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Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 11.02.2013

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

Средни цени на продажбите в Стара
Загора, всички райони, към 04.02.2013

Средни цени на продажбите в
Благоевград, всички райони, към
04.02.2013
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 Предстоящи събития

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

"Оптикс" откри нов цех за 500 хил. лв.
Общо 500 хил. лв. е инвестирал производителят на
оптична техника "Оптикс" в изграждането на цех за
краен монтаж на термовизионни изделия в парка си в
Панагюрище. В новия производствен участък ще се
сглобяват мерници, камери и други продукти за
наблюдение и охрана. Повечето от компонентите се
изработват в самия завод, включително и софтуерът. В
цеха ще работят около 30 души. Термовизионните
изделия имат и гражданско, и военно приложение.
Използват се от спецчастите, армията и полицията,
както и за цивилна охрана и наблюдение.
Капитал, 12 февруари 2013

НАП продала имущество на длъжници за
2 млн. лв.
Повече от 2 млн. лв. са постъпили в хазната през 2012 г.
от продажба на имущество на длъжници, съобщи
столичната НАП. Това е със 708 хил. лв. повече в
сравнение с миналата година. На публичен търг са били
продадени недвижими имоти, леки автомобили, машини
и други вещи на лица с големи борчове към хазната. До
принудително събиране на просрочията се стига, когато
и след получаване на покана от НАП за доброволно
плащане длъжникът не започне да се издължава. Така
през миналата година в НАП-София са били образувани
17 470 изпълнителни дела спрямо длъжници. Размерът
на вземанията по тях е за над 500 млн. лв.
Междувременно стана ясно, че през 2012 г. столичната
дирекция е поискала от съда да обяви в несъстоятелност
111 дружества с общ размер на дълга за повече от 610
млн. лв. Изпратени са и сигнали до прокуратурата за
търсене на наказателна отговорност от управителите и
собствениците им. Причината е, че те не са уведомили
съда за изпадане в неплатежоспособност. 1,459 млрд. лв.
са постъпили по сметките на столичната НАП през 2012
г. от просрочени данъчни и осигурителни задължения.
Това е с 600 млн. лв. повече в сравнение с 2011 г.
Монитор, 12 февруари 2013
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Швейцарската LEM ще произвежда измервателни уреди в България
Швейцарската компания за електронни компоненти LEM ще открие предприятие в София, като
инвестицията се очаква да бъде 2 млн. швейцарски франка. Решението за новата мощност на
компанията е било взето на заседание на ръководството на 8 февруари. Така в рамките на 12
месеца това е на път да се окаже втората швейцарска високотехнологична инвестиция, след като
през октомври компанията R&M откри завод в София. В предприятието ще се произвеждат
фиброоптични компоненти и платформи. Решението на LEM е продиктувано от желанието на
швейцарската група да увеличи производствените си мощности в близост до европейските си
клиенти. Първоначално швейцарската компания ще наеме 50 служители за новото производство,
което ще се простира върху вече наета площ от 4500 кв. метра. Стратегията й предвижда да
продължи да премества производствата си от Мачида в Япония и Женева към страни с ниски
производствени разходи.
Капитал, 12 февруари 2013

В Кнежа отново ще се произвеждат електрокари
Компанията „Балканкар – Георги Михайлов” ще произвежда електрокари по поръчка на EP
Equipment. „Балканкар – Георги Михайлов” е специализирана в производството и ремонта на
електромагнити, електродвигатели, табла и инсталации. Седалището на компанията е в Кнежа. Тя
беше част от българското предприятие „Балканкар”, обявено в несъстоятелност с решение на съда
от 2002 година. В периода между 70-те и 90-те години на миналия век България беше лидер в
производството на електрокари. Държавната компания „Балканкар” беше сред най-големите
компании в световен мащаб в тази област. След промените обаче това производство замря. Днес
обаче EP Equipment е един от най-големите производители на кари в света. Производството на
фирмата включва цялата гама от складово и повдигачно оборудване, като електрокари, мотокари,
електрически и ръчни палетни колички, повдигачи и др.
Инвестор.бгл, 12 февруари 2013

ЦЕРБ спечели поръчка на косовския НЕК
Проект за над 4.5 млн. лева в Косово спечели българската Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ).
Ремонтът е в ТЕЦ Косово А и е част от цялостната модернизация на ТЕЦ-а, която наскоро беше
обявена като единственото решение на енергийната криза, пред която е изправено Косово.
Възложител на проекта е Националната електрическа компания на Косово – КЕК Косово.
България има огромен потенциал да разраства влиянието си на пазара на енергийни ремонти в
региона, но за тази цел държавата също трябва да оказва подкрепа и да защитава интересите на
родните компании в чужбина. Само за една година ЦЕРБ изпълни пет проекта на обща стойност
над 2.5 млн. лв. в Гърция, Румъния и Македония. Наскоро компанията България стъпи на пазара в
Босна и Херцеговина.
Дарик радио, 11 февруари 2013

