивското си дружество, а преди година и самият цигарен холдинг беше
приватизиран, сега по всичко личи, че те отново ще се обединят, макар и в сложна сделка, скрита
зад няколко офшорни компании. Кратката версия на случващото се е, че досегашните собственици
(близки до Първа инвестиционна банка) в края на февруари продават дела си за около 6 млн. евро
плюс поемане на кредитите към банката на нови, близки до реалните собственици на
"Булгартабак". А именно консорциум между основния акционер на Корпоративна търговска банка
(КТБ) Цветан Василев и депутата от ДПС Делян Пеевски, от една страна, и Атанас Петров и
Антон Щерев, собственици на "Винпром Пещера" и "Кингс табако" (също бивша фабрика на
"Булгартабак" в Пловдив"). А това затваря не само цикъла на собствеността, но и на
производството, тъй като холдингът нормално е основен клиент на бившето си поделение за
опаковки и филтри.
Капитал, 2013-03-08

БФБ изваджда Неохим АД-Димитровград и Корпоративна търговска
банка АД-София от индекса на българските сини чипове SOFIX. На тяхно
място влизат Албена АД-к.к. Албена и Зърнени Храни България АД-София. Съветът на
директорите на фондовата борса взе решение и за промени в останалите основни индекси. От BG
40 излизат Фазерлес АД-Силистра, Юрий Гагарин АД-Пловдив, Актив Пропъртис АДСИЦ-
Пловдив, Българо-Американска Кредитна Банка АД-София, Агро Финанс АДСИЦ-София и
Българска фондова борса-София АД. На тяхно място влизат ЧЕЗ Разпределение България АД-
София, Енерго-Про Продажби АД-Варна, Енерго-Про мрежи АД-Варна, Петрол АД-София,
Билборд АД-София и Елхим Искра АД-Пазарджик. Изваждат се Актив Пропъртис АДСИЦ-
Пловдив от базата на BGREIT, а на негово място се добавя ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София.
Равнопретегленият BGTR30 напускат Енергони АД-София, Албена Инвест Холдинг АД-к.к.
Албена, Доверие Обединен Холдинг АД-София и Агро Финанс АДСИЦ-София.
Инвестор.БГ, 2013-03-07
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ИНВЕСТИЦИИ

Имоти за 4,6 милиарда обявени на търг
През миналата година са били обявени на търг имоти на
стойност по начални цени за 4,6 млрд. лв. Това сочат
данните на сайта targ.bg. Броят на търговете на
конфискувани имоти на длъжници през миналата е
достигнал почти 31,5 хиляди, което е няколко пъти повече
от 2009 г. Само през 2012 г. ръстът е с над една трета
Основна заслуга за ръста имат частните съдебни
изпълнители и държавата в лицето на НАП. Общият брой
на търговете за продажба на имоти през 2012 г. у нас е бил
36 000. Най-голям дял от търговете – 86%, са проведени от
частните съдебни изпълнители. Общините са провели през
миналата година 7 на сто от търговете. На частните
търгове, инициирани от самите длъжници, се пада едва 1%
от публичните продажби на имоти, но въпреки това броят
им нараства. Броят на продадените имоти по този начин
през миналата година е под 100. По думите на Георги
Палпурин, изпълнителен директор на targ.bg, малкото
частни търгове на имоти на закъсали длъжници се дължи
на манталитета ни.
Монитор, 13 март 2013

“Дунапак-Родина” инвестира 10 млн. в
машини през 2011 и 2012 г.
“Дунапак-Родина” АД е водещ производител на
вълнообразен картон и опаковки. Заводът е част от
австрийския холдинг Prinzhorn Holding - най-големият
производител на хартия и средства за опаковане в
Централна и Източна Европа. В момента на постоянен
трудов договор в компанията работят 160 човека. Още 70
служители са наети във фирми, свързани с “Дунапак-
Родина”, които изцяло обслужват тяхната дейност. За
последните десет години в завода са инвестирани около 40
млн. лв. За 2013 г. компанията е планирала да инвестира 3
млн. лв. в оборудване. “Дунапак-Родина” е първото голямо
предприятие, което получи в максимален размер помощ по
ОП “Конкурентоспособност” в размер на 4 млн. лв., като
целият проект, приключен през миналата година, е на
стойност 10 млн. лв. с ДДС. Останалата част е финансирана
със собствени средства. Със средствата са внедрени две
уникални за българския пазар иновативни производствени
линии.
Марица, 13 март 2013

