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Електронно седмично издание на
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Брой 17 (50), Година 2

 Съобщение от КПО
 Корпоративни новини
 Икономически новини
 Борсови новини
 Инвестиции
 Анализи
 Предстоящи събития

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КПО

Уважаеми членове,

Във връзка с организирания от Камарата на професионалните оценители семинар на
14.05.2013 г. на тема „Оценка на машини и съоръжения” Ви съобщаваме, че мероприятието
ще се проведе в зала „Рила” на Шератон София Хотел България от 9:00 часа.

Таксата за участие за членове на Камарата е 160 лева.

От Управителния съвет на КПО
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Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 22.04.2013

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 04.02.2013

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 04.02.2013

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 04.02.2013

Източник: imoti.net

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Съдът отмени заповедта на митниците за
данъчния склад на Лукойл
Административен съд София е отменил днес заповедта
на Агенция "Митници" за отнемане на лиценза на
"Лукойл България" ЕООД за управление на данъчен
склад. За санкцията от агенцията съобщиха вчера.
Самото дело по същество ще бъде гледано по-късно.
Разглеждането на жалбата на "Лукойл", която твърди, че
решението на Танов за отнемане на лиценза е
тенденциозно, е станало безпрецедентно бързо,
обобщава БНР. Както е известно отнетият лиценз е за
управлението на "Продуктопроводи – продуктопровод
от "Лукойл Нефтохим Бургас" АД до Пласментно-
снабдителна база Илиенци със свързаните с него бази
Карнобат, Стара Загора, Пловдив, Ветрен, Ихтиман и
Илиенци. Часове след налагането на санкцията от
"Лукойл" обявиха, че постъпката на митниците е
"продължаващ произвол". В неделя пък производителят
на горива се оплака на финансовия министър по друг
случай, свързан със санкция на ведомството.
Дневник, 24 април 2013

"Арома" АД откри нова производствена
база в София
"Арома" АД направи дългосрочна инвестиция от 12
милиона лева в построяването на нов завод, който
отговаря на всички условия и предписания за "Добра
производствена практика" (GMP) за парфюмерия и
козметика в Европа. Благодарение на иновативните
решения Арома създава продукти, които отговарят на
всички изисквания за високо качество и благоприятна
среда за производство. Арома инвестира в технологии
от последно поколение, напълно съобразени с
изискванията по опазване на околната среда и икономии
на енергия и вода. Консумацията на енергия е
редуцирана максимално, като това е постигнато чрез
системата за енергиен мениджмънт, която
предприятието внедри. За пестенето на вода е въведен е
затворен водооборотен цикъл. В своята дългогодишна
история, опит и успешно приложени практики, Арома
непрекъснато усъвършенства и развива системата за
производство на екосъобразни продукти и за опазване
на околната среда.
investbg.government.bg, 24 април 2013

Краят на хлебарската империя "Нилана"
В края на тази седмица, на 26 април, ще бъдат отворени офертите за хлебозавода на „Хлебни
изделия – Княжево“, става ясно от обявата на сайта на Камарата на частните съдебни изпълнители.
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Дружеството е част от един от най-големите производители на хляб у нас - „Нилана“. Началната
цена за производствените мощности, магазин и складова база, разположени на площ от почти 14
декара, е 4,71 млн. лева. Имотът е ипотекиран в "Уникредит Булбанк". За края на „Нилана“ се
заговори още през лятото на 2012 година, когато започнаха проблемите с другия завод на фирмата
– в Подуяне. Тогава „Обединена българска банка“ (ОББ) съобщи, че дъщерната компания „Хлебни
изделия - Подуяне“ не е изплатила дължима вноска по облигационен заем, изтеглен на 19
септември 2008 година и на стойност 6 млн. евро. На 9 юни 2012 година „Хлебни изделия“ не
успява да плати дължимите лихви по този заем в размер на 210 хил. евро. Причината за това
закъснение може да бъде намерена във финансовите отчети на дружеството - през първото
полугодие продажбите намаляват с 61% и е налице загуба от 1,3 млн. лева за периода. За
сравнение през първите шест месеца на 2011 година компанията работи на печалба - в размер на
малко над 370 хил. лева.
Investor.BG, 24 април 2013