Кредиторите наложиха запор върху 100% от "БДЖ - Товарни превози"
Софийският градски съд е наложил запор върху 100% от дяловете на "БДЖ Товарни превози",
чиято приватизация е в напреднала фаза. Запорът е в полза на базираната в Дъблин германско-
ирландска банка Depfa bank, която притежава облигации от първия облигационен заем на "БДЖ
холдинг". Вземането на банката е за около 6.3 млн. лв. След като облигационери преди дни
заведоха иск в Лондонски съд за предявяване на просрочено вземане, сега кредиторската хватка се
затяга все повече с напредването на приватизационната процедура, коментира изданието и
напомня, че кандидатите за товарните превози са четирима. Според юристи, до които се е допитал
вестникът, запорът трябва да означава, че приватизацията не може да приключи. Според тях
евентуална продажба на дружеството не би била нищожна, но който се разпореди със запорирано
имущество, носи наказателна отговорност.
Дневник, 11 февруари 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Износът ни към трети страни расте с
12.8% през миналата година
За цялата 2012 г. износът на България за трети страни се е
увеличил с 12.8% спрямо предходната, показват
предварителните данни на НСИ. Обемът на изнесените
стоки достига до 16.9 млрд. лева, като основните ни
търговски партньори са Турция, Китай, Русия, Сърбия,
Македония и САЩ. Те формират 50% от износа на
България за трети страни. Износът на България към трети
страни (извън ЕС) през декември миналата година
нараства с 6.8%, по данни на Националния статистически
институт (НСИ). През декември 2012 г. спрямо същия
месец на предходната 2011 г. вносът ни от трети страни
расте със същия процент. В абсолютна стойност вносът
се увеличава с 1.6 млрд. лева на годишна база, а износът
– с 1.3 млрд. лева. В същото време вносът от трети страни
се увеличава с 10.8% спрямо 2011 г. и е на стойност 20.6
млрд. лева. Най-много стоки са пристигнали от Русия,
Турция, Китай и Украйна. Най-голямо процентно
увеличение при вноса е отчетено в сектор „Мазнини,
масла и восъци от животински и растителен произход”
(57.6%), а най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни
и живи животни” (23.5%). Общо износът на България
през миналата година расте с 2.6% до 40.7 млрд. лв.
спрямо 2011 г. Вносът нараства с 8.8% до 49.8 млрд. лв.
Класа, 12 Февруари 2013

Въртим 9,3 млрд. лв.
343 млн. броя са банкнотите в обръщение в България към
края на месец декември 2012 година, сочат данни на БНБ.
Общата им стойност възлиза на 9,355 млрд. лева. През
изминалата година банкнотите в обръщение са нараснали
със 7,45% или близо 24 млн. броя. Основен дял в
годишното нарастване на банкнотите в обръщение заемат
купюрите от 100 и 50 лева. Традиционно най-
многобройната банкнота у нас е тази от 20 лева - 112,3
млн. броя или дял от 32,7% от всички банкноти. Средната
банкнота в обръщение е 27 лв.
Стандарт, 11 Февруари 2013

Търговията на дребно се свива
НСИ отчита спад с 0.5% на оборота на търговците на
дребно в страната през декември спрямо ноември. На
годишна база може да се говори направо за срив в
сектора, като търговията на дребно, без продажбите на
моторни превозни средства, се с свила с 5.5%. Спрямо
ноември 2012 г. е налице ръст в търговията на дребно с
текстил, облекло, обувки и кожени изделия, както и при
храните, напитките и тютюневите изделия, който обаче

13.02.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.45545
GBP/BGN 2.27026

Икономически показатели

USD/BGN

1. 20

1. 25

1. 30

1. 35

1. 40

1. 45

1. 50

1. 55

1. 60

1. 65

02
-2

01
2

03
-2

01
2

04
-2

01
2

05
-2

01
2

06
-2

01
2

07
-2

01
2

08
-2

01
2

09
-2

01
2

10
-2

01
2

11
-2

01
2

12
-2

01
2

01
-2

01
3

02
-2

01
3

Централен курс на БНБ
ОЛП 0.01% от 01.02.2013

0.01%

0 .0 0%

0 .0 2%

0 .0 4%

0 .0 6%

0 .0 8%

0 .1 0%

0 .1 2%

0 .1 4%

0 .1 6%

0 .1 8%

0 .2 0%

02.1 2
0 3. 12

0 4. 12
05 .12

06 .1 2
0 7.1 2

0 8. 12
0 9. 12

1 0. 12
11 .12

12 .12
01 .1 3

0 2.1 3

ПЧИ 105.1 млн. EUR през ноем 2012

10 5.1

-60 0

-40 0

-20 0

0

20 0

40 0

60 0

80 0

11
.1

0

01
.1

1

03
.11

05
.1

1

07
.1

1

09
.1

1

11
.1

1

01
.1

2

03
.1

2

05
.1

2

07
.12

09
.1

2

11
.1

2

Лоши и преструктурирани кредити
към ноември 2012

0

1 00 0

2 00 0

3 00 0

4 00 0

5 00 0

6 00 0

7 00 0

11-2011

12-2011

01 -2012

02 -2012

03 -2012

04 -2012

05 -2012

06 -2012

07-2012

08-2012

09 -2012

10 -2012

11 -2012

мл н.

