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ИИННФФООРРММААЦЦИИООННЕЕНН ББЮЮЛЛЕЕТТИИНН
Електронно седмично издание на
Камарата на професионалните оценители

9 май 2013 г.
Брой 18 (51), Година 2

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

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КПО

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА КАМАРА НА ПРОФЕСИОНАНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ

В съответствие с чл. 14 ал. 1 т. 4 от Устава на КПО Управителният съвет отправя покана
към членовете си за провеждане на Годишно Общо събрание на 06.06.2013 г. (четвъртък) с
начален час 17:00 ч. в Интерпред-СТЦ София, зала Русе, ет. 2.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на УС на КПО за дейността на Камарата.
2. Отчет на комисиите към Камарата.
3. Избор на нов Управителен съвет и Комисии към Камарата.
4. Други.
5. Коктейл.

Общото събрание се провежда ако на него присъстват повече от половината членове. При
липса на кворум Общото събрание се отлага с едни час, след което се провежда и се смята за
редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Ваня Асенова
Председател на Управителния съвет

Камара на професионалните оценители

Уважаеми членове,

Напомняме за организирания от Камарата на професионалните оценители семинар на
14.05.2013 г. на тема „Оценка на машини и съоръжения”. Мястото на провеждане на
мероприятието е зала „Рила” на Шератон София Хотел България, а началният час 9:00.

Таксата за участие за членове на Камарата е 160 лева.

Тези от Вас, които желаят да  участват все още не са заявили това могат да го направят на e-
mail office@kpo.bg най-късно до 16:00 часа на 10.05.2013 г.

От Управителния съвет на КПО
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Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 06.05.2013

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

"М+С хидравлик" купи завод в Сърбия
Казанлъшкото предприятие "М+С хидравлик" направи
първата си инвестиция в Сърбия, като купи завод за
кормилни и сервоуправления. Дъщерното дружество на
българската компания - Lifam Hidravlika, е придобило
завода в град Стара Пазова. В предприятието работят 48
души, а продавач е Lifam M. Купувачът е вложил за
придобиването и модернизирането 1.6 млн. евро, но с
обяснението, че е търговска тайна, от "М+С хидравлик"
не пожелаха да уточнят каква част е била платена по
сделката и колко са вложени в нови машини.
Прокуристът на казанлъшкото дружество Владимир
Спасов обясни, че са използвани собствени средства за
придобиването и модернизацията. През миналия
октомври "М+С хидравлик" обяви, че е учредило
еднолично дружество с ограничена отговорност в
Сърбия с капитал от 1 млн. сръбски динара (или малко
над 17 хил. лв.). Тогава беше обявено, че Lifam
Hidravlika е създадена с цел придобиване на активи.
Сръбското предприятие в Стара Пазова (18-хиляден
град само на 30 км северозападно от Белград) е с добри
позиции в страните от ОНД, като едни от най-големите
му клиенти са Минският тракторен завод и Харковският
завод.
Капитал, 08 май 2013

Венелина Гочева купува "Труд" и "24
часа"
Очакваната от няколко месеца сделка, с която Огнян
Донев и Любомир Павлов излизат от издателския
бизнес, продавайки "Труд" и "24 часа", върви към края
си. Това стана ясно в последния работен ден преди
празниците, когато Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК) публикува на сайта си
информация, че образува преписка, за да разреши
прехвърлянето. Официален купувач на двата вестника е
фирмата на бившия главен редактор на "24 часа"
Венелина Гочева "Про нюз България". Самата Гочева
известно време беше вицепрезидент на "Медийна група
България холдинг" (собственик на двете издания), а към
момента е управител на всички компании в групата.
Искането до КЗК всъщност е да разреши концентрация
между купувача "Про нюз България" АД и обекта на сделката - "Медийна група България
холдинг" ООД (MГБХ). Първото дружество е регистрирано в края на август миналата година.
Тогава то е било 99% собственост на Гочева, а една акция е имал адвокат Димитър Маринов
Димитров - бивш изпълнителен директор на "Феста холдинг". Той е бил и в надзорния съвет на
Инвестбанк като представител на холдинга на Петя Славова, показва справка в Търговския
регистър. През септември друга фирма на Гочева - "Нюз про" ООД, е дала заем от 11.7 млн. лв. на
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"Медийна група България холдинг" срещу ипотека на сградата на полиграфичекия комбинат и
земята под него.
Капитал, 07 май 2013

Да си внесеш завод
Три години след откриването на фабриката си за биодизел в австрийския град Енс русенската
компания "Булмаркет ДМ" е решила да премести съоръженията в България. Причините са както
по-голямата близост до суровини и пазари, така и по-ниските производствени разходи, посочи
зам.-директорът на дружеството Димитър Баев. Разглобяването на инсталациите вече е започнало
и трябва да приключи до края на юни. След това те ще бъдат транспортирани с речен и сухопътен
транспорт до Русе. Новите мощности ще бъдат монтирани в едно от халетата на бившия Комбинат
за тежко машиностроене (КТМ) в града, част от който бе купена от "Булмаркет ДМ" преди години.
В момента там се намира и заводът за преработка на маслодайни култури на компанията, който
захранва със суровини фабриката за биодизел. Извън факта, че производство за над 13 млн. евро се
мести в България, като интересен процес се очертава и самото пренасяне. "Ако сте гледали филми
на Discovery за преместването на заводи, нещо такова се случва и при нас", обясни Димитър Баев,
който ръководи процеса. По думите му преместване на индустриални мощности от такъв мащаб се
случва за пръв път в нашата страна. Плановете са до края на годината в Русе да бъдат пренесени
производствената инсталация, халетата и резервоарният парк на фабриката в Енс. Разходите ще са
3.5 млн. евро. Първоначално всички инсталации – резервоари, топлообменници, центрофуги и др.,
ще се разглобят на съставни части. След това ще бъдат описани и етикетирани, пакетирани и
транспортирани до България.
Капитал, 07 май 2013