Citigroup спасява НЕК
Citigroup ще управлява рефинансирането на заема на НЕК към BNP Paribas, взет за изграждането
на АЕЦ "Белене". Това става ясно от обявление на Българския енергиен холдинг (БЕХ). От
щатската банка първо ще осигурят до 21 май краткосрочен кредит от 195 млн. евро, а после ще
управляват предлагането на облигации на стойност до 250 млн. евро. Първоначално от БЕХ
стартираха успоредно две процедури – една за продажба на облигации и друга за средносрочен
заем. За втората първоначални оферти подадоха Deutsche Bank и Citigroup. Окончателно
предложение внесе само германската банка, но оферта беше дисквалифицирана, тъй като
съдържаше допълнителни условия и нямаше платена гаранция за участие. Така Citigroup беше
избрана едновременно за кредитор и за мениджър на предлагането на облигациите. Рейтингът на
БЕХ е BB + със стабилна перспектива от рейтинговата агенция Fitch. Холдинговото дружество,
чиито активи се оценяват на 12.8 милиарда лева обединява всички големи държавни енергийни
компании в България, включително НЕК, АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица изток 2, Булгаргаз и
Булгартрансгаз.
Дарик радио, 24 април 2013

Поредна сделка за "Кремиковци"
Бившият металургичен соцгигант "Кремиковци" отново ще смени собственика си. Комбинатът не
работи от години, а самата компания беше обявена във фалит, земята и сградите купени, а голяма
част от машините бяха нарязани на скрап от сегашния притежател на активите. Сега предстои
нова смяна на собствеността. Фирма "Крис мит" уведомява за намерението си да придобие 100%
от капитала на собствениците на активите "Елтрейд къмпани", "Надин металс трейд" и "Валпет
консулт". Цената не се обявява, но според два независими източника на тя е между 180 и 200 млн.
евро. Това е повече от сумата, която "Елтрейд" плати преди две години за активите, въпреки че
голяма част от тях бяха продадени като метални отпадъци, а производство въобще няма.
Купувачът също е странен - фирмата е с миниатюрен оборот от 7 хил. лв. през 2011 г. и е с
мажоритарен собственик със съдебно минало. Според повечето представители на металургичния
сектор новият собственик е свързан отново с Първа инвестиционна банка (ПИБ), която финансира
първата покупка на активите.
Капитал, 24 април 2013

Der Standard: Цветан Василев и Огнян Донев кандидатстват да купят
пенсионния фонд "Доверие"
"Vienna Insurance Group (VIG) ще продаде своя мажоритарен дял в най-голямата пенсионна
компания в България - "Доверие". За сделката се състезават двама от най-големите бизнесмени в
страната - банкерът Цветан Василев и производителя на лекарства Огнян Донев. Продажната цена
на 92% дял на австрийската компания ще бъде между 120 и 150 млн. евро", това съобщава
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австрийския вестник "Der Standard". Говорител на ВИГ е отказал коментар пред изданието.
Според информация на медиата вече тече финансово и правно проучване на пенсионно-
осигурителното дружество, но няма прогноза кога би се финализирала евентуална сделка.
Вестникът цитира данни, че "Доверие" има около 1.5 млн. клиенти. Собствеността на VIG в
дружеството е чрез TBIH Financial Services Group N.V., които притежават 92.58%. Мажоритарният
собственик на Корпоративна търговска банка Цветан Василев не отговаряше на мобилния си
телефон в петък следобед, за да коментира информацията. (Преди по-малко от месец пред същия
вестник, той даде интервю, в което атакува безпрецедентно президента Росен Плевнелиев).
Според източници на "Капитал" Цветан Василев е единственият поканен в сделката кандидат-
купувач.
Капитал, 22 април 2013

Изненадващият купувач на "Нет инфо"
На интернет пазара отдавна има затишие. То обаче е само привидно, защото апетитът за
консолидация в сектора е огромен без значение на цената. Такъв извод можем да направим от
проточилата се доста време сделка по продажбата на интернет компания "Нет инфо". Макар че
сериозните четири кандидата за нея се бореха да я вземат в продължение на седмици, спечели пети
играч, появил се в последния момент. Сделката е финализирана и се очаква в началото на
седмицата продавачът Sanoma Magazines International да обяви продажбата официално. Това
потвърди собственикът на "Дарик радио" - Радосвет Радев, чиято компания "Дарик нюз" се очаква
да придобие "Нет инфо". Той не коментира цената на сделката и начинът й на финансиране.
Според източници на "Дневник" обаче става въпрос за 12 млн. евро, осигурени с банков заем. По
думите на изпълнителния директор на "Нет инфо" Красимир Янев "Дарик нюз" е добър избор за
компанията. Той отказа да даде подробности относно финансовите параметри на сделката, но
коментира, че щом купувачът и продавачът са стигнали до споразумение, значи цената е
приемлива за двете страни.
Капитал, 22 април 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