Безработица 11.4% през декем 2012
11.4%

6 .0%

7 .0%

8 .0%

9 .0%

10 .0%

11 .0%

12 .0%

12
.1

1

01
.12

02
.1

2

03
.1

2

04
.12

05
.1

2

06
.1

2

07
.12

08
.1

2

09
.1

2

10
.12

11
.1

2

12
.1

2



стр. 4 от 14
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

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

Брой 7 (40)/ 14 февруари 2013 Камара на професионалните оценители

се дължи на коледните и новогодишни празници. В същото време поръчките на стоки по интернет
и през телефон са намалели с 16.8%, покупките на компютри и телевизори са се свили с 1.6%, а
при фармацевтични и медицински стоки има спад с 1.2%. За оборота на търговията на дребно на
годишна база най-силен ръст има именно при покупките през интернет – с 6.8%. Но спадът при
битовата техника, мебелите и другите стоки за бита е с 13.5%, а при компютърната и
комуникационната техника - с 11.6%. НСИ отчита понижение с 4.3% дори в търговията с
автомобилни горива и смазочни материали, въпреки по-високите им цени.
Класа, 08 Февруари 2013

Растеж на промишлеността и срив на строителството
Ръст на промишленото производство в България с 4.1% през декември 2012 г. спрямо същия месец
на 2011 г., както и спад на месечна основа в строителството от 10,4% отчете НСИ. Понижението
при гражданското и инженерно строителство е 18,6%, а годишният спад на общия индекс на
строителната продукция е бил 15,1% през декември, като при сградното строителство той достига
15,4%, а при гражданското и инженерното – 14,7%. На месечна база българската промишленост е
нараснал през последния месец на миналата година с 2.4%. През декември 2012 г. спрямо ноември
е регистрирано увеличение в добивната промишленост с 21.9%, както и в производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.6%, докато в преработващата
промишленост е отчетен спад с 0.2%. По-значителен спад в преработващата промишленост се
наблюдава при: производството на основни метали - с 15.6%, производството на изделия от каучук
и пластмаси - с 15.0%, производството на напитки - с 12.0%, производството на дървен материал и
изделия от него, без мебели - с 10.9%, производството на химични продукти - с 9.1%. На годишна
база увеличение на промишленото производство е отчетено в производството и разпределението
на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.2%, и в преработващата промишленост - с 2.3%, докато
в добивната промишленост е регистрирано намаление от 7.4%. По-значителен ръст спрямо
предходната година в преработващата промишленост се наблюдава при производството на хартия,
картон и изделия от хартия и картон - с 89.2%, при производството на превозни средства, без
автомобили - с 39.1%, при производството на електрически съоръжения - с 23.7%. Намаление е
отчетено при производството на основни метали - с 20.0%, производството на химични продукти -
с 15.5%, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 11.5%.
Класа, 08 Февруари 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство, преработка и консервиране на
месо и месни продукти", по Дълготрайни активи за 2011 г.
No_
2011 Дълготрайни активи (хил. лв.)

Предприятие Град
2011 2010

1 Меком АД София 65 786 62 054
2 Градус 1 ООД Стара Загора 33 019 34 437
3 Пилко ЕООД Разград 29 937 31 934
4 Месокомбинат Ловеч АД Ловеч 23 083 20 348
5 Кен АД Стара Загора 20 890 21 574
6 Димитър Маджаров 2 ЕООД Пловдив 15 542 16 189
7 Еко Пиле ЕООД Варна 14 142 14 705
8 Еврофриго АД София 11 490 11 802
9 Тандем В ООД София 11 184 10 670
10 Унитемп ООД Войводиново 9 262 10 100

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

Един от най-широко застъпените сектори
на Българска фондова борса – банковият,
ще има нов представител – Тексим Банк. С
това публичните банки в страната ще станат 5, като тук
добавяме Централна кооперативна банка, Първа
инвестиционна банка, Корпоративна Търговска Банка и
Българо-американска публична банка.
profit.bg, 2013-02-13

На 8.02.2013 г. Индустриален холдинг
България АД прекрати изплащането на
парите от продажба на неупражнени права във връзка с
увеличение на капитала от 2007 г. поради изтичане на
давностния срок на задължението за изплащане на сумите
на 04.02.2013 година.
Фирмена информация, 2013-02-13

Търговата цена за Арома Козметикс е
повишена със 17% до 5,59 лв. за акция
Търговата цена за акция на Арома Козметикс АД е
повишена със 17% до 5,59 лв./акция в коригираното
търгово предложение, отправено от Димитър и Лукан
Луканови. Към 6 февруари 2013 г. двамата притежават
общо 76,002%, като предложението е към останалите
акционери. Информацията за повишената цена е видна от
становище на Съвета на директорите на Арома Козметикс
АД. Първоначално предложената цена беше 4,78 лв. за
брой, но Комисията за финансов надзор наложи временна
забрана, давайки ясни насоки за корекция на
предложението, водещи до увеличение на търговата цена.
Арома Козметикс АД отчете 432 хил. лв. неконсолидирана
печалба за 2012 г., като само за последните 3 месеца на
годината реализира загуба от 743 хил. лв.
Неконсолидираните продажби за 2012 г. са за 21,8 млн. лв.,
а собственият капитал към 31 декември миналата година е
1,62 млн. лв. Текущата пазарна капитализация на
дружеството е 1,14 млн. лв. при последната цена на акция от 5,51 лв. за брой. При същата цена е
офертата купува с най-висока цена в момента, а офертата продава с най-ниска цена е при 10 лв. за
ценна книга.
Инвестор.БГ, 2013-02-12