И "Уеб медия груп" е с нов собственик
 Разместването на пластовете в медийния бизнес продължава - президентът на "МАГ
адвъртайзинг" Красен Кралев купи 87% от "Уеб медия груп" през фондовата борса. Изтъргувани
са 1.23 млн. акции от капитала на "Уеб медия груп" - първо 708 хил., а после - още 523 400, на
цена от 1.20 лв. Това е ръст от внушителните близо 500% в сравнение с последната цена на
търговия с книжата на дружеството. В резултат пазарната му капитализация се е покачила до 1.7
млн. лв. Това е третото придобиване в сектора на интернет базираните медии само за последните
три седмици - на 19 април "Дарик нюз" обяви, че купува "Нетинфо", а по-миналия понеделник
свързаната с "Химимпорт" медийна група Bulgaria On Air придоби през борсата близо 90% от
"Инвестор.бг" АД. Пред "Дневник" Кралев коментира, че от дълго време е разглеждал
възможностите за разширяване на онлайн бизнеса си. "Със сайтовете от портфолиото на "Уеб
медия груп" се допълваме и мисля, че синергията ще бъде перфектна", заяви той. Чрез
"Алтернатив медия груп" той притежава десет сайта, сред които "България утре" и шест
регионални новинарски сайта с подобни имена - sofiautre.bg, varnautre.bg, burgasutre.bg,
plovdivutre.bg, starazagorautre.bg и dobrichutre.bg. Кралев каза, че преди е водил разговори и за
покупка на dir.bg, но цената е била висока. "Уеб медия груп" е създадена през 2005 г., а две години
по-късно стана втората медийна интернет компания, листната на фондовата борса, след
"Инвестор.бг".
Капитал, 07 май 2013
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"Булгартабак" оглави K50 на публичните компании
"Булгартабак холдинг" оглави класацията "К50 на публичните дружества в България. На второ
място е дългогодишният доскоро лидер - фармацевтичната "Софарма". Това е седмата поред
класация, която е наследник на "Дневник 100". През тази година обаче дружествата са обединени в
общ ранк и са само 50. В предходните издания те бяха разделени на малки и големи според
капитализацията и едва след това класирани. "Преценихме, че класирането на 100 компании, дори
и разделени по капитализации, е твърде много за слаб пазар, какъвто е българският през
последните години. Запазваме си правото при възстановяването му отново да върнем стария
формат на К50", коментират авторите на класацията. Специалното издание К50 ще излезе на 9 май
заедно. Правене на класация на публичните компании обаче се оказва все по-трудно. Причината
не е нова - фондовият пазар продължи да е в тежка криза и през 2012 г. В същото време
инвестиционната среда в България се влошава все повече, което държи настрани чуждите
инвеститори и ограничава инвестиционните намерения на компаниите. В резултат на това
българската борса остава неатрактивна както за старите, така и за новите инвеститори. Затова и
сделките продължават да намаляват, капитализациите също. Все пак положителното събитие, с
което може да се запомни миналата година, е приватизацията на държавните миноритарни дялове
в дружествата на ЧЕЗ и "Енерго-про" (бивш Е.ОN) през борсата.
Капитал, 07 май 2013

Норвежко бъдеще за "Глобул"
Най-голямата сделка за българско дружество през тази година вече е факт - норвежкият телеком
Telenor обяви в петък, че придобива "Глобул" от гръцкия OTE, като го оценява на огромната сума
за местните разбирания от 717 млн. евро. Така година след като започна продажбата "Глобул",
вече има ясен нов собственик, който е голям, финансово здрав западен телеком, с наложени
позиции в региона. А сделката е една от малкото изключения на тенденцията през последните
години - чуждестранни инвеститори да се оттеглят от България и местата им да се заемат от
местни групи. В случая с втория по големина мобилен оператор в страната влиза топ инвеститор.
Другата добра новина покрай сделката е, че имаше конкуренция, при това от стратегически
инвеститори. Освен Telenor по информация на "Капитал" обвързващи оферти за българския
мобилен оператор подадоха турският Turk Telekom и германският Deutsche Telekom, но след
наддаване в сряда е станало ясно, че техните цени са били по-ниски. Първоначален интерес и
необвързваща оферта подаде друга компания от Турция – Turkcell, но по неизвестни причини
компанията се отказа преди финалното наддаване. Решението за избора на Telenor е на борда на
директорите на гръцката компания, който в петък е одобрил продажбата на българското си звено.
Сделката е за 717 млн. евро, в които не влизат задълженията и наличните парични средства на
втория по големина мобилен оператор в България. Освен оператора норвежци придобиват и
търговската верига "Германос". За сравнение - най-голямата сделка през миналата година също
беше от телеком сектора - става въпрос за БТК.
Капитал, 29 април 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Бюджетният дефицит за първото
тримесечие е 795,6 млн. лв.
Бюджетно салдо по консолидираната фискална програма
(КФП) на касова основа за първото тримесечие на 2013 г.
е отрицателно в размер на 795,6 млн. лв. То се формира
от дефицит по националния бюджет в размер на 474,8
млн. лв. и по европейските средства в размер на 320,9
млн. лева. Съпоставено със същия период на 2012 г.
дефицитът по КФП нараства номинално със 108,4 млн.
лв., основно вследствие на по-високите разходи за
здравноосигурителни плащания, лихвени разходи, по-
високите разходи за издръжка, по-високия размер на
вноската в общия бюджет на ЕС, уточняват от
пресцентъра на Министерството на финансите (МФ).
Спрямо края на месец февруари дефицитът се увеличава
с 63,6 млн. лв. Постъпилите приходи и помощи на
консолидирано ниво за първото тримесечие на 2013 г. са
в размер на 6,154 млрд. лв., или 20,1% от годишните
разчети за 2013 година. За сравнение изпълнението на
приходите и помощите спрямо годишния разчет за
първото тримесечие на 2012 г. бе 20,7%. От МФ
коментират, че трябва да се има предвид, че поради
променените срокове за деклариране и внасяне на някои
данъци, данните за тримесечието на 2013 г. не са напълно
съпоставими с данните за същия период на предходната
година.
econ.bg, 07 Май 2013