Имоти за 4,6 милиарда обявени на търг
През миналата година са били обявени на търг имоти на
стойност по начални цени за 4,6 млрд. лв, сочат данните на
сайта targ.bg. Броят на търговете на конфискувани имоти на
длъжници през миналата е достигнал почти 31,5 хиляди,
което е няколко пъти повече от 2009 г. Само през 2012 г.
ръстът е с над една трета Основна заслуга за ръста имат

Гориво made in Bulgaria
След месеци упорита работа на
път към пазара е първата
българска зарядна колонка за
електромобили. До края на март
трябва да са минали нейните
тестове в Стара Загора, а през
април трябва да са произведени
първите 50 колонки. До
септември в около 100
бензиностанции на “Лукойл”
наред с колонките за бензин
А95 и А98 дизелово гориво и
автогаз ще се изправят зелени с
надпис “ИКЕМ”.
Труд, 13 март 2013

Една оферта за
многофункционалната
спортна зала в Търново
Само една оферта е подадена за
строителството на
многофункционалната спортна
зала във Велико Търново.
Прогнозната стойност е 827 129
лв. без ДДС. Обявеният срок за
изпълнение е 24 май 2013 г.
Участникът трябва да е
реализирал минимум 2.5 млн.
лв. оборот през последните три
години в периода 2010 - 2012 г.
Строителство Градът, 11 март
2013

До лятото "оживява"
античният град в С. Загора
В началото на март община
Стара Загора даде старт на
проекта за превръщане на
разкритата част от античния
град Августа Траяна в
туристическа атракция. С
отпуснатите безвъзмездни
средства в размер на 4 387
493,88 лв. от ОП "Регионално
развитие" ще бъде извършено
цялостно експониране и
обогатяване с нови функции на
археологическите пространства.
Строителство Градът, 11 март
2013
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частните съдебни изпълнители и държавата в лицето на НАП. Общият брой на търговете за
продажба на имоти през 2012 г. у нас е бил 36 000. Най-голям дял от търговете – 86%, са
проведени от частните съдебни изпълнители. Общините са провели през миналата година 7 на сто
от търговете. На частните търгове, инициирани от самите длъжници, се пада едва 1% от
публичните продажби на имоти, но въпреки това броят им нараства. Броят на продадените имоти
по този начин през миналата година е под 100. По думите на Георги Палпурин, изпълнителен
директор на targ.bg, малкото частни търгове на имоти на закъсали длъжници се дължи на
манталитета ни.
Монитор, 13 март 2013

България е била осма по спад на цените на жилищата за 2012 година
България е била осма в класацията на онлайн изданието Global Property Guide по спад на цените на
жилищата през 2012 г. Данните на изданието също потвърждават, че спадът на цените у нас се
забавя. През последното тримесечие е било отчетено понижение от 1,2% спрямо предходното
тримесечие, когато беше регистрирано понижение от 3,5%. За цялата 2012 г. е отчетено
понижение на цените на жилищата от 5,42%, докато през 2011 г. беше измерен спад от 8,67 на сто.
Ирландия вече не е лидер по поевтиняване на жилищните имоти и е паднала до 7-мото място в
класацията точно преди България. През миналата година е регистриран спад на цените на
жилищата там от 5,65%, след като през 2011 г. понижението достигна 18,68 на сто. За
тримесечието пък дори е отчетен лек ръст от 0,4 на сто. Лидерската позиция отново се държи от
Гърция, където през миналата година е регистриран спад на цените на жилищата от 14,22%, след
като през 2011 г. беше отчетено понижение от 9,2%.
Investor.bg, 12 март 2013

"Софиягаз" строи газопроводи заедно с пътищата
551 км от газоразпределителната мрежа в София и Божурище експлоатира дружеството
"Софиягаз", което притежава лицензи за разпределение и снабдяване с природен газ в столицата.
Изградената инфраструктура е позволила досега на близо 22 800 домакинства да газифицират
жилищата си, а възможности за това имат още около 30 хиляди домакинства. Към броя на
битовите абонати може да добавим и 572 обществени и административни сгради и 75 промишлени
обекта. Само за 2012 г. още 1100 нови домакинства са се присъединили към мрежата и са
газифицирани, отбелязват от компанията. Най-много са новоприсъединените домове в кварталите
"Малинова долина" и "Манастирски ливади",чиито жители са осигурили енергиен комфорт и
годишна икономия от около 800 лв. от сметките си за отопление. Инвестиционната програма на
"Софиягаз" е свързана с активна съвместна работа със Столичната община, като развитието на
газоразпределителната мрежа е съобразено с новоизграждащите се участъци от пътната
инфраструктура на столицата и такива, за които са предвидени ремонт и рехабилитация.
Строителство Градът, 11 март 2013