"Елпром Зем" ще изкупува обратно свои акции
Машиностроителната компания "Елпром Зем" ще изкупува обратно свои акции, става ясно от
допълнителна точка в дневния ред на общото събрание, насрочено за 22 февруари. От
ръководството на дружеството предлагат да се изкупуват до 10% от акциите на дружеството при
минимална цена 1.80 лв. и максимална – до 5 лв. Срокът за придобиването на собствените книжа
ще е четири години след приемането на решението от акционерите, като лимитът за всяка
календарна година ще обхваща сделки с максимум 3% от капитала. В момента "Елпром Зем" има 1
212 705 броя акции, всяка с номинал от 1 лв. "Елпром Зем" не е сред активно търгуваните
дружества, макар че все още е на основния пазар на Българската фондова борса, а не на

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

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 1 535 620.35
Standard 850 623.81
АДСИЦ 931 511.24
Общо 4 820 267.61

BGREIT: 11.01.2012 – 12.02.2013
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алтернативния. Последните сделки с книжата му са сключвани при цена 2.90 лв. за акция и са от
петък. За последната една година най-високата им стойност е била през април, когато борсовата
оценка е надминала 5 лв. за акция. Компанията е част от "Индустриален холдинг България", който
също прави обратно изкупуване с цел стабилизиране на цената на книжата си. Само през януари
холдингът е изкупил 99 308 свои акции при средна цена 0.74 лв. "Елпром Зем" е сред
машиностроителните компании, които пострадаха от повторното свиване на световната
икономика и спада в поръчките на сектора.
Капитал, 2013-02-11

Инвестбанк вдига капитала си с 12 млн. лв на извънредно общо
събрание, насрочено за 1 март
Всички акционери ще могат да закупят дял от новото увеличение, съизмерен с процентното им
участие в капитала. Основен акционер в банката е "Феста Холдинг" на Петя Славова - 54,43%.
Самата Славова държи като физическо лице 16 на сто от акциите, а почти 25% са на Адил Ал
Шанфари, инвеститор от Оман. С новото увеличение се предвижда собственият капитал на
Инвестбанк да достигне 182 млн. лв. На практика капиталът на банката ще се вдигне с около 20
млн. лв. Причината е, че сумата 12 млн. лв. се формира при положение, че акциите от новото
увеличение ще се продават по номинала от 1 лев всяка. Пазарната цена на книжата на банката
обаче е около 1,60 лв. за брой. Тъй като се предлагат 11 904 762 броя ценни книжа, то
капиталовото увеличение ще е различно. За операцията е получено разрешение от БНБ и
известието на очакваното увеличение е публикувано в Търговския регистър. Инвестбанк вдига
капитала си за втори път през последните шест месеца. В средата на август 2012 г., когато
инвеститорът от Оман влезе в трезора, той увеличи собствените средства на българската кредитна
институция с почти 25 процента.
Стандарт, 2013-02-11

Индустриален холдинг България АД прекратява договора с Кей Би Си
Секюритис клон България като посредник по издаването на конвертируеми облигации
поради постъпилото уведомление за прекратяване на дейността на посредника. Новият посредник
по издаване на конвертируеми облигации на холдинга ще е Алианц Банк България. Индустриален
холдинг България АД планира издаването на конвертируеми облигации за 30 млн. лв., като
решението бе взето от акционерите на 17 декември 2012 г. Минимумът за успех на емисията е
издаването на книжа за 22 млн. лв., като целта е рефинансиране на текущата емисия
конвертируеми облигации за 21 713 900 лв., а ако бъдат привлечени повече средства ще се
използват за частично рефинансиране на кораб Даймънд Скай, разширение на пристанище КРЗ
Порт Бургас и други малки проекти на дъщерни дружества. Планира се новата емисия да бъде със
срок 2 години, лихва от 6,5% годишно и лихвени плащания на всеки 6 месеца. В момента в
обръщение е третата емисия конвертируеми облигации, издадена на 18 октомври 2011 г. с падеж
18 октомври 2014 г. Лихвата е 8% годишно, а главницата - 21 713 900 лв.
Инвестор.БГ, 2013-02-08

Парламентът извади от забранителния списък за приватизация
"Пловдивския панаир"
Народното събрание извади от списъка с държавни дружества, забранени за приватизация,
"Международен панаир-Пловдив" АД и Националната агенция "Музика". Към забранителния
списък беше добавено дружеството "София тех парк". Павел Шопов от "Атака" заяви, че с това
решение приключва неуспешно борбата за спасяването на Пловдивския панаир. Миналото лято
държавата загуби съдебната битка с мажоритарния собственик - Георги Гергов. Гергов, който от
миналото лято е областен лидер на БСП, преди шест години получи чрез общината без търг или
конкурс миноритарен дял в дружеството и след като изкупи акциите на реститути, увеличи
участието си до сегашните 51 на сто. Сегашното правителство оспори двете увеличения на
капитала, но загуби делото. Затова правителството реши да се освободи от дела си от 49.63% в
панаира. Продажбата ще стане чрез Българската фондова борса. В хода на днешната дискусия
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депутатът от БСП Георги Пирински настоя дружеството да остане в забранителния списък като
изтъкна, че и с по-малък от 50% дял тя може да има глас при управлението.
Дневник, 2013-02-08

На 07.02.2013 г. в "Свинекомплекс Николово"АД е постъпило
уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по чл.145 от
ЗППЦК от "КНТ"ЕООД. То е увеличило дяловото си участие в капитала на "Свинекомплекс
Николово" АД от 7,11% на 10,44% като е закупил 50 000 акции от капитала на дружеството.
RuseInfo.net, 2013-02-08

