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Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 12.08.2013

Средни цени на продажбите в Русе,
всички райони, към 29.07.2013

Средни цени на продажбите в Стара
Загора, всички райони, към 29.07.2013

Средни цени на продажбите в Плевен,
всички райони, към 29.07.2013

Източник: imoti.net
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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Печатаме у нас чужди валути
Фактите по сделката обаче са повече от красноречиви.
"Франсоа Шарл Обертюр Груп" е един от най-големите
производители на банкноти в света. Компанията е
основана през 1842 г. и произвежда банкноти за 70
държави в света. Според експерти сделката е сериозен
успех на родната Централна банка, тъй като ФШОГ ще
започне да извършва дейност по производство на
банкноти извън територията на Франция за първи път в
своята 170-годишна история. Основател на френската
компания е гравьорът Франсоа-Шарл (Franсois-Charles
Oberthur), който е сред пионерите в създаването на
печатната преса. Той създава компанията заедно с
партньора си Alois Senefelder, но става неин едноличен
собственик през 1855 г. Компанията отпечатва първия
телефонен указател във Франция, което се превръща в
огромен успех, а качествената продукция на
печатницата влиза в хиляди домове във Франция.
Стандарт, 13 август 2013

МВР се разделя с БМВ и още 2 фирми
След закриването на Сигнално-охранителната дейност
(СОД) МВР ще търси начин да се "освободи" и от
фирмите си, съобщи зам.-министърът на вътрешните
работи Васил Маринов. Става въпрос за компаниите
Безконтактни мултиплексорни вериги (БМВ),
Проинвекс и Радиоелектронни системи (РЕС). Как
дейността им ще бъде прекратена, ще решат юристите
във ведомството. Маринов уточни, че единствено БМВ
отбелязва печалба. Служителите на СОД няма да бъдат
уволнени и ще бъдат пренасочени към други функции.
Според Маринов СОД може да поеме охраната на
обектите на ведомството - около 30 хиляди склада.
Стандарт, 12 август 2013 г.

НКЖИ става хотелиер, за да спаси БДЖ
Министерският съвет одобри предложението "Холдинг
БДЖ" да извърши продажба на няколко недвижими
имоти чрез пряко договаряне. Схемата дълг срещу
собственост е част от плана за оздравяване на
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железницата, подготвян от новото управление, като така държавният превозвач трябва да погаси
задълженията си към инфраструктурната компания, които са над 100 млн. лв. Топката обаче
остава в инфраструктурната компания. Освен че се разминава с възможността да получи така
необходимите й свежи пари, тя ще трябва да навлезе в едно ново поприще, нетипично за
дружество, стопанисващо релсов път и жп гари - хотелиерския бизнес. Прехвърлянето на имоти се
предвижда да стане на три етапа. С трансфера им към НКЖИ компанията се надява да намали
задълженията си грубо с 15 млн. лв. Пет от тях ще дойдат от прехвърлянето на недвижими имоти
като почивната станция в Добринище и лечебно-възстановителния център в Кюстендил и няколко
по-малки и по-малко атрактивни. Грубо около 10 млн. лв. пък излиза оценката на съоръженията на
БДЖ във фериботния комплекс във Варна (подемно-преходни мостове), които неясно защо са
останали в активите на превозвача при разделянето му от инфраструктурата преди години.
Оценката на активите обаче все още продължава.
Капитал, 8 август 2013 г.

"Литекс" купи фалиралата пивоварна "Леденика"
Компанията "Литекс" на Гриша Ганчев е новият собственик на фалиралата пивоварна "Леденика".
Продажбата е финализирана и преговорите са приключили успешно. Цената на сделката е около
12-13 млн.лв. Новият собственик се очаква да инвестира в технологичното обновление на
пивоварната поне 10 млн. лева. До началото на месец март 2014 година се очакват и първите
бутилки от "Леденика". В завода ще работят около 300 души. Преди фалита в него работеха около
700 души. Заводът бе ключов за икономиката в района на Мездра.  "Леденика" бе собственост на
Михаил Миков, по-известен като Мишо-Бирата. Поради непогасени дългове от близо 6 млн. лв
банките запорираха цялото имущество на пивоварната.
БГНес, 8август 2013 г.
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Намалели сме с 45 000 души за година
През миналата година населението на България се е
стопило с над 45 000 души (0,6%) и към 31 декември е
било 7 282 041 души, посочва отчетът за 2012 г. за
изпълнението на Актуализираната национална стратегия
за демографско развитие на населението в България (2012
– 2030 г.). През миналата година за първи път
населението в селата е паднало под 2 млн. души. Към
края на миналата година населението в градовете е малко
над 5,3 млн. души, докато в селата се е стопило до близо
1,975 млн. души. През миналата година са били закрити
24 населени места, а 172 са безлюдни. Продължава да е
силна и вътрешната миграция към градовете. Средно за
страната естественият прираст през миналата година е
бил -5,5% спрямо -5,1% през 2011 г., и -4,6% през 2010 г.
Монитор, 12 Август 2013