Обезценките на активи продължават да притискат собственика на
моловете Галерия
Падащите оценки на активите на Globe Trade Center (GTC) - собственик на моловете Галерия в
Пловдив, Стара Загора и Бургас, пак потопиха финансовия резултат на компанията. През 2012 г. е
била реализирана нетна загуба в размер на 132 млн. евро основно заради преоценките на
инвестиционните имоти на компанията и обезценките на жилищните имоти. Само загубите от
преоценките на активи са в размер на 115 млн. евро и са свързани основно с търговските имоти на
компанията в Румъния, България и Хърватия, където наемите продължават да падат заради
влошаването на местните икономики. Към края на годината портфейлът на GTC се оценява 1,811
млрд. евро, включително и активите на компанията за продажба, чиято стойност се оценява на
малко над 42 млн. евро, както и на инвестиционните имоти (малко над 1,308 млрд. евро).
Свиването на разходите на компанията обаче, както и удължаването на матуритета на
облигационен разход са спомогнали за драстично свиване на загубите.
Investor.bg, 11 март 2013
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Кризата извади на търг и "Мол Плевен"
Кризата в имотите извади за продажба заради дългове още един търговски център - "Мол Плевен"
на бизнесмена от сирийски произход Аладин Харфан. Частен съдебен изпълнител от Плевен е
пуснал на търг центъра с начална цена от 10.6 млн. лв. без ДДС. Отделно се предлагат и около 300
кв.м незастроени терени до него с начална цена от 5683 лв. Продажбата е по искане на
Райфайзенбанк, в която е заложен имотът. Според обявата на частния съдебен изпълнител Татяна
Кирилова върху договора за наем с "Карфур" също има вписана възбрана в полза на банката. През
2009 г. върху имота са учредени две ипотеки от Райфайзенбанк България с длъжник "Мол
Плевен", а през тази година банката е направила две възбрани върху активите. Справка в имотния
регистър показва, че едната ипотека от 2009 г. е за задължение от 54.76 млн. лв., а другата е за 1.96
млн. лв. Молът в Плевен е сред многото проекти, започнати в бума около 2007 г. и впоследствие
силно пострадали от кризата.
Капитал, 10 март 2013

Китайци обмислят да инвестират 200 млн. евро в Бургас
Китайски инвеститори имат интерес да прехвърлят свое производство в областта на
преработвателната промишленост в Индустриална зона Бургас. Това съобщи пресцентърът на
морската община след среща на заместник-кмета по финанси Красимир Стойчев с гостуваща
бизнес делегация. Ако се реализират намеренията на азиатците, първоначалната инвестиция на
компанията би била между 30 и 60 млн. евро. В перспектива се предвижда да достигне 200 млн.
евро и нагоре. Това съобщиха от община Бургас пред Econ.bg. Засега китайският холдинг не желае
името му да бъде споменавано. Ясно е обаче, че става въпрос за инвестиционна компания,
занимаваща се с логистика и управление на свободни икономически зони и промишлени зони. До
момента холдингът притежава такива зони само в Азия. В случай че инвестицията се реализира,
компанията ще стъпи за първи път на европейския пазар. Китайските представители са
пристигнали в Бургас, за да се запознаят лично с възможностите да реализират проекта си за
изнесено производство в морския град.
econ.bg, 08 март 2013

Балонът при земеделската земя се пука
Балонът при земеделските ниви, за който експерти отдавна алармират, започва да се пука след
повече от година на активно раздуване. В момента на пазара има рязко понижение на цените с 25 -
30%, особено при малките парцели от порядъка на 5 до 10 декара, показват данни на Българската
асоциация на собствениците на земеделски земи. Стотици са и обявите за продажба на ниви при
съдия изпълнителите в цялата страна е видно от Регистъра на публичните продажби. Според
специалисти на пазара на земя цените на малките парцели ще спаднат с 50% до средно 250 - 300
лв. за декар, а най-засегнати от спукването на балона ще бъдат дребните инвеститори, които са се
увлекли по модата и са купували ниви през последната година, ползвайки банкови кредити.
Борислав Петков, който е председател на Българската асоциация на собствениците на земеделски
земи, отдавна алармира за раздуването на този балон, като предупреждаваше, че на пазара на
земеделска земя са се появили "камикадзета".
Дарик радио, 07 март 2013