"Интеркапитал ПД" получи второ разсрочване на облигациите си
Дружеството със специална инвестиционна цел "Интеркапитал пропърти дивелопмънт" успя да
получи второ разсрочване на облигационната си емисия. Това се е случило в сряда на общо
събрание на притежателите на книжата, съобщи участник в него. Емисията беше издадена в бума
на имотния и борсовия пазар през 2007 г. Тогава тя беше със срочност три години и купон 9%
годишно. Нещата в момента обаче изглеждат съвсем различно. Още в средата на 2010 г.
компанията получи ликвидна глътка въздух с удължаването на падежа на заема с три години - до
август 2013 г., но при малко по-висока лихва от 9.5%. Започналата през 2008 г. криза на имотния
пазар вече беше ударила финансово компанията. Общата остатъчна дължима сума тогава бе 5 млн.
евро, а сега, две години и половина по-късно, тя е 3.5 млн. евро. "Интеркапитал ПД" обаче отново
има трудности с погасяването на вноските си. Това е и причината за новото отлагане.
Облигационерите са се съгласили емисията да бъде разсрочена с 60 месеца (до края на 2018 г.), а
лихвеният процент да бъде намален до 7.25%. В замяна на тези отстъпки фондът за имоти се
задължава да учреди първа поред ипотека върху негов урегулиран имот в гр. Ахелой с обща площ
40 хил кв.м в полза на довереника на облигационерите – Инвестбанк.
Капитал, 2013-02-07



стр. 8 от 14
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

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

Брой 7 (40)/ 14 февруари 2013 Камара на професионалните оценители

ИНВЕСТИЦИИ

Двойно падна продажната цена на халетата
на фалиралото гръцко предприятие
„Дупница текстил”, които се разпродават на търг
заради дългове. При обявяването им на публична продан
помещенията бяха оценени на 432 000 лева, а цената, на
която се продават сега е 200 000 лева. Докато цената
падаше плавно през последните 2 години, то само в
рамките на 2 месеца тя се понижи с 50 000 лева. На
последният търг, който бе насрочен за месец декември,
съдия-изпълнителят Елица Христова от Кюстендил
предлагаше халетата за 250 000 лева.  Сградата и машините
на фалиралата шивашка фирма бяха оценени на сумата от
432 470, 42 лв. заради дълг към Обединена българска банка
в размер на 130 000 лева. Върху тях е наложена възбрана, а
отделно има и две договорни ипотеки, които са в Службата
по вписвания. Само на освободените шивачки гръцкият
собственик Теохарис Канелис дължи 100 000 лева, на
община Дупница 30 000 за такса „смет” и данък „сгради”.
Гръцкият собственик Теохарис Канели замина за родна
Гърция след фалита, а 15-те шивачки, които спечелиха
делата срещу него за неизплатените възнаграждения от
месец декември 2009-а година до месец март 2010-а година
все още чакат парите си заради провалените търгове.
dennews.bg, 13 февруари 2013

Над 5 милиона лева са очакваните
постъпления от продажби на общински
имоти, които се намират в рамките на
Пазарджик. Общо 315 парцела в града и околните села
са включени в списъка за приватизация, който ще бъде
гласуван на предстоящата извънредна сесия на ОбС на 14
февруари. 109 имота са обявени за продан в областния
град. Най-атрактивните сред тях са минералната баня в
центъра, която едва на последното заседание на
старейшините бе преобразувана от публична в частна
общинска собственост. Идеята на кмета Тодор Попов е
старата соцреликва да бъде пратена в историята, а
клиентите на къпалнята, които са предимно от кв. “Изток”,
да ползват собствена такава, която ще бъде изградена в
махалата на принципа на публично-частното партньорство.
На вниманието на потенциални купувачи са и
новообразуваните парцели край бъдещата автогара. Те ще
се продават за търговия и услуги, както и за жилищно
застрояване. Намеренията на кмета Попов са да поиска от
държавата и останалите сто декара от територията на
бившето военно поделение. Нов собственик ще се търси и
на паркинга зад частна болница “Здраве”, както и на
недостроените ромски къщички в кв. “Изток”. Цели 206
имота по селата са включени в списъка за продажба. Най-

Нов инвеститор на
Дисниленд до Гребния
Нов съдружник ще има община
Пловдив в смесеното дружество
“Увеселителен парк - Тракия”
АД, което преди време имаше
намерение да построи
Дисниленд в парка между
Братската могила и Гребния
канал. Австрийската компания
“Hoch invest Beterlingst” -
Виена, e уведомила община
Пловдив, че преговаря за
изкупуване на частния дял в
дружеството и иска среща с
кмета.

Марица, 11 февруари 2013

Гръцки фабриканти търсят
цехове у нас
Гръцки производители на стоки
за износ усилено търсят
промишлени площи у нас
заради по-добрата макросреда.
Това сочи анализ на Forton
International. Според Владимир
Гюрджиев, мениджър в
консултантската компания,
първоначално предприемачите
от южната ни съседка търсят да
купят имот и се надяват да го
вземат почти за без пари на
цени като в третия свят, но след
като не намерят подобна
оферта, се ориентират към
наемане.