Леко покачване на безработицата в
еврозоната
Безработицата в еврозоната е стигнала до 12,1% през
месец март 2013 година. Това е с 0,1% повече от
февруари, сочат статистики от доклад на Евростат. В
рамките на ЕС безработицата е средно 10,9%. И в двата
случая увеличението спрямо март месец 2012 година е
осезаемо – респективно с 1,1% за еврозоната и 0,6% за
ЕС. 26 милиона и 521 хиляди мъже и жени са без работа в
ЕС, като от тях 19 милиона и 211 хиляди са в еврозоната.
Увеличението спрямо февруари 2013 година е с 69
хиляди за ЕС и 62 хиляди души за еврозоната. Разликата
отново е доста по-отчетлива в сравнение с март месец
миналата година. Безработни тогава са били с цели 1,81
милиона души по-малко в ЕС и 1,72 милиона души по-
малко в еврозоната. Най-ниски нива на безработица са
регистрирани в Австрия (4,7%), Германия (5,4%) и
Люксембург (5,7%). За пореден път лидерските позиции
са отредени на Гърция (27,2%) и Испания (26,7%), които
са следвани от Португалия (17,5%). Младежката

08.05.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.49220
GBP/BGN 2.31679
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Лоши и преструктурирани кредити
към февруари 2013
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безработица също е в деликатни позиции. Към месец март 2013 година тя гравитира около 23,5%
за ЕС и 24% за еврозоната в сравнение с 22,6% (ЕС) и 22,5% (еврозона) през март 2012 година.
Отново най-ниска е безработицата в Австрия и Германия (7,6%), следвани от Холандия (10,5%).
econ.bg, 07 Май 2013

Спад на производствената инфлация през март
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2013 г. е с 1.1% под равнището
от предходния месец. Така се продължава тенденцията на ръст и последващ спад на
производствената инфлация на месечна основа за последните четири месеца. През февруари беше
отчетено увеличение от половин процент спрямо януари тази година. През първия месец на
годината пък индексът на цените на производител нарасна с 0.8%, а през декември миналата
година беше отчетено месечно нарастване от 5.3%. Намаление на цените през третия месец на
2013 г. е регистрирано в добивната промишленост - с 1.4%, в преработващата промишленост - с
0.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.2%. Това
показват изнесените днес данни на Националния статистически институт (НСИ). Индексът на
цените на производител измерва средното изменение на цените на промишлените продукти,
произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен
измерител на инфлацията и да се използват за международни сравнения. В преработващата
промишленост намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството
на основни метали - с 1.5%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон и
при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.4%.
econ.bg, 07 Май 2013

Губят 8 млрд. от лоши кредити
8,182 млрд. лева са загубите на банките от лоши кредити към края на първото тримесечие на 2013
г., сочат данните на БНБ. Това е сумата на кредитите, които не са били погасявани повече от 180
дни. От началото на годината загубата от лоши кредити нараства с 2,8%, или 220,9 млн. лева.
Прехвърлянето на дадени експозиции към графата "загуба", автоматично се отразява благотворно
на другите видове проблемни кредити. Така например сумата на тези заеми, които не са били
обслужвани повече от 90 дни, намалява със 101,7 млн. лв. до 1,550 млрд. лв. в рамките на тази
година. От общо 65,6 млрд. лева отпуснати заеми у нас 21,9% не се обслужват редовно с
погасителни вноски.
Стандарт, 07 Май 2013

Скътахме нови 4 млрд. на влог
3 924 384 000 лева е вложил българинът на банков депозит през последните 12 месеца, сочат
данните на БНБ към края на първото тримесечие на 2013 година. Само през март влоговете на
домакинствата се увеличават с нови 190,5 млн. лева. до общата сума от 36,723 млрд. лева. Това е
ръст от 12% на годишна база, тъй като през същия период на миналата година обемът на влоговете
възлизаше на 32,799 млрд. лева. 52,4% от общата сума се държи в левове, докато 39,14% е в евро.
Останалите валути сред депозитите заемат дял от едва 8,43%. Вложенията в банки на родните
фирми, макар и с по-скромни темпове, също отчитат увеличение в размер на 890,8 млн. лева за
последните 12 месеца. Така общата сума на бизнес влоговете достига 22,493 млрд. лева.
Стандарт, 07 Май 2013

ЕК понижи прогнозата си за икономическия растеж в България
Европейската комисия преразгледа към понижение оценката си за икономическия растеж на
България за 2013 и 2014 г. съответно до 0,9 на сто и 1,7 процента. Това показват представените
днес в Брюксел пролетни прогнози на ЕК за икономическото развитие на страните от ЕС. През
февруари в зимните си прогнози Брюксел очакваше българската икономика да нарасне с 1,4
процента тази година и 2 процента през 2014 година. Тогава бяха потвърдени есенните прогнози
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от ноември, уточнява БТА. В първите месеци на 2013 г. нестабилните икономики в чужбина и
слабият пазар на труда са спирачка за икономическата активност в България, пише още в доклада
на ЕК. Според наблюдателите от Брюксел гражданските протести, довели до смяната на
правителството имат слабо влияние върху икономическите процеси в страната.
Дневник, 07 Май 2013