НСИ: Износът на България за ЕС
нараства със 7,5%
Износът на България за Европейския съюз се е увеличил
със 7,5% в периода януари – май 2013 г. в сравнение със
същия период на 2012 г. и достига 10,2 млрд. лева,
показват данни на Националния статистически институт.
Основни търговски партньори на България са Германия,
Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират
69,7% от износа за държавите - членки на ЕС. През май
2013 г. износът за ЕС е намалял с 12,0% спрямо същия
месец на предходната година и е на стойност 1,9 млрд.
лева. Вносът на България от ЕС за периода януари - май
2013 г. се е увеличил с 0,5% спрямо същия период на
предходната година и е на стойност 11,9 млрд. лв. по
цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките,
внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и
Испания. През май 2013 г. вносът на България от
държавите - членки на ЕС, намалява с 11,6% спрямо
същия месец на предходната година и достига 2,4 млрд.
лв. по цени CIF. Външнотърговското салдо (износ FOB -
внос CIF) на България с ЕС за периода януари - май 2013
г. е отрицателно и е на стойност 1,685 млрд. лева.
Дарик радио, 12 Август 2013

Броят на новите жилищни сгради
нараства
561 е броят на пуснатите в експлоатация новопостроени
жилищни сгради през второто тримесечие на 2013, сочат
предварителни данни на НСИ. Спрямо същия период на
2012 сградите са с 41 повече. Най-много жилищни сгради
са въведени в експлоатация в областите Варна - 121

14.08.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.47166
GBP/BGN 2.27541

Икономически показатели

USD/BGN
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Централен курс на БНБ
ОЛП 0.02% от 01.08.2013
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ПЧИ 85.8 млн. EUR през май 2013
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Лоши и преструктурирани кредити
към май 2013
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Безработица 10.7 % през юни 2013
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сгради с 592 жилища в тях, Бургас - 105 сгради с 1 001 жилища, и Пловдив - 48 сгради със 179
жилища. Запазва се структурата на жилищния фонд с преобладаващ дял на двустайните и
тристайните жилища. Близо половината от новопостроените жилища са с две стаи (46.6%),
следвани от тези с три стаи (28.2%). От въведените в експлоатация новопостроени жилищни
сгради през второто тримесечие на 2013 със стоманобетонна конструкция са 72.5%, с тухлена -
25.8%, с „друга" - 1.4%, и с панелна - 0.2%.
Стандарт, 12 Август 2013

Юни носи някои положителни данни за промишлеността
След раздвижването през април и спада през май тази година от Националния осигурителен
институт (НСИ) отчетоха, че през юни индексът на промишленото производство, изчислен от
сезонно изгладените данни, нараства с 0.8% спрямо предходния месец. Данните на НСИ са
предварителни. На годишна база обаче за последните три месеца е отчетен спад на производството
в промишлеността. През юни 2013 г. календарно изгладеният индекс регистрира намаление от
4.4% спрямо съответния месец на 2012 година. През юни 2013 г. увеличение спрямо предходния
месец е регистрирано в добивната промишленост - с 5.4%, в производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - с 2.2%, и в преработващата промишленост - с 0.2%. По-
значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на превозни
средства, без автомобили - с 12.2%, при производството на автомобили, ремаркета и
полуремаркета - с 12.1% и при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с
10.8%.
econ.bg, 08 Август 2013

Доверието на българите в икономиката пада
Доверието на българските потребители в икономиката намалява. През юли съответният индекс е
паднал с 2.1 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца. Потребителското доверие намалява
както сред населението на градовете, така на селата. Мненията на потребителите за развитието на
общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и
очакванията им за следващите дванадесет месеца са по-песимистични, показват данните на НСИ.
По отношение на безработицата преобладаващите предвиждания са, че ще има съкращаване на
персонал през следващите дванадесет месеца, като според населението в градовете то ще бъде с
по-високо темпо.
Дарик радио, 07 Август 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на растителни и
животински масла и мазнини", по Дълготрайни активи за 2011 г.

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com

No_
2011

Дълготрайни активи
(хил. лв.)Предприятие Град

2011 2010
1 Папас Олио АД Ямбол 55 160 45 686
2 Олива АД Кнежа 32 040 27 254
3 Бисер Олива АД Стара Загора 17 766 19 157
4 Роса АД Попово 8 950 4 763
5 Сън Фуудс ЕООД Балчик 8 529 494
6 Унибел АД Пловдив 8 476 10 307
7 Звезда АД Долна Митрополия 8 052 4 341
8 Олимекс ООД Видин 5 537 6 229
9 Кехлибар ООД Лясковец 4 970 3 003

10 Клас олио ООД Карапелит 4 862 5 165
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БОРСОВИ НОВИНИ