Монитор, 08 февруари 2013
Стартира трети етап от
реконструкцията на к-с
"Приморски" във Варна
Модернизацията на плувния
комплекс включва
изграждането на покрит плувен
басейн "Приморски" върху
площ от 1300 квадратни метра.
Басейнът ще бъде построен за 6
месеца от изпълнителя на
строителния обект - сдружение
"Аква гарант".

citybuild.bg, 07 февруари 2013
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много са в Мало Конаре - 51, а най-малко в Црънча и Цар Асен - по един.
Марица, 13 февруари 2013

Слабо търсене и силно предлагане държат в напрежение пазара на
търговски площи
Продължаващото отслабване на покупателната способност на населението и свиването на
потребителските разходи оказва негативно въздействие върху пазара на търговски площи.
Търсенето намалява, като търговците са внимателни в плановете за експанзия и се обръщат към
локации с доказан потенциал, посочва се в нов анализ на пазара на търговски площи на
консултантската компания MBL|CBRE. Същевременно много малко нови играчи навлязоха на
българския пазар през миналата година – H&M, Debenhams, Wok to Walk. Натиск върху пазара
оказва и свръхпредлагането на търговски площи, което даде нови възможности на наемателите да
договорят по-гъвкави условия. Очаква се натискът върху пазара да се засили през тази година,
особено в столицата, заради предстоящото откриване на нови търговски центрове. Възможно е в
резултат да се увеличи леко нивото на незаетост, както се случи след откриването на Bulgaria Mall,
коментират експертите. Слабото търсене и силното предлагане на търговски площи продължават
да въздействат върху наемите. През последните три месеца на миналата година средното им ниво
се е понижило с 8% на годишна база до 12 евро на кв. м. Най-съществен спад е отчетен в Стара
Загора – с 18% до 11 евро на кв. м.
Инвестор.БГ, 12 февруари 2013

Paradise center отваря врати напролет
Търговският център на бул. „Черни връх” Paradise Centеr ще отвори врати тази пролет, съобщават
от компанията. В Paradise Centеr са обособени четири специални интериорни зони. Три от тях са:
„Булевардът”, „Каньонът” и „Терасата”. Там са представени високи и средно високи марки. Canali,
Polo Ralph Lauren, Vogue, Dirk Bikkembergs със своя първи магазин в България, Cesare Paciotti и
4US са само част от модните предложения. Четвъртата зона е в сърцето на проекта и представлява
градина. Насред централния атриум са разположени два водопада и езеро с мост. Най-голямата
боулинг зала в столицата, билярд, 5D кино, аркадни игри, спорт кафе, детски център са само част
от атракциите в Paradise Centеr. Първата в България 4DX кино зала със 100 места ще посреща
зрителите на Cinema City. Кино центърът ще отвори с 14 салона, оборудвани с най-съвременната
апаратура. Playground ще представи концепция за семейно развлечение, разгъната на близо 4000
кв. м.  Walltopia, българската компания, която е и най-големият производител в света на стени за
катерене, ще открие център за забавление на възрастни и деца - Funtopia. В залата от ново
поколение за боулдър катерене (катерене на ниски стени), начинаещи и напреднали, семейства и
фирмени клиенти, ще могат да предизвикат гравитацията с екстремни, логически и спортни игри.
Веригите „Карфур” и „Технополис” са също сред ключовите търговски обекти в Paradise Centеr.
economy.bg, 12 февруари 2013

Walltopia с уникален проект за 15 млн. лв.
София ще е първият град в света с мултифункционален център за спорт и култура, който се очаква
да заработи до две години. Инвеститор е българската фирма Walltopia, която ще инвестира 15 млн.
лв. в обекта и ще осигури по този начин над 300 нови работни места. Това съобщи пред
журналисти собственикът и изпълнителен директор на компанията Ивайло Пенчев, който обяви и
името на центъра - Colider Activity Center. Обектът ще бъде разположен на терен от 22 хил. кв.
метра в жилищния квартал "Младост" 3. От тях застроени ще бъдат само 2 хил. квадратни метра, а
останалите ще бъдат обособени като парк за отдих и спорт. Центърът ще разполага с открит
плувен басейн, СПА, стени за катерене, въжени лифтове, зали за практикуване на бойни изкуства,
йога, за провеждане на концерти, конференции, изложби. На покрива на сградата, която ще бъде с
обща разгърната площ от 8 хил. кв. метра, ще има ресторант. Целта е центърът да отговори както
на желанията на активните и спортуващи хора, така и на онези, които ще потърсят забавление и
възможност за провеждане на семейни и фирмени събития както и тимбилдинги. "Подобен
мултифункционален център няма никъде в света", подчерта шефът на Walltopia, която е световен
лидер в своя бранш.
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Дарик радио, 12 февруари 2013

Летище Пловдив с проект за 30 млн. евро
Летище Пловдив може да спечели 30 млн. евро по проект на Европейската комисия за създаване
на международна мрежа за нискотарифни полети от градове, които развиват конгресен туризъм.
Това съобщи шефът на аеропорта Дойчин Ангелов, цитиран от в. "Марица". Идеята е обсъждана
на среща в Италия в началото на месеца, а резултатите ще бъдат ясни до края на март. Развитие на
панаирния и конгресния туризъм чрез европейски пари е в основата на проекта за реализиране на
тази международна мрежа от нискотарифни полети за превоз на пътници и търговски стоки. В нея
ще участват 4 европейски държави с регионално летище до градове, в които има панаири, подобен
на пловдивския. За България вече е избран Пловдив, очаква се да бъдат оповестени дестинациите в
Румъния, Италия и Албания. При реализиране на проекта всяко едно от летищата ще получи 30
млн. евро за подобряване на инфраструктурата, което е заложено и в генералния план за
развитието на летище Пловдив. Проектът е по програма на европейската комисия, с водеща страна
Италия, и се предвижда изграждането на карго терминал с удължаване на пистата и паркинги, каза
Дойчин Ангелов.
stroimedia.bg, 11 февруари 2013