Бизнес климатът у нас се влошава и през април
Бизнес климатът в България продължава да се влошава. През април общият показател на бизнес
климата се понижава с 0.6 пункта спрямо равнището си от март, показват данните на Националния
статистически институт (НСИ) за периода. Това се дължи изцяло на влошаване на стопанската
конюнктура в промишлеността. Бизнес климатът в промишления отрасъл пада с внушителните 4.2
пункта, най-вече заради засилване на песимизма по отношение на перспективите на компаниите
през следващите 6 месеца. В същото време данните на НСИ показват леко подобрение в оценките
по отношение на производствената активност в момента. Средното натоварване на мощностите
през април е с 3.4 пункта под нивото от януари и е 68%. Предприятията съобщават за излишък от
мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци. Основните проблеми за
развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат несигурната икономическа среда и
недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 53.4% и 47.9% от запитаните
предприемачи. Бизнес климатът в строителството се повишава с 4.4 пункта през април, но това е
следствие по-скоро от сезонни фактори. За следващата половин година се очаква увеличение на
новите поръчки в сектора, което според предприемачите ще доведе и до известно активизиране на
дейността в краткосрочен план.
Класа, 30 Април 2013

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

No_
2011 Печалба (хил. лв.)

Предприятие Град
2011 2010

1 Солвекс Козметични продукти ООД Пловдив 2 965 2 790
2 Розаимпекс ЕООД Пловдив 2 045 2 709
3 Рубелла Бюти АД Рудозем 2 008 4 407
4 Рефан България ООД Труд 1 258 1 054
5 Биотрейд България ООД София 781 363
6 СТС Холдинг Груп ООД Габрово 753 702
7 Лавена АД Шумен 404 171
8 Фреш ап Козметикс ООД Тополи 370 472
9 Томи Шоу Козметикс ЕООД Казанлък 344 315

10 Арома АД София 339 -214
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Общото събрание на Фазерлес АД ще
гласува предложение за разпределението на
257 500 лв. под формата на дивидент към акционерите
си, информират от компанията. Разпределено на броя на
акциите, това означава, че брутният дивидент на един лот
ще е 0.50 лв. Останалата част от реализираната печалба за
изминалата година, която възлиза на 808 хил. лв., ще бъде
отнесена във фонд “Резервен”. Компанията вече предаде
отчета си за първото тримесечие на 2013 г. Според него
Фазерлес е на печалба от 4 хил. лв. спрямо положителен
финансов резултат от 194 хил. лв. за година по-рано.
Общите приходи от дейността достигат 3.656 млн. лв., като
бележат незначителен спад от отчетените за първото
тримесечие на 2012 г. 3.661 млн. лв. Последната сделка по
позицията е осъществена на ниво от 29.59 лв. за лот.
profit.bg, 2013-05-08

"Булгартабак" оглави K50 на публичните
компании
"Булгартабак холдинг" оглави класацията "К50 на
публичните дружества в България. На второ място е
дългогодишният доскоро лидер - фармацевтичната
"Софарма". Това е седмата поред класация, която е
наследник на "Дневник 100". През тази година обаче
дружествата са обединени в общ ранк и са само 50. В
предходните издания те бяха разделени на малки и големи
според капитализацията и едва след това класирани.
"Преценихме, че класирането на 100 компании, дори и
разделени по капитализации, е твърде много за слаб пазар,
какъвто е българският през последните години. Запазваме
си правото при възстановяването му отново да върнем
стария формат на К50", коментират авторите на
класацията. Специалното издание К50 ще излезе на 9 май
заедно. Правене на класация на публичните компании
обаче се оказва все по-трудно. Причината не е нова -
фондовият пазар продължи да е в тежка криза и през 2012
г. В същото време инвестиционната среда в България се влошава все повече, което държи
настрани чуждите инвеститори и ограничава инвестиционните намерения на компаниите. В
резултат на това българската борса остава неатрактивна както за старите, така и за новите
инвеститори. Затова и сделките продължават да намаляват, капитализациите също. Все пак
положителното събитие, с което може да се запомни миналата година, е приватизацията на
държавните миноритарни дялове в дружествата на ЧЕЗ и "Енерго-про" (бивш Е.ОN) през борсата.
Приемането на публичния статут ги вкара директно в класацията, а някои от тях са на предни
позиции. Като цяло на челните места има предимно познати имена, които са ги заемали и
предишните години, като "Монбат", "Химимпорт", "Еврохолд България".
Капитал, 2013-05-07

От половин година текат преговори за рестарт на "Химко", съобщи кметът
на Враца Николай Иванов. Към торовия завод проявява интерес инвеститор, който вчера дойде във
Враца по покана на градоначалника. Кой е предприемачът обаче, засега остава в тайна. "Не искам

БФБ-София
Седмичен оборот (29 април – 03 май
2013) (лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 481 796.21
Standard 798 242.55
АДСИЦ 1 406 509.49
Общо 2 922 542.50
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да коментирам инвестиционните му намерения, докато не се убедя, че има реална надежда за
завода", подчерта кметът. Според него на този потенциален купувач му предстоят тежки
преговори с най-големите кредитори, които са държавни фирми - "Булгаргаз" и НЕК.
Стандарт, 2013-05-07