България е сред страните с най-нисък
публичен дълг спрямо БВП в ЕС
България е на второ място в Европейския съюз по най-
ниски стойности на съотношението правителствен дълг
към БВП към края на 2012 г., показват данните на
Евростат. Според публикуваната от европейската
статистическа служба информация през миналата година
дългът на страната е 18.3% от БВП, като се е увеличил
спрямо отчетения година по-рано - 16.3%. По-ниска е
стойността на показателя само в Естония – 10.1% (виж
графиката). В номинално изражение за изминалата
година размерът на държавния дълг се е увеличил със
17.1% до 14.4 млрд. лв. Ръстът на БВП в номинално
изражение, или по текущи цени, за същия период е с
3.02%. Междувременно общите задължения на страните
от еврозоната продължават да се увеличават и към края
на 2012 г. достигат нови рекордни стойности от 90.6% от
БВП на паричния съюз. За сравнение, година по-рано
дълговете на 17-те държави членки бяха общо 87.3% от
БВП. Общо за целия Европейски съюз също е отчетено
повишение – от 82.5% до 85.3% от размера на
икономиките, показват данните на Евростат. Очаквано за
поредна година с най-слаб резултат по показателя
държавен дълг като съотношение към БВП се представя
Гърция – към края на миналата година задълженията й
достигат 156.9% от БВП. Все пак страната успява да
постигне известно намаление спрямо отчетените година
по-рано 170.3%. Високи остават и дълговете на другите
проблемни страни от периферията на еврозоната –
Италия (127% от БВП), Португалия (123.6%) и Ирландия
(117.6%).
Капитал, 23 Април 2013

Спад на строителството като цяло в ЕС
през февруари
Строителната продукция намалява с 0.8% в страните от
еврозоната и с 0.4% в целия Европейски съюз през
февруари спрямо предишния месец, сочат данните на
Евростат. На годишна база спрямо февруари 2012 г.
общата строителната продукция в еврозоната нараства с
0.8%, но средно за ЕС има спад от 1.1%. България
допринася през февруари към общия резултат с растеж на
сектора - с 0.6% спрямо януари и със 7.8% спрямо
февруари 2012 г., което е втори най-добър резултат след
отчетените от Франция 8.7%. Спрямо януари 2013 г.
строителството спада най-много в Полша (-3.0%),
Германия (-2.7%) и Португалия (-0.8%). Най-голямо
увеличение има в Румъния (+5.0%), Словакия (+4.1%) и

24.04.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.50564
GBP/BGN 2.29652
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Швеция (+3.4%). Строителството конкретно на сгради през месеца нараства и в еврозоната
(+0.4%) и в целия ЕС (+0.6%) след спад с по 1.5% в през януари. Гражданското строителство обаче
намалява – с 1.6% в еврозоната и с 1.3% в целия ЕС, макар и с по-слаби темпове, отколкото през
януари, когато са отчетени съответно -4.4% и -2.7%.
Класа, 18 Април 2013

Очакват дефицит още три години
Българското правителството одобри средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. и
актуализацията на Стратегията за управление на държавния дълг до 2014 г. Предвижда се
държавата да остане на дефицит и през следващите три години, съобщават от пресслужбата на
Министерски съвет (МС). В документа, който Министерски съвет одобри днес, са заложени
тавани на разходите на отделните агенции и министерства. За периода 2014-2016 г. се предвижда
намаляване на дефицита в държавния бюджет от 1.3% през 2014 г. до 0.8% през 2016 г. Общото
ниво на приходите от хазната ще бъде в рамките на 35-36% от брутния вътрешен продукт при
запазване на данъчно-осигурителната политика. Разходите по КФП за 2014 г. са на ниво от 38% от
БВП за постигане на заложената фискална цел, без да се променя поетият ангажимент за
дългосрочна устойчивост и предсказуемост на данъчно-осигурителната политика.
econ.bg, 18 Април 2013