Проектът за тунела под Шипка стартира напролет
Проектът за изграждане на тунела под Шипка е одобрен, избран е изпълнител на строежа и се
надявам до късно до края на тази пролет да започне изграждането на този изключително важен
участък. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по
време на днешния парламентарен контрол, предаде Агенция „Фокус“. Министър Павлова
отбеляза, че до началото март Министерството на регионалното развитие и благоустройството
трябва да подпише договор с изпълнителя на проекта. Въпреки подадените жалби относно този
строеж, се надявам съдът да ни даде разрешение за предварителното му изпълнение. Дори и да не
го направи, пак смятам, че най-късно в края на пролетта ще започне изграждането на тунела под
Шипка, отбеляза регионалният министър. Проектът е финансиран по ОП „Транспорт”, като
включва изграждането на две фази на тунела под Шипка - обходния път на града и строителството
на самия тунел. Министър Павлова заяви, че няма информация за входирана заявка от
инвеститори, заявили интерес за изграждането на тунел в участъка Троян – Кърнаре. Това е много
стар проект за комбиниран – железопътен и пътен тунел в два или три ръкава. За него обаче няма
разработени проекти и никога не е обсъждан от пътна гледна точка.
Дарик радио, 11 февруари 2013

И Пловдив ще строи хайтек парк
Високотехнологичен парк се планира да бъде изграден в пловдивския кв. „Гладно поле". Идеята е
да се използва терен на военните с отпаднала необходимост. По същата схема в София вече се
изгражда хайтек зона - върху стар армейски парцел край бул. „Цариградско шосе".Пловдивският
бизнес център ще се разположи на 775 дка срещу парка „Лаута", източно от кв. „Каменица".
Теренът на военните е изключително важен за начинанието, защото заема най-голяма площ в
района - 563 дка, пише Преса. Очаква се общината да внесе искане до регионалното министерство
за прехвърляне на военния имот. Зоната е с потенциал за икономическо развитие заради наличието
на инфраструктура и транспортни връзки. В района се намират научни институти и филиали на
БАН, наблизо е и Аграрният университет. „Това ще позволи тясното сътрудничество между
бизнеса, учебните заведения и научните центрове", обясни арх. Белин Моллов, ръководител на
експертния екип, който подготвя интегрирания план за развитие на Пловдив.
citybuild.bg, 11 февруари 2013

Инвестиции за над 500 млн. лв. планират по поречието на Марица
Разкриването на 3000 работни места и инвестиции за над 500 млн. лв. в близките 5 г. ще бъдат
вложени в изграждането на водноелектрически централи в долното поречие на река Марица.
Очаква се добивът от тях да е 140 млн. киловата годишно. Проектът е в напреднала фаза –
получени са разрешения за водовземане, изпълнени са всички екологични процедури,
инвестицията е определена като допустима и е осигурено финансиране. Предвидено е и да бъдат
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укрепени дигите по бреговете на Марица. Според източници зад проекта стоят чуждестранни и
местни инвеститори, като една от компаниите вероятно е италианската “ПВБ Груп”. Тя има ВЕЦ-
ове по поречието на река Искър. През юни 2012 г. в експлоатация беше въведена МВЕЦ „Церово“,
която е част от проекта на италианската компания „Среден Искър“ за девет ВЕЦ-а.
Монитор, 11 февруари 2013

Софийският Hilton се продава
Седем години след последната промяна на собствеността столичният хотел Hilton отново се
продава. Със сделката е натоварена американската консултантска компания Jones Lang LaSalle.
Преди дни тя обяви, че приема оферти за два хотела – Hilton в София и Sheraton в полския град
Краков. И двата са собственост на ирландската Quinn Group, която в добрите си години натрупа
портфолио от хотели във Великобритания, континенталната част на Европа и Азия. От няколко
години обаче групата е в тежко финансово състояние и постепенно се разделя с цели поделения от
бизнеса си, включително и с хотелската част. От Jones Lang LaSalle са пестеливи на подробности
около продажбата на Hilton. Вицепрезидентът на консултантската компания Ангъс Уейд обясни
пред "Капитал", че необвързващи оферти ще се приемат до 22 февруари, а финалното пресяване на
кандидатите и подаването на окончателни оферти се очаква към края на пролетта. Успоредно с
това ще тече и процедурата за хотела в Краков. Двата хотела са сред атрактивните имоти в
портфолиото на Quinn Group. Ирландската компания влезе в софийския Hilton през 2005 г. и за по-
малко от година изкупи останалите акции и стана едноличен собственик на капитала. Според
съобщения в ирландската преса платената тогава цена е била около 40 млн. евро. Сега от Jones
Lang LaSalle не посочват начална цена при преговорите. Отсега обаче е ясно, че приходите от
продажбата на двата хотела – в София и Краков, ще бъдат използвани за погасяване на заем от 121
млн. евро, отпуснат от американската The Bank of New York Mellon на дружества от групата на
Quinn.
Капитал, 10 февруари 2013
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АНАЛИЗИ

Моловете - отново в центъра на вниманието
През 2012 г. търговските центрове отново се завърнаха в центъра на вниманието с откриването на
два големи мола в Бургас и София и продължаващото строителство на нови. Площта на
действащите молове се повиши с 13% до 632 800 кв.м., сочи годишният доклад на Forton
International.