КТБ продаде 3,22% от Булгартабак холдинг
Корпоративна търговска банка АД е продавачът на 237 247 акции от капитала на Булгартабак
холдинг АД с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар - 29 април 2013 г. Сделката
е за общо 3,22% от капитала на тютюневия холдинг, като след нея участието на КТБ в капитала на
Булгартабак е 0%. Сделката бе сключена на регулиран пазар на БФБ-София на 25 април 2013 г.
при цена на акция от 90 лв. или общо за 21,35 млн. лв. КТБ придоби въпросните 3,22% или 237 247
акции от капитала на Булгартабак, с дата на прехвърлянето 6 ноември 2012 г. Сделката бе от 2
ноември 2012 г. основно при цена от 75 лв. за акция, където бе изтъргуван пакет от 236 935 акции.
Печалбата за КТБ от тази инвестиция е 3,56 млн. лв. или 20%, за малко под 6 месеца. Акциите на
Корпоративна търговска банка АД поскъпват с 21 % на годишна база до 91 лв. за акция и 546 млн.
лв. пазарна капитализация. Банката е в процедура по увеличение на капитала с до 600 хил. акции
при емисионна цена от 156,47 лв. Наскоро VTB CGI Limited (UK) придоби 9,9% от капитала на
Корпоративна търговска банка в сделка, включваща кол и пут опции върху придобитите акции.
Инвестор.БГ, 2013-04-30

ПИБ е издала банкови гаранции за доизграждането на лот 4 на АМ
"Тракия" Първа инвестиционна банка (ПИБ) е една от кредитиращите банки на "ПСТ
Холдинг", съобщиха от банката, във връзка с появилата се информации, че строителният холдинг
има нов собственик и подозренията, че това е именно банката. От ПИБ коментират, че са
кредитори на холдинга и като такъв са издали банкови гаранции за финансиране на
доизграждането на лот 4 от АМ „Тракия”, за да може участъкът да бъде завършен в срок. "Като
финансираща банка Първа инвестиционна банка АД осъществява контрол относно изпълнението
на проектите и задълженията на кредитополучателите", се казва още в позицията на ПИБ.
Припомняме, че изпълнението на Лот 4 на магистрала "Тракия" (между Зимница и Карнобат) се
бави и няма да може да бъде реализирано в срок. В същото време и подизпълнителите на проекта
на няколко пъти протестираха заради забавени плащания. По време на една от инспекциите на
трасето от Агенция "Пътна инфраструктура" стана ясно, че изпълнителят ще търси кредит, за да
може да се разплати със своите изпълнители.
Инвестор.БГ, 2013-04-29

Бизнесменът Васил Божков е продал пътните си компании. "Господин
Божков и фирмите, в които той е мажоритарен акционер, нямат абсолютно никакво участие в ПСТ
холдинг", гласи официално съобщение до медиите. "ПСТ холдинг" изгражда отсечки от
магистралите "Тракия" и "Марица". "Господин Васил Божков е инвеститор в компании от
различни сфери на бизнеса, не само в България, а и в много други държави и неговите инвестиции
в областта на строителство на инфраструктура продължават. Относно евентуални въпроси за
собствеността на ПСТ холдинг, Мостстрой и Холдинг Пътища АД запазваме правото си да не
коментираме търговски взаимоотношения към момента", пише още в прессъобщението. Според
информация на mediapool.bg купувачът на пътния бизнес са офшорни компании, зад които стои
един от собствениците на Първа инвестиционна банка Цеко Минев.
Стандарт, 2013-04-26
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ИНВЕСТИЦИИ

Кабинетът прехвърли още един терен на
компанията "Индустриални зони"
Още един имот беше прехвърлен към "Национална
компания Индустриални зони" (НКИЗ) ЕАД, съобщиха от
пресслужбата на Министерския съвет. На днешното
заседание на кабинета министрите са решили теренът да
бъде отнет от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и от
публична държавна собственост да бъде обявен за частна
държавна собственост. Имотът е внесен като непарична
вноска в капитала на компанията. Теренът е с площ от 55
дка и се намира в землището на с. Гурмазово, община
Божурище. Той ще бъде приобщен към останалите терени,
които се използват за реализиране на един от
приоритетните проекти на компанията - "Икономическа
зона София - Божурище". В края на миналата година имот
от 581 дка на Министерство на отбраната беше прехвърлен
на "Национална компания Индустриални зони", както и
още 4 други имота с площ от над 1 900 дка.
Икономическата зона край Божурище ще привлича
експортноориентирани компании. Наскоро
икономическият министър Асен Василев връчи сертификат
клас А на компанията Behr Hella Thermcontrol – BHTC,
която ще изгради предприятие и развоен център за
производство на уреди за управление на климатични
инсталации на автомобили и камиони. Това е и първата
мащабна инвестиция в икономическа зона.
Investor.bg, 07 май 2013

С до 50% пада цената на имота, предлаган
от частен съдебен изпълнител
С около 50% средно по-ниски са цените на предлаганите
имоти от частни съдебни изпълнители в сравнение с тези,
които се търгуват от агенциите за недвижими имоти.
Например за 35 000 лв. може да се купи двустаен
апартамент в курорта Свети Влас, а за 41 800 лв. – двустаен
в Слънчев бряг. Две стаи в морската столица Варна пък
струват 36 000 лв., а по-голям апартамент в идеалния
център на града – 90 000 лв. От Камарата на частните
съдебни изпълнители (КЧСИ) коментираха, че търговете за
продажбата на имоти, коли и имущество на длъжници в
страната се увеличават. През 2012 г. са образувани 220 000
дела при 180 000 дела година по-рано. Приключените през
миналата година дела са 60 000, като от тях е събрана
сумата от около 1 млрд. лв. За да бъде пуснат имотът на
търг, той се оценява от съдебния изпълнител и се предлага
на 50% от пазарната му цена. Оттук и започва наддаването.
Ако обаче няма желаещи, имуществото се предлага на търг
отново след един месец, но този път цената му е с още 20% по-ниска от първоначално обявената,
обясниха съдебни изпълнители На търг се пускат имоти, движима собственост и вещи на лицата,