Евтиното злато изяде 333 млн. от БНБ
Драстичният спад в цената на златото изяде 333 млн. лева от стойността на монетарното злато в
Българската народна банка. Към 12 април тази година инвестициите на БНБ в "Монетарно злато и
други инструменти в монетарно злато" достигат стойност от 2,980 млрд. лв. На 15-ти април обаче
цената на златото на международните пазари падна с цели 9,35% и достигна до $1 360 за
тройунция. Това веднага се усети и у нас, тъй като към 16 април 2013 г. стойността на
монетарното злато в БНБ логично спада до сумата от 2,647 млрд. лв. Загубите на всички
централни банки и на МВФ от падането на курса на долара се оценяват на 560 млрд. долара, като
стойността на инвестициите им в злато е паднала до $1,4 трил.
Стандарт, 18 Април 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на парфюми и тоалетни
продукти", по Дълготрайни активи за 2011 г.

No_
2011

Дълготрайни активи

(хил. лв.)Предприятие Град

2011 2010
1 Арома АД София 19 208 23 271
2 Рубелла Бюти АД Рудозем 6 966 7 695
3 Розаимпекс ЕООД Пловдив 4 919 5 184
4 Солвекс Козметични продукти ООД Пловдив 4 014 4 081
5 Фреш ап Козметикс ООД Тополи 2 848 4 433
6 Билка Лайфстайл ООД София 2 814 1 654
7 Лавена АД Шумен 2 699 2 744
8 Рефан България ООД Труд 2 631 2 543
9 Томи Шоу Козметикс ЕООД Казанлък 2 449 2 449

10 СТС Холдинг Груп ООД Габрово 1 508 1 821
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Промени във висшия мениджмънт на Д
банк Промени в управлението на "Търговска банка Д"
(преди Демирбанк) разнообразяват видимо притихналия в
кризата живот в банковия сектор. Двама от изпълнителните
директори на банката, единият от които е бил и
председател на управителния съвет, са освободени от
заеманите от тях постове от началото на април. Това са
Радка Никодимова и Пламен Петров, който освен
изпълнителен директор е бил и председател на УС.
Капитал, 2013-04-16

Лавена АД ще търси 2.67 млн. лв. от пазара.
Ако увеличението е успешно, капиталът на компанията ще
нарасне от 200 хил. лв. на 266 667 лв. Търговията с правата,
даващи възможност за участие в увеличението ще стартира
на 23 април 2013 г. Крайната дата за търговия с правата на
борсата е 30 април, а датата на аукциона за неизползваните
права е 15 май 2013 г. Акциите се записват до 30 май 2013
г., като срещу три от издадените права можем да запишем 1
нова акция по емисионна цена от 40 лв. Увеличението на
капитала се извършва през БенчМарк Финанс АД.
Последната дата за сключване на сделки с акции на Лавена
АД, в резултат на които приобретателят има право на
участие в увеличението на капитала, е 17 април 2013 г.
profit.bg, 2013-04-15

Българска банка за развитие намали броя
на членовете на Управителен и Надзорен
съвет. Банката вече се представлява от Асен Ягодин и
Илия Караниколов, докато до този момент в институцията
имаше и трети управител – Владимир Гюлев.
Управителният съвет вече е тричленен, като се формира от
Асен Ягодин, Илия Караниколов и Христо Карамфилов. От
досегашните членове на УС са заличени Андрей Генев и
Владимир Гюлев. Надзорният съвет пък към момента се
състои от Стефан Белчев, Диана Драгнева и Румен
Порожанов, като заличена е Доротея Иванова Пандова –
Гаргова.
profit.bg, 2013-04-15

Българска фондова борса-София АД ще раздава дивиденти на
акционерите си за 2012 г. Това е предвидено да се гласува на общо събрание на борсата,
което ще се проведе на 09.05.2013 г. Реализираната печалба за 2012 г. след облагане с данъци е в
размер на 603 180 лв. Предложението на съвета на директорите е 80% от нетната печалба за 2012
г., в размер на 482 544 лв. да се разпредели като дивидент на акционерите. Пада се по 0.0733 лв. на
всяка акция. Останалите 20% или 120 636 лв. ще се отнесат към фонд Резервен. На събранието ще
бъде отчетена и дейността на БФБ-София през 2012 г. Право на глас в общото събрание имат
акционерите към 25.04.2013 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на БФБ-София АД
с право на глас в общото събрание на акционерите е 23.04.2013 г.
Фирмена информация, 2013-04-11