Софарма трейдинг АД започва
изплащането на дивиденти от 1 септември
Софарма трейдинг АД обяви, че започва изплащането на
дивидента си за 2012 г. от 1 септември 2013 г. За акционери
с клиентски подсметки при инвестиционен посредник
средствата ще бъдат изплатени по сметките при
инвестиционния посредник, докато за акционерите с лични
сметки в Централен депозитар АД– средствата ще бъдат
изплатени на касите в клоновете на SG Експресбанк АД.
Компанията разпредели 6.58 млн. лв. паричен дивидент
между акционерите си - брутно това прави по 0.20 лв. за
лот. Нетният дивидент на една акция след приспадането на
5% данък е 0.19 лв. Софарма трейдинг, както и Софарма
Имоти и Софарма АД, са част от 35-те публични
дружества, които ще разпределят близо 200 млн. лв.
дивидент между своите акционери.
profit.bg, 2013-08-14

Най-скъпите акции на борсата
Прегледът на емисиите акции на борсата сочи, че има 3
компании, чиито цени са по-високи 1000 лв. и други 7 с
цени, по-високи от 100 лв., като част от тях са доста
неликвидни (т.е. сделки с книжата им не са сключвани от
месеци или дори години). И така, ето и най-скъпите акции в
момента на Българска фондова борса: 1. ЧЕЗ Електро
България – 8690 лв. Компанията заедно с класираната на
втора позиция ЧЕЗ Разпределение България се листва на
Българска фондова борса в края на 2012 г. Тогава бяха
продадени притежаваните от държавата по 33% от двете
компании на цена около 115 млн. лв. Високата цена на
книжата на дружеството е следствие от малкия з капитал,
който е едва 5000 акции по номинал от 10 лв. (За
сравнение, капиталът на Енергони, която е най-евтината
акция в момента на борсата е 547 млн. лв.). При настоящата
цена на акцията, пазарната оценка на дружеството е 43.45
млн. лв. 2. ЧЕЗ Разпределение България – 1545 лв.
Високата цена на акциите пречи те да се търгуват почти
всеки ден. Още в началото на днешната сесия са прехвърлени 20 акции на средно 1545 лв. Поради
високата си тежест компанията често може да изкриви един от индикаторите на борсата –
BG40.
profit.bg, 2013-08-14

Джерман-София АД ще решава за отписване от публичния регистър на
ОСА
Джерман-София АД-Дупница (4DZ) свиква извънредно ОСА на 20.09.2013 год. от 10.00 ч., гласи
публикация от дружеството. Събранието ще се проведе в гр. Дупница, ул. Аракчийски мост 3. На
събранието ще се гласува решение за отписване на Джерман-София АД и на издадената от
Дружеството емисията ценни книжа (акции) от регистъра на публичните дружества и другите
емитенти, воден от Комисия за финансов надзор и съответно емисията ценни книжа, издадена от

БФБ-София
Седмичен оборот (05 -10 август 2013)
(лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 596 685.43
Standard 1 370 956.03
АДСИЦ 562 484.05
Общо 3 966 498.71

BGREIT: 12.07.2013 – 13.08.2013
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Дружеството, да бъде дерегистрирана от търговия на регулиран пазар (Българска фондова борса-
София АД); Ще бъдат гласувани и промени в устава на дружеството.
Money.bg, 2013-08-09

Акциите от увеличението на Спиди излизат на БФБ
На свое заседание СД на БФБ обяви допускането до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент
акции "Standard" последваща емисия акции, на Спиди АД-София (0SP). ISIN кодът на емисията е
BG1100007126. Размер на емисията преди увеличението беше 1 482 200 лв., а след нея става 4 446
600 лв. при номинална стойност на акциите 1лв. Акциите са обикновени поименни, безналични с
право на глас Датата на въвеждане за търговия е 12.08.2013 г. (понеделник).
Money.bg, 2013-08-09

Близо 100 публични компании са временно спрени от търговия
Емисиите акции и облигации на близо 100 публични компании не се търгуват в момента на
Българска фондова борса. По данни, предоставени на Profit.bg, общо 92 емисии акции са спрени
временно поради неплащане на такси. Една емисия акции е с наложен ПАМ (принудителна
административна мярка) от Комисията за финансов надзор, а 5 емисии облигации не се търгуват
поради промяна на параметри, обявиха още от Българска фондова борса. При евентуално плащане
на задължението търговията със съответната емисия ще бъде възстановена, включително и при
събиране на вземането по съдебен и извънсъдебен ред, отговориха още от там. Справка на Profit.bg
показва, че през изминалата седмица на Българска фондова борса са търгувани 73 емисии акции,
10 дружества със специална инвестиционна цел, 5 облигационни емисии, трите компенсаторни
инструмента и 1 структуриран продукт (варантите на Енемона).
profit.bg, 2013-08-08