Търговската площ на хиляда жители достигна 86.4 кв.м средно за страната при 250 кв.м на хиляда
души средно за Европа, сочи още анализът.

Увеличеното предлагане беше посрещнато с експанзия от повечето търговски вериги, както и от
навлизането на нови. „H&M и Debenhams навлязоха в България през 2012 г., а LC Waikiki  откри
първия си магазин в София“, казва Росен Генев, мениджър във Forton International. „В
новоизграждащите се търговски центрове компании като Inditex, LPP, H&M и др. ще открият
водещите си магазини и ще представят нови концепции.

Откриването на Paradise Center, първия от новото поколение на лайфстайл центровете за
пазаруване и развлечения, ще потвърди тази тенденция.

Наемите за търговски центрове през годината не се промениха съществено. Магазини около 100
кв.м в търговски център в София струват средно 27 евро на кв.м, а в големите градове – около 18-
20 евро, в края на 2012 г.

Реалната икономика, а не спекулативните сделки, определят пазара на бизнес имоти през 2012 г.,
се казва още в анализа.

Производственият сектор заема мястото на търговската логистика като движеща сила за сектора
на индустриалните и логистични имоти. Разкриването на нови работни места в секторите на
услугите и промишлеността поведе възстановяването на пазарите на бизнес имоти в България през
2012 г.

Строителството на офис и индустриални площи намаля, а усвояването им нарасна. Навлизането на
нови и разширяването на присъстващи в страната фирми както от сектора на услугите, така и от
промишлеността, са повлияли по-осезаемо на пазара.

През 2012 г. за първи път от началото на кризата бизнесът не само се премества, а и расте.

„Получихме поредица от потвърждения, че България е привлекателна за инвеститорите в реалната
икономика. Станахме свидетели на откриването на нови предприятия и центрове за обслужване на
бизнес процеси на глобални компании“, казва Сергей Койнов, изпълнителен директор на Forton
International. “Тези тенденции заздравяват основите на пазара на бизнес имоти. Търсенето се
формира от дългосрочни инвеститори, които оценяват условията в България. Развитието на
пазарите на недвижима собственост и в бъдеще ще бъде отражение на техния бизнес.“, допълва
още Койнов.

През 2012 г. търсенето и предлагането на офиси в София бяха най-близо до равновесие за
последните четири години. Наетите площи се увеличиха с 10% в сравнение с 2011 г. до 96 900
кв.м.

Годината завърши силно с 25 400 кв.м усвоени площи в последните три месеца. Над 50% от
отдадените през последното тримесечие на 2012 г. офис площи са наети от нови или разширяващи
дейността си компании. Останалите  малко под 12 хил.кв.м. са преместване или предоговаряне.

Компаниите, без значение дали навлизаха в България, разрастваха се или се преместваха,
продължиха да предпочитат сградите с най-високо качество. Незаетите офиси в топ 10 клас А
сгради намаляха от 28.7% до 18% от края на 2011 до края на 2012 г. За целия пазар свободните
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офиси нараснаха от 31 до 33%, тъй като през 2012 г. завършеното строителство остана на по-
високо ниво от усвояването.

През 2012 г. производството замести търговската логистика като движеща сила за сектора на
индустриалните и логистични имоти. Nobel International (22 500 кв.м) и Woodward IDS Bulgaria
(5000 кв.м) заеха производствените помещения на Miroglio в Елин Пелин.

Automotive Leather Company се нанесе на 6600 кв.м в нова сграда в Мусачево. Сделки като тези
помогнаха за намаляването на процента незаети площи от 5.24% на 3.94% през 2012 г.

„2012 г. беше една година на стабилизиране и доказване на потенциала на България като
дългосрочна, стабилна и привлекателна дестинация за чуждестранни инвеститори, които търсят
възможност за „изнесат“ своите производствени, сервизни и асемблиращи дейности от Западна
Европа и чиято продукция е основно за износ“, казва Владимир Гюрджиев, мениждър
„Индустриални и логистични площи“ във Forton International.

Предлагането се увеличи със 72 300 кв.м въведени в експлоатация в София-град и Софийска
област. В голямата си част те бяха изградени от компаниите, които ще ги използват, а в единични
случаи – предварително отдадени под наем и построени за конкретен ползвател.

Собственици и наематели усвоиха 77 900 кв.м. през годината. Това е с 5 600 кв.м повече от
въведените в експлоатация.
profit.bg, 07 февруари 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 ACCREDITED PRINCE2 PRACTITIONER CERTIFICATE PROGRAMME
КОГА: 27.02.2013

КЪДЕ: онлайн обучение, София

 ЕВРОПЕЙСКИ СИМПОЗИУМ "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ 2013"
КОГА: 11-12.03.2013

КЪДЕ: Berlin

 SEO КОНФЕРЕНЦИЯ 2013
КОГА: 22.03.2013

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

 ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО НАЙ-ИЗВЕСТНАТА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
КОГА: 25-27.03.2013

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