Откриха обновения Дом на
културата в Пловдив след 6
години строителство
Пред стотици пловдивчани и
официални лица кметът на
Пловдив инж. Иван Тотев
преряза лентата на Градския
дом на културата "Борис
Христов" на 26 април. "Тази
емблематична сграда ще е
пълна с култура и ще бъде един
от нашите големи аргументи в
кандидатурата ни за европейска
културна столица, обяви
градоначалникът.
Стр-во Градът, 07 май 2013

Нови 31 сгради ще се
реабилитират с пари от
фонд "Козлодуй"
Президентът Росен Плевнелиев
и министърът на икономиката
Асен Василев присъстваха на
церемония по връчване на 16
споразумения за рехабилитация
на 31 обществени сгради с
финансиране от Международен
фонд "Козлодуй". С помощта на
близо 8.5 млн. евро ще бъде
финансирана рехабилитацията.
Стр-во Градът, 07 май 2013

Никой не поиска
хлебозавода в Княжево
Опитът за продажба на завода в
Княжево на един от най-
големите доскоро
производители на хляб
"Нилана" се оказа неуспешен.
Земята и сградите на дъщерното
му дружество "Хлебни изделия
– Княжево" бяха предложени на
търг от частен съдебен
изпълнител заради дълг към
Уникредит Булбанк.
Капитал, 29 април 2013
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които не са могли да покрият задълженията си към кредиторите. Обявите с предложения за
продажби се лепят на специални табла в районните съдилища, като могат да се видят и в интернет.
В онлайн "магазина" може да се търси по окръжни съдилища, видове имоти, коли, вещи, по цени
или географски райони.
Econ.bg, 24 април 2013

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с
23%
С 23% са намалели издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради през първото
тримесечие на годината спрямо предходното, на жилищата в тях – с 40,6%, а на разгънатата
застроена площ (РЗП) - с 29,1%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). За
периода януари-март местните администрации са издали разрешителни за строеж на 764 жилищни
сгради с 1 877 жилища в тях и с 275 874 кв. м разгъната застроена площ. Издадени са и
разрешителни за изграждането на 32 административни сгради със 17 022 кв. м РЗП, както и на 903
други сгради с 457 734 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за
строителство на административни сгради се понижават с 33,3%, а на тяхната РЗП – с 14,1%. При
другите сгради е отчетено намаление от 34,5%, а на РЗП – с 11,1%. В сравнение с първите три
месеца на миналата година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 12
на сто, а на жилищата в тях – с 3,4%. При административните сгради намалението е с 8,6%, а при
другите – с близо 11%. Регистрирано е и намаление на РЗП на жилищните сгради с 2,1%, но при
административните и другите се отчита ръст от съответно 20,5% и 1,8%.
Investor.bg, 30 април 2013

Разтягане на третата вълна
След две години застой, през 2012 българският пазар тръпнеше в очакване на новите откривания
на търговски центрове в София, което да разчупи налегналото го еднообразие. Третата вълна от
шопинг проекти трябваше да приключи до края на 2013 г., да удвои обема на предлаганите площи
в столицата и да внесе динамика на пазара. Основните молове от тази вълна – Bulgaria Mall,
Paradise Center и Sofia Ring Mall – стъпват в южната част на града, където, макар и да са
концентрирани по-богатите квартали на София, липсваха подобни проекти. В края на миналата
година със своите 34 хил. кв.м отвори Bulgaria Mall на кръстовището на булевардите "България" и
"Тодор Каблешков". В края на март беше откриването на Paradise Center на бул. "Черни връх" и ул.
"Сребърна", а стартът на Sofia Ring Mall, който ще се намира на Околовръстен път до IKEA, беше
оставен за март 2014 г. Заявка има и за откриването на търговски център Mega Mall в "Люлин" с 24
хил. кв.м отдаваеми площи, но за момента няма яснота кога ще се случи това. Извън София
единственият нов проект е заявеният в Бургас търговски център Strand с около 30 хил. кв.м
отдаваема площ и неясна дата на откриване.
Капитал, 29 април 2013

НАП продава с 20% по-евтини имоти
Къщи, вили, апартаменти и офиси с 20% по-ниски цени в сравнение с тези на свободния пазар
предлага Националната агенция за приходите (НАП). Така данъчните стават играч на имотния
пазар и ще конкурират брокери и банки. До окончателна сделка за продажба на имот от данъчните
се стига след един или няколко търга. При повторно наддаване цената се сваля допълнително.
Големите посреднически агенции не се притесняват от атрактивните цени, тъй като смятат, че те
са по-гъвкави. Обсъждало се и създаването на обща информационна база за всички имоти,
предлагани от посредници, данъчни, банки и съдия-изпълнители.
24 часа, 29 април 2013

НКЖИ разширява ГИС за съоръженията и подземния кадастър
ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура" откри процедура за разширяване
функционалния обхват на Географската информационна система (ГИС) на компанията, която
отговаря за дейностите по развитие, ремонт, поддържане и експлоатация на цялата железопътна
инфраструктура в България. В тази връзка инфраструктурният мениджър поддържа и ГИС, която