Близо 200 млн. лв. дивидент от публичните компании
Общо 35 публични компании са гласували или ще гласуват в идните дни разпределение на част от
печалбата си за изминалата година под формата на дивидент между акционерите си. Цели 19 от
тях ще заделят суми, надхвърлящи 1 млн. лв., като над 56% от съвкупния брутен дивидент,
възлизащ на 198 млн. лв., се пада на две дружества – Булгартабак Холдинг и Адванс Терафонд
АДСИЦ. Те ще споделят с акционерите си съответно 69.7 млн. лв. и 41.9 млн. лв. Третата позиция
в подреждането е за привилегированите акции на Химимпорт, където ще се разпределят 17.7 млн.
лв. В челото на подреждането са още Софарма АД (8.93 млн. лв.), М+С Хидравлик (7.8 млн. лв.,
ако решението бъде гласувано на 26 август) и Монбат с 7.7 млн. лв. В топ 10 попадат още две
дружества от структурата на Софарма – Софарма Трейдинг и Софарма Имоти АДСИЦ, както и
Спиди АД и Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ. Дивидент от над 1 млн. лв. между
акционерите бе гласуван още от 9 дружества – БГ Агро, Албена АД, Интерсолар Варна, Феър
Плей Пропъртис АДСИЦ, Агро Финанс АДСИЦ, Албена Инвест Холдинг, Агроенерджи Инвест
АДСИЦ и Неохим.
profit.bg, 2013-08-08
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ИНВЕСТИЦИИ

Colliers: Още е рано за ръст на офис-
наемите
Високият дял на свободните офиси в част от развиващите
се пазари в Източна Европа показва, че още е рано да се
мисли за ръст на наемите. Това показва проучване на
консултантската компания Colliers International за
първото тримесечие на 2013 г. То разделя пазарите в
региона на три групи: нови, развиващи се и развити, като
критерият е наситеността им с офис площи. София,
Букурещ, Загреб и Москва попадат в групата на
развиващите се пазари, в която нивата на незаетост
остават високи. Изключение прави само Москва с 6% дял
на свободните офиси, стабилен икономически растеж от
последните години и съответно потенциал за покачване
на наемните цени. Останалите две групи включват
развитите пазари (Варшава, Братислава, Прага,
Будапеща) и новите (Киев, Белград, Санкт Петербург).
Според проучването на Colliers т.нар. развиващи се
пазари до момента са реализирали едва половината от
потенциала си за нови офис площи. Това обаче не
означава, че в близките години има място за големи нови
проекти. Тенденциите са различни. На най-динамичния
пазар - Москва, темповете на усвояване на офис площи са
нараснали с 60% за последните пет години. В основата на
това е икономическият растеж от 4% годишно в Русия,
както и фактът, че много офиси бяха преустроени и
модернизирани според нуждите на наемателите.
Капитал, 13 август 2013

Шест оферти за 1301 м метро до
"Хладилника"
След едноседмично удължаване на срока за приемане на
оферти оценителната комисия на възложителя -
"Метрополитен" ЕАД, днес отвори шестте подадени
оферти за изграждане на отсечката от втори
метродиаметър от метростанция "Джеймс Баучер" до
Хладилника. Първият по реда на внасяне на офертите
участник е обединение "Адвал - Гео", съставено от
"Адвал" и "Геострой". Сдружението е посочило за
подизпълнител "Стартинженеринг". Вторият участник е
турската "Доуш иншаат ве тиджарет", която по традиция
играе без партньор. Компанията е включила
"Стартинженеринг" за свой подизпълнител. Третият
кандидат е обединение "Метро Черни връх 2013",
съставено от "Станилов", Метропроект" - Прага, и "Джи
Пи груп". Подизпълнител отново е "Стартинженеринг".
Четвъртото обединение е "Енерго Черни връх" с основен
партньор "Енергоремонт холдинг", италианската "Икс
Гранди Лавори" АД и проектантското бюро "Рикат",
автор на идейния проект на участъка. Кандидатът не посочва подизпълнител. Пето поред е

Проектът за общ българо-
гръцки КПП на "Маказа"
мръдва с още една крачка
Правителството ще приеме
решение за откриване на граничен
КПП между България и Гърция на
прохода "Маказа", съобщи
пресслужбата на кабинета. Очаква
се това да стане на редовното
заседание на министрите в сряда.
Чрез новоизградената пътна
връзка той трябва да свърже
градовете Хасково и Кърджали на
българска територия и Комотини
и Александруполис - на гръцка.
Медия Пул, 14 август 2013

Летище Варна с нов
пътнически терминал
Новият пътнически терминал на
летище Варна ще бъде открит в
четвъртък. Това съобщиха от
компанията - концесионер на
двете черноморски летища,
"Фрапорт туин стар еърпорт
мениджмънт". Общата стойност
на инвестицията в терминала и
свързаната с него инфраструктура
е над 75 млн. лв.
Капитал, 14 август 2013