Предприемач № 1 във В. Търново гради нов квартал „Боляри”
Цял нов квартал, който ще се нарича „Боляри”, ще прави предприемачът илия илиев във Велико
Търново. Той вече изгради първия жилищен район с цялостна инфраструктура, реализиран само с
частни средства - „Слънчев дом”. В новия квартал, чиято първа копка се очаква всеки момент, ще
бъдат инвестирани над 16 млн. лв. Преди броени дни Илия Илиев е закупил земята на мястото на
бившите бараки на ул. „Ал. Константинов” и „Вихрен”. Новият квартал ще включва 14 отделни
блока с близо 300 апартамента. Нарочно е подбрано и името, тъй като в тази част на града се
разкрива „болярска” гледка към Царевец и Арбанаси. За изграждането на новия обект ще бъдат
отворени и около 50 нови работни места. В „Боляри” Илиев за своя сметка ще изгради детски
площадки, паркове, подземни паркинги и атракции, така както направи и в „Слънчев дом”.
Борба - Велико Търново, 07 март 2013
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АНАЛИЗИ

Кои са секторите на родната индустрия с най-голям ръст за последните 5
години?
Промишленото производство в България неотклонно се понижава вече повече от две години. Това
обаче съвсем не означава, че всички сектори на икономиката се представят зле, защото има
области, където ситуацията е далеч по-добра от общата картина. С оглед призивите за
стимулиране на икономиката от страна на правителството, които са така популярни през
последните седмици, би било редно да се направи преглед и да се види къде има смисъл от
наливане на пари. Защото именно успешните в периода на криза производства имат бъдеще в
България, било то поради природни дадености, било поради традиции в производството.

Поради тази причина представяме разбивка на икономическите сектори и тяхното развитие през
последните пет години – от рекордната за българската икономика 2008 година до сега.

През януари 2013 г. промишленото производство отчете спад с 5% спрямо януари 2008 г., но има
сектори със значителен ръст, показва преглед на данните на НСИ.

Лидер за периода е производството на тютюневи изделия със 180% ръст, което едва ли е
учудващо. На първо място секторът е приватизиран на 100%, като първо бяха продадени
цигарените фабрики в Пловдив и Стара Загора, а след това и Булгартабак холдинг с двете фабрики
в София и Благоевград. В момента около 90% от производството на София-БТ и Благоевград-БТ е
за износ.

Далеч назад с ръст от 41% е сектор „производство, неквалифицирано другаде“. На трето място по
ръст е производството на основни метали с 33,5% ръст. Последното също не е учудващо тъй като
компании като Аурубис България (бивше МДК Пирдоп), Асарел-Медет и КЦМ Пловдив са едни
от най-големите в България.

С между 20 и 30% ръст спрямо предкризисните нива са производството на електрически
съоръжения и това на хартия, картон и изделия от тях. Ръстът при електрическите съоръжение се
дължи на износа на производства от Западна Европа към България, като тук се произвеждат много
части. Производството на хартия и картон пък е част от сектора на дървообработването, който се
опира на едно от богатствата на България, а именно горите. Може да обобщим, че секторите с ръст
над 20% не са случайни. Или имаме сериозна суровинна база, като производството на мед и
дървесина, или разчитаме на традиции, като производството на тютюневи изделия или на
традиции и износ на производства към България, какъвто е случая с електрическите съоръжения.

Ръст отчитат и сектори като енергетика и фармация.

В дъното на класацията са сектори като „обработка на кожи, производство на обувки и други
изделия от обработени кожи без косъм“ със спад от 50%.

С 44% намалява производството на текстил и изделия от него без облекло, а с 40% е намалението
при производството на метални изделия, без машини и оборудване. Има спад с 35% при „добив на
неметални материали и суровини“ и „производство на изделия от други неметални минерални
суровини“.

Едва ли дъното на класацията е учудващо. Тук виждаме три сектора свързани със строителството
и недвижимите имоти,  а именно производство на метални изделия (без машини и оборудване),
както и секторите свързани с неметалните суровини (производство на цимент, тухли, вар, плочки,
керемиди). Производството на обувки и текстил пък намалява по известните причини, а именно
силната конкуренция от Турция, Китай и други страни.
Investor.bg, 11 март 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2013
КОГА: 20.03.2013

КЪДЕ: Интер експо център, София, бул. Цариградско шосе 147

 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

 МЕНИДЖЪРИ И ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕВИЕ
КОГА: 10-12.04.2013

КЪДЕ: бул. Христо Ботев 1, София

 КУРС ПО ГЛОБАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И ЛИДЕРСТВО
КОГА: 26.01-15.04.2013

КЪДЕ: Институт за следдипломна квалификация, София, бул. "Климент Охридски" 1-2