стр. 12 от 16
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

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

Брой 18 (51)/ 9 май 2013 Камара на професионалните оценители

обхваща всички обекти, съоръжения и материални активи на железопътната инфраструктура. При
проектиране и внедряването на ГИС бяха разработени една част от необходимите подсистеми и
модули. С настоящия проект се изисква връзка на други подсистеми: "Сигнализация и
телекомуникации"; "Електроразпределение"; "Управление движението на влаковете и
капацитета"; "Безопасност"; "Сигурност и видеонаблюдение"; Уебмодул за публично използване
на информация в интернет модул(и).
Строителство градът, 29 април 2013

Напредва строителството на българския небостъргач Капитал Форт
През февруари беше завършена фасадата на ниската сграда. Работи се по сухо строителство,
електроинсталации, водопровод и канал, вентилация и климатизация. Слага се гранит по
стълбищата, асансьорите са готови. Очакваният завършек на довършителните работи в ниската
сграда е август тази година. По високата сграда се работи по покрива, асансьорите и техническите
помещения, завършват се зидарии. В началото на месеца започна монтажът на фасадата, която
трябва да завърши до края на годината. Гаражите са 90% готови с всички инсталации. Грубият
строеж на високата сграда на Капитал Форт беше завършен през ноември миналата година.
Капитал Форт с РЗП 80 000 кв.м. е бъде разположен на бул. „Цариградско шосе" 7-11 км, в
непосредствена близост до бъдещата метростанция 19, срещу сградата на Бенчмарк и Експо-
център София. Инвеститор е "Форт Нокс" ООД. До този момент компанията се занимава с
търговия на черни метали и строителство и управление на курортни комплекси в Слънчев бряг и
Свети Влас.
citybuild.bg, 26 април 2013

За пореден път обявиха за продан ЗСТ - Благоевград
За пореден път обявиха за продан Завода за съобщителна техника /ЗСТ / в Благоевград. Цената му
пада многократно и при последно обявление се намали почти на половина. Търгът ще започне от 3
605 798, предишната му цена бе над 7 млн. лева. Заводът е собственост на едни от първите
богаташи в годините на прехода в Благоевград по времето на СДС Илиян Попов и съдружникът
му Альоша Сиджимов. Разпродаването на завода се оказа недостатъчен за погасяване на дълговете
им и преди време за продан бе обявен и луксозният "Кадилак" на А. Сиджимов за 12 000 лева. До
този момент купувач няма. П. Павлова
Струма - Благоевград, 25 април 2013
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АНАЛИЗИ

Трудно начало
Трудно. Така може да се определи началото на годината за българския бизнес, ако се съди по
отчетите на публичните дружества (търгувани на борсата) за първото тримесечие. И макар за
някои от тях периодът да е донесъл сериозно повишение на приходите, при доста намаляват или
остават без промяна.

Положението не е розово, като се има предвид, че и първото тримесечие на миналата година беше
слабо. Според представители на бизнеса политическата криза в страната има слабо влияние върху
дейността им. По-скоро причините са същите, които тормозят българската икономика години
наред – свито вътрешно потребление и безработица, несигурност, спад на основни пазари като ЕС
и недостатъчен ръст на износ за нови региони.

Макар на борсата да се търгуват малък брой компании, той може да се приеме донякъде за
представителен за доста сектори, а и за тенденциите в икономиката като цяло.

Добре, че е износът

Традиционно износителите се справят по-добре, макар че и за тях не липсват трудности -
например машиностроителните компании започнаха да забавят темпо още през миналата година.
Производителят на акумулатори "Монбат" обаче отчита ръст и на продажби, и на печалба в
сравнение с първото тримесечие на миналата година, макар и с намаление на износа за основния
си пазар – Франция.

Като стойност спадът е с едва 30 хил. евро до 3.43 млн. евро, но като дял понижението за година е
с 6 процентни пункта до 15% от общия експорт на компанията. Това се компенсира от по-високи
продажби на други пазари като Германия, Холандия и различни държави, заемащи по-малък дял в
продажбите. Като цяло експортът на "Монбат" е нараснал с 37% до 23 млн. евро.

Увеличение на производството и продажбите има и производителят на алуминиеви изделия
"Алкомет" - Шумен, което изнася почти цялата си продукция. През първото тримесечие
произведената и продадена валцова и пресова продукция на фабриката е нараснала с 12% на
годишна база и всеки месец средните продажби са били за 24.4 млн. лв.

От компанията посочват, че през първите три месеца на годината производствените им мощности
са били натоварени 100%, а освен нараснало търсене на вътрешния пазар износът се е покачил с
13%. Очевидно компанията започва да се възстановява, след като през миналата година приходите
и печалбата и се свиха.

Основните пазари на "Алкомет" са в Западна Европа, като усилията на ръководството са да
осигурява клиенти от различни държави, се посочва в доклада за дейността. Паралелно с пълното
натоварване на мощностите текат и нови инвестиции за увеличаване на капацитета – до две
години в пресовия цех трябва да заработят две нови линии.

Европейско финансиране ще се използва частично и за нова система за пречистване и пускане на
още четири нови пещи за фолио и алуминиеви рулони, като общата стойност на проекта е 7.6 млн.
лв. Половината са от европейските фондове, като проектът трябва да бъде завършен през тази
година, се посочва още в доклада на компанията.

Макар и със значителни нови инвестиции, развитието на "Алкомет" показва общата тенденция в
българската индустрия – голяма част от новите производства изискват по-малко персонал, повече
обучени хора и по-малко разходи за заплати.

С ръст на приходите и печалбата е и производителят на медикаменти за ветеринарната медицина
"Биовет". Основна част от продукцията предприятието от Пещера отива за износ. Стабилни
резултати в началото на годината показва и производителят на торове "Неохим", който успява да
отчете лек ръст на продажби и печалба. През 2012 дружеството изкара тежка година, като излезе
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на загуба. В групата на компаниите с ръст на приходи от продажби и печалба е и "Проучване и
добив на нефт и газ", както и "КРЗ Одесос", което успява да се справи със загубата и вече е на
плюс.