$10 млн. струва най-скъпият
дом
10 млн. долара струва най-
скъпият дом, който се продава в
София. За приблизително същата
цена в България могат да се
продадат не повече от 10 жилища.
Това се казва в доклад на
компанията за луксозни
недвижими имоти "Юник
Естейтс", представител на
ChristieТs Great Estates за
България. Едва 3000 имота в
столицата се продават на цена над
1 млн. евро.
Стандарт, 12 август 2013
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обединението "Черни връх". В него играят "Трейс Груп Холд", София, "Пи Ес Ай", Стара Загора, и
"Инжпроект "ООД, София. Сдружението не предвижда подизпълнител. Последният участник е
Сдружение "Метро Витоша 2013", в което се включват испанската "Геа 21" и българските "ПСТ
Холдинг" и "Монолит", София. Подизпълнител е "Стартинженеринг". Всички участници са внесли
банкова гаранция в размер на 600 хил. лв. Комисията ще работи до 30 септември 2013 г., като в
този срок следва да бъдат отворени и ценовите оферти.
Строителство Градът, 13 август 2013

Съдебен изпълнител иска 8,5 дка от „Евксиноград”
Уникална ситуация се разигра за трети път през последните месеци на входа на правителствената
резиденция „Евксиноград“, на чиято територия се опитва да влезе съдебен изпълнител. Той трябва
да извърши въвод във владение на частен собственик, който след 20-годишна сага е успял да
получи чрез съда правата си на наследник на 8,5 дка от имота. Става въпрос за терен, който се
намира в двора на резиденцията, за собствеността на който се е произнесъл дори ВКС, отбелязва
местният в. „Народно дело”. Магистратите са категорични, че въпросните декари са частни и
собственикът им трябва да влезе във владението им. На пътя на изпълнението на съдебното
решение стои обаче НСО. Оградата на „Евксиноград“ все пак може да остане на мястото си, а
частният терен да бъде отчужден и наследникът - овъзмезден за него. Това обаче не може да се
случи, преди имотът да бъде нанесен в кадастъра. За целта е необходимо съдебният изпълнител да
бъде допуснат заедно с геодезист.
Монитор, 13 август 2013

Луксозните имоти в София са 25 пъти по-достъпни от тези в Лондон
Луксозните имоти в София са с около 25 пъти по-достъпни цени от къщите и апартаментите в
столицата на Великобритания. Това се посочва в доклад на международната компания за продажба
на луксозни имоти Christie's, представен в България от местния партньор Unique Estates. Пълният
доклад е ТУК. Лондон е абсолютният световен рекордьор по ценови нива на луксозни имоти. Ако
средната цена на лукс имот там е 53 890 долара на квадратен метър, то в българската столица тя е
2 650 долара на квадрат, а в Далас - 6 450 долара на кв/м. Проучването на Christie's се концентрира
върху 10 града в света, определени като най-желаните и скъпи дестинации - Далас, Хонг Конг,
Лондон, Лос Анджелис, Маями, Ню Йорк, Париж, Сан Франциско, Торонто и Лазурния бряг. В
изследването влизат около 33 000 имота на стойност над 1 млн. долара. За сравнение: в
българската столица делът на луксозните имоти е около 10% от всички на пазара. За такива се
считат къщите над 700 000 евро. С цена над 1 милион евро са едва 0,5% или около 3 000 жилищни
имота в София.
24 часа, 12 август 2013

В Силистра строят логистичен център
В Силистра ще бъде изграден логистичен център за развитие на предприемачеството за 800 000
евро. Проектът "Преодоляване на различията - интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в
района Силистра - Кълъраш" е българо-румънски, съобщиха от Алианса за регионални и
граждански инициативи в Силистра. Общата стойност на проекта е над 1 млн. евро и в
осъществяването му ще участват и Окръжния съвет и Агенцията по заетостта в румънския град
Кълъраш и Силистренската търговско-промишлена палата. Проектът трябва да бъде завършен за
срок от 18 месеца.
Stroimedia.bg, 12 август 2013

Във Варна изграждат нов интермодален терминал
Средствата ще бъдат осигурени от държавата, от собствени приходи на порта и на Държавно
предприятие "Пристанищна инфраструктура" Във Варна ще бъде изграден нов интермодален
терминал във Варна. Това съобщи транспортният министър Данаил Папазов, който участва в
церемония по официално пускане в експлоатация на два нови крана на пристанище "Варна Запад".
Идеята е средствата да бъдат осигурени от държавата, от собствени приходи на порта и на
Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ). Според Папазов
инфраструктурата до бъдещия терминал може да бъде изградена с европейски средства през
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следващия програмен период. По думите на министъра е наложително да се реализира
децентрализация на държавното предприятие и ИА "Морска администрация", тъй като в момента
структурите по места нямат никакво право да вземат самостоятелни решения. Папазов обаче
подчерта, че решенията за нормативни промени е най-добре да се правят след разговори с бранша.
До края на юли на пристанището в морския град са обработени 5,5 млн. тона товари. За
шестмесечието е отчетен ръст на оборота с около 6% в сравнение със същия период на миналата
година, стана ясно още по време на церемонията.
Stroimedia.bg, 12 август 2013