БФБ-София
Седмичен оборот (15-19 април 2013)
(лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 873 503.56
Standard 63 995 744.32
АДСИЦ 3 481 831.95
Общо 74 379 410.36

BGREIT: 22.03.2013 – 23.04.2013
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Една от най-новите компании на Българска фондова борса Спиди АД
планира да увеличи капитала си и да разпредели дивидент на
акционерите си. Компанията планира да проведе общо събрание на акционерите на 17 май
2013 г., като една от точките на дневния ред е разпределението на печалбата на дружеството от
изминалата година. Планира се печалбата на дружеството за 2012 г. в размер на 7.482 млн. лв., да
се разпредели както следва: сума в размер на 4.417 млн. лв. да бъде разпределена за изплащане на
дивидент на акционерите – по 2.98 лв. за всяка акция преди облагане и други 2.964 млн. лв. да
бъде използвана за увеличение на капитала. Остатъкът, в размер на 100 хил. лв. ще бъде използван
за допълване на законовите резерви на дружеството. Ако решението бъде одобрено, то капиталът
на компанията ще нарасне от 1.482 млн. лв. на 4.446 млн. лв., като ще се използват именно
посочените по-горе средства от реализираната през 2012 г. печалба.
profit.bg, 2013-04-12
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ИНВЕСТИЦИИ

Приста Ойл" инвестира 1,7 млн. евро в
унгарския си завод
Bogdany Petrol е компания с основна дейност преработка и
производство на парафини и восък, като изнася 96% от
своите крайни продукти в страните от ЕС и Африка.
Историята на компанията датира от 1904 г., но
производството на вазелини започва преди 60 години.
Вазелиновите продукти на Bogdany Petrol покриват
стандартите за качество Ph Eur, USP, DAB, ÖDAB, GOST.
Новият завод за вазелини съчетава дългогодишен опит и
съвременни технологии, като чрез това разширява
пазарните възможности на Bogdany Petrol Ltd., а и на
Приста Ойл. Интегрираните високи технологии,
контролират разхода на енергия, ефективността на
производството и качеството на крайния продукт.
Инвестицията е усвоена изцяло и ще допринесе значително
за техническото и пазарно развитие на компанията, както и
за запазване нивото на заетост в дългосрочен аспект. За
значението на инвестицията Пламен Бобоков - Председател
на УС на "Приста Ойл Холдинг" заяви: "Считаме за
изключително важно да диверсифицираме нашето бизнес
портфолио."
Money.bg, 25 април 2013

Търг за мола в Банско
Продават мола в Банско. Търгът за продажба по реда на
закона за особените залози е насрочен от Банка Пиреос
България за 15 май. Молът има разгърнта застроена площ
от 5657 кв. м и се намира до началната станция на
кабинковия лифт. Минималната цена в търга е 2,51 млн.
евро без ДДС. Инвестициите за построяването на МОЛ-а в
Банско бяха малко над 5 млн. евро, а инвеститор беше
смесеното българо-американско дружество "Банско
Привилидж Ризорт" ООД. Първата копка на строежа беше
на 11 юни 2007 г. Молът беше открит с тържествена
церемония в началото на 2010 г., като в началото всичките
близо 30 магазина бяха отдадени под наем. Сградата има
две подземни и четири надземни нива.
Стандарт, 24 април 2013

"Фраймонд България" е новият собственик
на Mall Pleven
Дружеството "Фраймонд България", свързано с "Феста
холдинг", е купувачът на Mall Pleven. Търговският център
бе продаден на публичен търг заради необслужван кредит
към Райфайзенбанк - България. Сделката вече е вписана в
имотния регистър, след като изтече 7-дневния срок за
обжалване. Наддаването за мола се състоя на 9 април при
начална цена от 10.6 млн. лв. без ДДС. Участваха две
компании, а победителят спечели търга с оферта от 13 млн.