"Като цяло някъде има нарастване на приходи (сред публичните компании - бел. ред.), но общото
ми усещане е по-скоро за застой", коментира Кирил Бошов, председател на управителния съвет на
"Еврохолд България" - холдинг, който се занимава с търговия, лизинг на автомобили и финанси.
По думите му януари и донякъде февруари са били относително добри, но след това наяве са
излезли негативни тенденции.

Бошов смята, че влияние са оказали и предсрочните избори, но в никакъв случай те не са били
основната причина за застоя на икономиката. "Основните причини са като от последните години –
слабо вътрешно потребление. В някаква степен бизнесът свикна да работи в ситуация на
несигурност – преди беше икономическа, сега е политическа", добави той.

Да не става по-зле
Като цяло обаче повечето компании продължават да се борят с трудностите. Например
дървопреработвателното дружество "Лесопласт" - Троян, свива обема на произведените дървесни
плоскости с 20%, а на шперплат – с 3.5%. От компанията обясняват, че причината за по-малкото
производство на шперплат са нередовните доставки на суровини.

На 10 март е било спряно производството на фазер заради намалено търсене и натрупване на
големи складови наличности. По-голямата част от продукцията на компанията се изнася. Заради
намаленото производство и невъзможността част от разходите да се свият компанията е излязла на
загуба, резултат от невъзможността разходите да се свият заедно с приходите. Още едно
дружество, свързано с мебелната индустрия, отчита спад - "Никром – тръбна мебел", Ловеч.

Компанията, която е подизпълнител на "Икеа", няколко германски и италиански мебелни фирми,
има 15% понижение на продажбите. През тази година обаче ръководството планира да инвестира в
нови технологии и да увеличи приходите от мебели със собствена марка, се посочва в бележките
към отчета. Интересни зависимости има и в резултатите на електроразпределителните дружества –
докато двете на "Енерго-про" отчитат спад в приходите, тези на "ЧЕЗ Електро" растат.

Само за три месеца просрочените вземания на "Енерго-про продажби" са нараснали с 1.6% до 28.3
млн. лв., а тези на "Енерго-про мрежи" - с 20 на сто до над 1 млн. лв. Цветослав Цачев,
ръководител "Анализи" в инвестиционния посредник "Елана трейдинг", определи изненадите в
отчетите за първото тримесечие като "по-скоро негативни", но по думите му не е имало и
основания да се очаква подобрение.

Едни и същи фактори се виждат и в последните отчети – свито търсене, особено на вътрешния
пазар, влошаване на нормата на печалба и мерки от фирмите срещу кризата, които включват
намаление на разходи, на инвестиции и на дълговете им, добави Цачев.

Трудни за прогнозиране

И Цачев, и Кирил Бошов не се ангажираха с прогнози какво очаква българските компании в
идните месеци. Бошов обаче е донякъде и оптимист, защото след трудностите на икономическата
и политическата несигурност по-скоро следва подобрение. Заместник-председателят на
Българската стопанска камара Камен Колев прогнозира, че няма да има сериозни промени в
посока растеж или осезаем спад в следващите месеци.

"Ако говорим за БВП, ръстът му ще се колебае между 0 и 1%, а вътрешното потребление ще си
остане свито. По отношение на износа не очакваме по-осезаем темп на нарастване, свит е
основният ни пазар в ЕС", коментира Колев. Според него шансовете за ръст на българските
компании са повече износ в държави като Турция, Китай, изобщо на източни пазари, където
всъщност вече се вижда и увеличение, което донякъде компенсира спада на традиционните
потребители на българска продукция.
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От БСК смятат, че определено годината ще бъде добра за тези дружества, които успеят да
пласират продукция на външни пазари. В България безработицата ще си остане сериозен проблем,
което означава още по-голямо свиване на вътрешната консумация. Проблемите обаче се трупат
един по един – дори и при свито потребление местното производство намалява за сметка на вноса,
което още повече задълбочава проблемите с безработицата, ниските доходи и общата стагнация.

"Според наши проучвания 2/3 от храната, продавана в България, вече е внос и тази тенденция се
задълбочава. Това свива консумацията още повече, включително и на електроенергията, и удря
още много дейности", обясни Колев. Според него вътрешното потребление трудно може да бъде
задвижено, така че изходът за българския бизнес е пробив навън. "Лошото е, че нашият износ е
нискоиновативен, силата ни е ишлемето. Все пак и простите дейности носят определени приходи",
каза още заместник-председателят на БСК.

По-различни фактори

Има компании, чиито резултати не са повлияни от икономическото състояние в държавата, а от
специфични фактори. Производителят на опаковки за цигарената индустрия "Юрий Гагарин"
продължава да губи приходи, а за периода излиза и на загуба. Компанията обаче реално загуби
основна част от бизнеса си, след като през миналата година с лобистки поправки беше забранено
производството на цигарени гилзи в България.

"Параходство БРП" също свива приходите си, но пък успява да излезе на  печалба. От компанията
обаче съобщиха, че пускането в експлоатация на Дунав мост 2 вероятно ще доведе до
изключителен спад в дейността на Фериботен комплекс Видин, а фериботът на БРП "Бдин",
извършващ в момента превози между Видин и Калафат, ще бъде спрян.

Без значение от факторите картината в българския бизнес засега не остава добра, което не
позволява да се задвижи основният мотор - за създаване на нови работни места и повишаване на
доходите.
Капитал, 08 май 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