Русе - градът на празните молове
Настоящата година се очертава да е годината на моловете - тя е изключително натоварена в посока
на стартиране на нови проекти. През първата половина на 2013 г. в София отвори врати Paradise
Сenter и доведе до ръст на модерните търговски площи с 80 000 кв.м. Така предлагането в
столицата достигна 325 660 кв.м, а в страната - 720 000 кв.м. Откриването на Paradise Center
доведе до ръст на индикатора за наситеност с търговски площи в София от 203 кв. м на 268 кв. м.
През следващата година, с откриването на Sofia Ring Mall, Mega Mall и Plaza West, се очаква
общият обем площи за София да достигне 444 260 кв. м и да доближи ключовата граница от 400
кв. м на 1000 души население. В средата на юли в Бургас бе открит най-новият търговски център
The Strand, който добави на пазара още 30 000 кв.м. Така морският град вече е градът с най-много
търговски площи, падащи се на 1000 души – 477 кв. м. За да припомним какво означават 400 кв. м
в по-малък град, ще разгледаме любимия ни „град на празните молове“ - Русе. Нещата далеч не
изглеждат добре във всички търговски центрове няколко години след стартирането им, като в
някои от тях празни, по наши наблюдения, са над половината от отдаваемите площи. Честа
практика в по-големите търговски центрове е да се преграждат цели етажи от мола. Такава е
ситуацията дори в "Mall Rousse".
Profit.bg, 12 август 2013

Нова голяма сделка на пазара на земеделска земя
Нова голяма сделка на пазара на земеделска земя у нас. Става въпрос за прехвърлянето на 100% от
капитала на Серес АД, в чийто портфейл има около 186 000 дка масиви. Имотите са разположение
основно в Северозападна (Видин, Враца и Монтана) и Северна Централна България (Велико
Търново и Плевен). Купувач е Ромфарм Компани, като новината за това изтече предходната
седмица от сайта на Комисията за защита на конкуренцията. В днешният седмичен бюлетин на
Централен депозитар пък е регистрирана и самата сделка на извънборсов пазар. Росфарм Компани
бе и купувач на ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя, като сделката за 180 хил. дка земи бе
осъществена на цена от 90 млн. лв. Компанията е собственост на Венелин Георгиев и Тенчо
Шиков, които притежават по 50% от капитала й. Така само в разстояние на около година, на
пазара на земеделска земя бяха сключени три големи сделки, като предходната бе продажбата на
Омега Агро Инвест на Уинслоу ленд инвест АД. Продавач бе Винпром Пещера, а обект на
сделката са около 160 дка земи. По този начин за пореден път се затвърди прогнозата на
Българската асоциация на собствениците на земеделски земи у нас, дадена в началото на 2013 г.
Тогава от асоциацията заявиха, че се очаква повишено търсене на вторичен пазар на земеделска
земя, или вече окрупнените парцели.
Profit.bg, 12 август 2013

Градът на липите променя облика си с 200 млн. лв
Старозагорската община изпълнява широкомащабна програма за ремонти, възстановяване и
благоустрояване на градската среда. Основното финансиране за близо 200 млн. лв. е по спечелени
европейски проекти, но се инвестират и средства и от общинския бюджет. Общо 70 000 кв. м.
тротоарни настилки са подменени досега от началото на инвестиционната програма за
рехабилитация на основните улици, съобщи зам.-кметът Янчо Калоянов. След реализацията на
проекта „Зелена и достъпна градска среда" до ноември се новите настилки ще да надхвърлят 100
000 кв.м. Освен ремонтно-възстановителните дейности, общината стартира изпълнението на
мащабен воден проект за 33 млн.лв. Съвсем скоро строителният консорциум ще започне
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строително-монтажните дейности. Продължава реконструкцията на централния градския пазар със
средства по програма „Джесика". Всичко движи по график и той трябва да бъде готов до началото
на октомври, увери Калоянов. Пред завършване е новата спортна зала в двора на СОУ „Ив. Вазов".
Идната седмица ще бъдат отворени ценовите оферти за избор на изпълнител на друг голям проект
- изграждане на регионално депо за битови отпадъци на стойност 52 млн. лв. В процес на
изпълнение са културният проект за превръщането на античното наследство в туристическа
атракция, изграждането на центровете за настаняване на деца от семеен тип и общностния център
за ранно детско развитие с новата детска градина, модернизирането на онкодиспансера и др.
Стандарт, 9 август 2013