Най-модерната
мултифункционална зала в
България отвори врати
SOFIA EVENT CENTER (SEC)
е уникална по рода си
мултифункционална зала, без
еквивалент в България. Залата е
замислена и проектирана в
продължение на година от
водещи специалисти в сферата
на организиране и техническо
изпълнение на събития. SEC е
подходящ за провеждане на
всякакъв вид събития.
Стр-во Градът, 22 април 2013

"София тех парк" - среща
на бизнеса и науката
До няколко месеца ще
приключат градоустройствените
процедури за терена на
"Научно-технологичен парк
София", срещу зала "Арена
Армеец" на 4-ти километър,
след обсъждане и гласуване от
Столичния общински съвет.
Проектът се осъществява от
специално създадена държавна
проектна компания "София тех
парк" ЕАД, регистрирана през
юни м.г., изцяло собственост на
МИЕТ.
Стр-во Градът, 22 април 2013

Летище Стара Загора -
международен транзитен
хъб
Под ръководството на
областния управител Недялко
Недялков започват проучвания
за бъдещото развитие на летище
Стара Загора като логистичен
център за международни карго
превози. Целта е изготвянето на
проект, който да бъде
представен пред бъдещи
стратегически инвеститори.
Стр-во Градът, 22 април 2013



стр. 10 от 14
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

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

Брой 17 (50)/ 25 април 2013 Камара на професионалните оценители

лв. По негово настояване частният съдебен изпълнител Татяна Кирилова, която организира
продажбата, тогава не разкри името му. Сега то се вижда в имотния регистър. Собственик на
"Фраймонд България" е регистрираната в Белиз офшорна компания "Паршал континентал". С
малък дял в капитала участва и управителят на дружеството Владимир Маринков. Въпреки че
придобива мол с разгъната застроена площ от над 47 000 кв. м, до момента "Фраймонд България"
няма опит в управлението на недвижима собственост.
Капитал, 23 април 2013

19 млн. лв. ще струва изграждането на кръстовището на две нива при
Семинарията в столицата.
Строителството на естакадата се очаква да започне в края на май и ще продължи около осем
месеца, съобщи за БТА столичният зам.-кмет по транспорта Любомир Христов. По думите му
предстои да бъде направен и основен ремонт на пешеходния подлез между кръстовището на
Телевиозионната кула и това на Семинарията, което свързва двете части на Борисовата градина.
Проектът включва изграждане на естакада при бул."Симеоновско шосе", бул. "Никола Йонков
Вапцаров" и бул. "Алея Яворов", посочва bTV. Движението по бул. "Симеоновско шосе" ще
продължава по светофарно регулирано кръстовище. Новото съоръжение ще позволява в пиковите
часове през кръстовището на Семинарията да се преминава за не повече от две минути. Ще бъде
осигурено и безконфликтното преминаване между Телевизионната кула и кръстовището с бул.
"Черни връх", смята още Христов. От проекта отпадна изграждането на естакада, която да
преминава през част от Борисовата градина, така че растителността в парка ще бъде запазена,
гарантира заместник-кметът.
profit.bg, 23 април 2013

"Трейс" вероятно ще строи интермодалния терминал в Пловдив
"Трейс груп холд" подаде най-ниска ценова оферта за изграждането на терминал за интермодални
превози край Пловдив, което я превръща в най-вероятен победител в обществената поръчка.
Фирмата, която изгради два от лотовете на магистрала "Тракия", както и някои от участъците на
софийското метро, предложи цена от 11.3 млн. лв.
Капитал, 22 април 2013

Надежди за милиарди
Проектът за скоростния път Русе - Свиленград, възможности за инвестиции в туристически
проекти, социална и спортна инфраструктура ще представи вицепремиерът Екатерина Захариева
на двудневно посещение в Катар тази седмица. Програмата включва срещи с министри от
катарското правителство, както и подписване на меморандум за сътрудничество в областта на
инвестициите с държавната компания "Катар холдинг". Успоредно с това България ще участва и с
щанд в търговско изложение в рамките на Осмия световен конгрес на търговско-промишлените
палати, където ще бъдат представени възможностите за инвестиции в строителството и туризма.
Заедно със Захариева част от делегацията ще е и зам.-министърът на икономиката Виолета Лорер.
Скоростният път Русе - Свиленград е най-мащабният инвестиционен проект, по който ще се водят
разговори по време на визитата в Катар. По предварителни оценки изграждането на 300-
километровото скоростно шосе ще струва над 1 млрд. евро, а за строителството му ще се разчита
на частни инвестиции чрез договор за публично-частно партньорство.
Капитал, 22 април 2013