Чехия продава посолството си у нас за над 5 млн. евро
Чешката държава продава сградата на посолството си в София. Тя е предложена на търг с начална
цена 5.7 млн. евро.Наддаването ще се провежда до 4 септември 2013 г., като кандидатите ще
подават предложенията си в запечатан плик в офиса на посредника по сделката “Ирис Трейд
Консулт”. Сградата на посолството се продава заедно с терена, който е с площ 3516 квадратни
метра. Тя е на 6 етажа, с разгъната застроена площ от 6432 кв. м. Купувачът може и да реши да я
събори. На същото място, според застроителния план на столицата, може да се вдигне сграда с
приблизително същата височина. В сделката не влиза Словашкото посолство, което е отделна
сграда, съобщава “Труд”. Чехия е уведомила външното ни министерство за продажбата, както
изисква законът, казаха от МВнР. Оттам обаче не можаха да уточнят къде ще се мести
посолството. За продажба е обявен и голям хотел в София, но заради дългове. Частният съдебен
изпълнител Георги Дичев е обявил търг за 4-звездния “Родина” заради непогасени задължения към
ОББ. Според обявата върху хотела и терена му има общо десет ипотеки в полза на банката,
учредени през 2007 и 2008 г. Началната цена при наддаването за “Родина” е 44 млн. лв. - почти
колкото официалната цена, на която наскоро бе продаден софийският “Хилтън”.
Profit.bg, 9 август 2013
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АНАЛИЗИ

Морските пристанища печелят бизнес за сметка на речните
Част от товарите от и към България, традиционно превозвани по Дунав, са се пренасочили към
морските пристанища през миналата година. Тази тенденция се забелязва още от началото на
кризата и 2012 г. не прави изключение. Това показват данните на Националния статистически
институт (НСИ) за товарооборота на речния и морския транспорт. Товарите като цяло се
увеличават, но резултатите все още са далече от предкризисните нива. Другата тенденция, която
се забелязва, е, че вследствие на концесионните процедури и отдаването на пристанищните
терминали на частни компании ролята на държавните пристанища постепенно намалява.
Ситуацията се запазва и през тази година.

Морето - повече и още повече
С близо 8% по-малко товари са били обработени на дунавските пристанища през миналата година,
показват данните на НСИ. През речните портове минава основно внос, който за 2012 г. надвишава
износа над два пъти. Сериозен дял имат и крайбрежните товари, които обаче отбелязват и най-
значителния спад. В същото време морските пристанища отчитат над 3% ръст на обработените
товари. Това се дължи основно на износа, който за първи път от 2005 г., откогато има статистика,
изпреварва вноса. Отчасти причина за това е намаленият обем товари към страната, който обърна
започналата през 2010 г. тенденция за плавно покачване на вноса след резкия спад предходната
година.

Основната причина за пренасочването на товарите към морето са рекордните студове в началото
на миналата година и сухото време през лятото. Това доведе до временно спиране на работата на
дунавските пристанища, което принуди голяма част от износителите - основно на зърно, да
променят транспортните си схеми и впоследствие да ги запазят, става ясно от отчета на най-
голямата компания в сектора "Пристанищен комплекс - Русе". Така през миналата година през
държавното дружество са преминали минимални количества зърнени храни.

Сериозно намаление има и при обработените метали на пристанище Русе. Причината за това обаче
е по-скоро външна и е свързана с чувствителното увеличение на цените в украинския порт
Измаил, което доведе до пренасочване на този товаропоток по море. Силен спад има и при
обработката на дървен материал, която се извършва на терминала Русе-запад, заради лошите
климатични условия и свиване дейността на клиентите. Понижават се и количествата на
обработените въглища, а перспективите за в бъдеще не са по-добри, тъй като най-големият
потребител на въглища сред клиентите на компанията – "Топлофикация - Русе", планира да
премине на природен газ. Ръст има единствено при химикалите и торовете, но там обемите са
малки.

Икономическата криза като цяло се е отразила на дейността на клиентите на пристанището.
Отрицателната тенденция за развитието на пазарите в Словения, Хърватия, Унгария и най-вече
Румъния намалиха очакваните обеми от дейността на нашите контрагенти, отчитат от
дружеството. Като се добавят и пренасочването на износителите на зърно към морските
пристанища и очакваният спад в обработката на въглища заради "Топлофикация - Русе", от
пристанището не очакват тази година да е по-добра. Допълнително негативно влияние върху
резултатите ще окаже и приключилото концесиониране на терминал "Русе-запад", с което
държавното дружество загуби част от клиентите и товарите си.

Залезът на държавните фирми
За сметка на това морските пристанища се радват на увеличен обем товари през миналата година.
Това обаче не се дължи на двете големи държавни компании, които управляват портовете във
Варна и Бургас. Концесионирането на отделни терминали и засилената конкуренция от страна на
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частните фирми в сектора са довели до спад на обработените от тях товари и съответно по-ниски
приходи, като очакванията са тази тенденция да продължи да се задълбочава.

Най-сериозно понижение има при пристанище Бургас, където товарите са намалели с над една
трета през миналата година. Основната причина за това е концесионирането на двата терминала за
насипни товари "Бургас-изток 2", който вече се управлява от "БМФ – Порт Бургас". Ако се
изключат тези количества, спадът е само 0.5%. Навлизането на нов конкурент в бизнеса е свило
обработените насипни товари в пристанище Бургас наполовина, въпреки че компанията е запазила
доста стабилни позиции при зърнените храни. Успяла е също да привлече и част от клиентите на
отдадените на концесия терминали – главно търговци на въглища, кокс, желязна руда и цимент. С
близо една трета обаче е намаляло количеството на металите, преминали през пристанището,
което е причината и за по-ниските резултати при генералните товари като цяло (-12%).  Въпреки
това понижението на приходите е било съпроводено и от намаление на разходите и така
компанията е успяла да увеличи печалбата си за 2012 г.

Ролята на пристанището обаче ще продължи да намалява, след като през тази година терминалът
за контейнери "Бургас-запад" беше отдаден на концесия на единствения кандидат - "БМФ – Порт
Бургас", който държи и "Бургас-изток 2". Компанията е 100% собственост на Параходство
"Български морски флот", което беше приватизирано преди пет години от българско-германския
консорциум "Кей Джи маритайм шипинг", представлявано от Кирил Домусчиев. Така за
държавния оператор остава само терминал "Бургас-изток 1", където се обработват основно
генерални товари (метали, дървесина, машини и т.н.).

По-високи цени

Сравнително по-стабилни позиции запазва другото държавно пристанище – Варна, което държи
терминалите "Варна-изток" и "Варна-запад". Въпреки лекото понижение на обработените товари
дружеството увеличава приходите и печалбата си благодарение главно на това, че в края на 2011 г.
повиши цените си. Друга причина за ръста е обработеният рекорден тонаж зърно, където
количествата са нараснали с 3% спрямо предходната година, което най-вероятно е за сметка на
дунавските портове. Нещо повече, зърнените храни като цяло са благодатен товар, тъй като
ставката за обработка при тях е по-висока, отколкото при останалите насипни товари. През порта
са преминали и значително повече метален скрап, дървен материал и др., както и контейнери.

Намалява обаче делът на стратегическите клиенти от Девня, където са разположени големи
компании като "Девня цимент", "Солвей - Соди" и "Агрополихим". Според държавното
предприятие това се дължи на неблагоприятни промени в пазара на изнасяните от тях товари.
Отчетът на един от конкурентите на "Пристанище Варна" – "Леспорт" от групата на "Химимпорт",
обаче показва, че има и друга причина. Частната компанията е успяла да привлече като клиент
"Солвей - Соди", която за последните пет месеца на миналата година е изнесла близо 55 хил. тона
калцинирана сода през концесионирания терминал. Затова и от държавната компания отчитат като
риск навлизането на нови фирми в обработката на товари.

Кой печели най-много
Държавните портове имат основателна причина да се притесняват от конкуренцията. Това се
вижда от силните резултати на пристанище "Леспорт", което отчита двуцифрен ръст на
обработените товари през миналата година и достига най-големия си товарооборот от началото на
концесията през 2006 г. През "Леспорт" преминават основно насипни товари, като близо
половината от целия оборот се дължи на зърното. Миналата година през пристанището е било
изнесено и рекордно количество скрап заради увеличеното търсене на изделия от метал и
съответно суровини за производството им. Повишение има също при металите и дървения
материал, както и при химическите товари заради привличането на "Солвей - Соди" като клиент и
вноса на над 15 тона торове. През тази година компанията отново очаква леко увеличение на
обема на товарите, което ще дойде от ръста на износа на сода и вноса на цветни метали.
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Повече товари са преминали и през терминала "Бургас-изток 2" след отдаването му на концесия на
"БМФ Порт Бургас" от началото на 2012 г. При сравняване на резултатите на новия оператор и
товарооборота, отчетен от държавното дружество за същия терминал през 2011 г. (общо 1.346 млн.
тона), се вижда ръст от 14%. В момента концесионерът обработва основно насипни товари, но
плановете му са да разшири дейността и да превърне "Бургас-изток 2" в многофункционален
терминал за всякакви видове товари. А това означава, че конкуренцията ще продължава да
нараства, най-вероятно за сметка на държавните пристанища.
Капитал, 9 август 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 БИЗНЕС ЕТИКЕТ И ПРОТОКОЛ
       КОГА: 25.09.2013- 26.09.2013

       КЪДЕ: Българска стопанска камара, София, ул. "Алабин" 16-20

 ПОЛЗИ ОТ IT ЗА ФИНАНСОВИТЕ ДИРЕКТОРИ
       КОГА: 23.09.2013

       КЪДЕ: Гранд Хотел София, Триадица, София, ул. "Гурко" 1

 БИЗНЕС АНАЛИЗИ И ОБРАБОТКА НА ГОЛЕМИ МАСИВИ ОТ ДАННИ
     КОГА: 19.09.2013

       КЪДЕ: Хилтън Хотел София, Мусала, София, Бул. "България" 1