Имотите първи по инвестиции у нас
Преките чуждестранни инвестиции в България очаквано са най-много в сектора на недвижимите
имоти. Това каза Юлиян Балчев от Българската агенция за инвестиции на българо-румънски
бизнесфорум в Българската търговско-промишлена палата (БТПП), цитиран от Фокус. Той
представи данни от проучване на агенцията за инвестиции, като посочи, че финансовият сектор
заема второ място в класацията за чужди инвестиции у нас. „За съжаление производството печели
чак трето място, но България дава нови стимули които да улеснят все повече компании с висока
добавена стойност и да ги накарат да дойдат в страната”, отбеляза Балчев. Като основни
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преимущества на България по отношение на чуждестранните компании Балчев открои
осигурената финансова стабилност на инвеститорите и конкурентността в областта на
оперативните разходи. „Когато една компания дойде тук, тя може да разчита на ниски данъци и на
високообразована и квалифицирана работна ръка, която владее чужди езици”, посочи Балчев..
Монитор, 19 април 2013

Най-скъпият булевард в България
Столичният булевард "Тодор Александров" е най-скъпият в страната. Квадратен метър от
терените в района се търгува за няколко хиляди евро. Причината терените в този район да се
продават на толкова високи цени е, че върху тях могат да се строят небостъргачи. В това
отношение, оказва се, бул. „Тодор Александров“ няма конкуренти: „Той е уникален по рода си
първо заради въпросната зона, градоустройствена, в която някои от параметрите са без
ограничения и самата разгърната застроена площ не може да бъде вкарана в някакви рамки. Така
че наистина мисля, че е уникален по рода си“, обясни брокерът Георги Янков. „Бъдещето ще
покаже дали ще стане част от, както го наричат, лондонското Сити, или пълно с небостъргачи“
„Имаме голям интерес и от чуждестранни инвеститори, с които работим. Да кажем, че кризата не я
усети много този булевард. Това търсене и тези цени може да се обясни евентуално, според нас, с
новите инфраструктури, които бяха направени за този булевард с метрото, с големите офис
сгради, които също се намират там“, допълва брокерът Нели Николова.
profit.bg, 18 април 2013

Чужди компании на лов за модерни цехове
Чужди фирми активизираха търсенето на модерни цехове у нас през първото тримесечие, сочи
анализ на Forton. Швейцарският производител на електрооборудване LEM, обяви намерението си
да наеме 4500 кв. м в София. Извън столицата турската „Алтънмарка”, производител на какаов
ликьор и какао на прах, купи фабриката за преработка на вълна ADF в Първомай. „Това са нови
доказателства, че производствените компании виждат позитив от присъствието си в България”,
каза Владимир Гюрджиев, мениджър в консултантската компания. Последните сделки са на фона
на свитото предлагане на индустриални площи С 12 700 кв. м, изцяло построени за собствени
нужди, софийският пазар отбелязва сезонно слабо тримесечие на строителство. Завършените
площи бяха с 66% по-малко от завършените в последните три месеца на 2012 г. В резултат на това
процентът на свободните площи се сви до 3.36% от наличните 739 600 кв. м в съвременни
складови и промишлени сгради в региона на София. В същото време почти няма предлагане на
нови проекти за продажба или под аренда.
Монитор, 18 април 2013

Руски богаташ купи Макс Телеком
Българският WiMax оператор Макс Телеком има нов собственик, след като основателят на
дружеството Краси Стойчев е продал 100% от капитала му на базирания в Лондон частен
инвеститор Даниел Купсин, съобщиха от компанията. Цената на сделката засега не е известна.
Купсин ще заеме председателското място в Борда на директорите на компаниятра, а Красимир
Стойчев ще се оттегли от ролята си на изпълнителен директор. На негово място ще застане Питър
Ковел, който ще си партнира с Тони Робинсън. И двама не са непознати у нас, тъй като в периода
2004-2006 г. Ковел е бил главен оперативен директор на БТК, а кариерата на Робинсън също
включва престой в Българската телекомуникационна компания като главен търговски директор.
Двамата ще работят по изпълнението на проекта за пускане на LTE базирани услуги на българския
пазар, като се планира това да се реализира през третото тримесечие на тази година. Новият
собственик Даниел Купсин е основател и изпълнителен директор на Обединена Медийна Група в
периода 2005-2009 г., която включва медии като Московски новини, Бизнес ФМ, BFM.RU, Кино
ФМ и др.
Стандарт, 18 април 2013



стр. 12 от 14
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

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

Брой 17 (50)/ 25 април 2013 Камара на професионалните оценители

АНАЛИЗИ

Индустриалните зони в България
Индустриалните зони в България предлагат различни условия за производство, складове,
логистика и други при цени  25 - 40 евро/кв.м. В момента в страната има около 14 функциониращи
зони с активни местни и чужди инвеститори, 21 зони с почти напълно изградена инфраструктура и
готови за инвестиране и около 27 зони в подготовка, информира Българската агенция за
инвестиции.

Държавата чрез Национална компания "Индустриални зони" ЕАД управлява 8 проекта на над 5000
дка, 4 от тях са в големите градове – София, Варна, Бургас и Русе. Част от останалите зони са
всъщност съществуващите наследени индустриални зони на градовете, има и частни
индустриални зони.

Национална компания "Индустриални зони" ЕАД оперира три действащи зони в градовете Русе,
Видин и Свиленград и развива пет допълнителни индустриални терена - Божурище, Бургас,
Карлово, Телиш/Плевен и Варна. В напреднал стадий на развитие са Икономическа зона София-
Божурище и Индустриален и логистичен парк Бургас.

Пред финализиране са преговори с инвеститори от сферата на електрониката и автомобилостроене
от Австрия и Германия. Китай също проявява засилен интерес за реализиране на търговска зона,
която по всяка вероятност ще е в Индустриална зона София-Божурище.

Управляваните зони от Национална компания "Индустриални зони"

Русе
На 800 м източно от единствения мост на река Дунав, свързващ България и Румъния, в регион -
пресечна точка на два европейски транспортни коридори - 7 и 9, в непосредствена близост до
пристанище Русе - най-голямото речно пристанище на България.

Площ - 370 235 кв.м

РЗП – 30 000 кв.м

Открити площи – 20 000 кв.м

Паркинг – 2200 кв.м

Видин

На брега на река Дунав в близост до Фериботния комплекс Видин – Калафат и пристанище Видин,
на 2 граници - сухопътна със Сърбия и река Дунав с Румъния, в регион - пресечна точка на два
европейски транспортни коридора (4 и 7)

Площ - 308 627 кв.м

РЗП - 7450 кв.м

Открити площи - 3000 кв.м, включително паркинг

Свиленград
Индустриална зона Свиленград е на 2 км от българско-гръцката граница, на 50 м от железопътните
връзки България – Турция и България – Гърция с достъп до европейски транспортен коридор №10,
свързващ Европа с Турция.

Обща площ –70 000 кв.м
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РЗП - 4130 кв.м

Открити складови площи – 2500 кв.м

Паркинг – 3157 кв.м

Божурище
Икономическа зона София-Божурище е разположена в непосредствена близост до столицата на
България – град София, и международен път Белград - Истанбул.

Планиран старт на експлоатация - в края на 2014 г.

Обща площ - 2 495 000 кв.м

Карлово
Индустриална зона Карлово се намира на територията на община Карлово, на 140 км източно от
София и на 50 км северно от Пловдив. Обща площ - 580 000 кв.м

Телиш (Плевен)
Индустриална зона Телиш е в централната част на Северна България, на територията на област
Плевен и община Червен бряг. Обща площ - 2 000 000 кв.м

Варна

Индустриална зона Варна е разположена в близост до град Варна, най-голямото черноморско
пристанище в България, на територията на община Суворово. Обща площ: 535 000 кв.м
Строителство Градът, 22 април 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 MANAGEMENT CONFERENCE 2013
КОГА: 22.05.2013

КЪДЕ: Интер Експо Център, София

 КОНФЕРЕНЦИЯ: СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
КОГА: 30.05.2013

КЪДЕ: хотел Хилтън, зала Мусала, София

 КОНФЕРЕНЦИЯ ESPO 2013
КОГА: 30-31.05.2013

КЪДЕ: к.к. Златни Пясъци, Варна


