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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

"Тотал" ще проучва за нефт и газ у нас
Международната агенция Moody's Investors Service
понижи кредитния рейтинг на Райфайзенбанк /България/
от D+ на D-. Освен това от агенцията намалиха както
дългосрочния, така и краткосрочния рейтинг на банката
за депозитите в левове и чуждестранна валута. Новите
рейтинги имат стабилна перспектива, което означава, че
не се очакват скорошни понижения. В прессъобщението
на Moody's се посочва, че намалението на рейтингите
отразява предизвикателната външна среда, влошеното на
качеството на активите на "Райфайзенбанк" и
очакванията за задълбочаване на проблемите, свързани
със секторите на строителството и недвижимите имоти, в
които банката има сериозни позиции. От агенцията
виждат натиск върху рентабилността на Райфайзенбанк,
идващ от високите изисквания за размера на провизиите
в България и забавянето на ръста на кредитирането.
Очакванията на Moody's са, че слабите икономически
перспективи пред българската икономика ще ограничат
възможностите на банката да се стабилизира и да
подобри своите качеството на своите активи,
рентабилността си и финансовите си показатели. В
контекста на анемичен икономически растеж, високите
експозиции в портфейла на Райфайзенбанк към секторите
на строителството и недвижимите имоти, водят до
рискове за баланса на кредитната институция в случаи на
неплатежоспособност на големи корпоративни клиенти.
Към края на 2011 г. обезценените кредити са достигнали
15% от брутните кредитни активи на банката, главно
заради просрочване на плащанията по задълженията на
големи строителни компании. От Moody's също така
отбелязват, че рентабилността на Райфайзенбанк, остава
под натиск, заради необходимостта от поддържане на
солидни провизии. Стабилната перспектива на рейтинга
на Райфайзенбанк отразява силния франчайз на банката и
равнищата на капитал и ликвидност. Освен това от
агенцията отчитат, че българската банка е стратегически
важна и добре интегрирана в рамките на Raiffeisen Bank
International AG и при нужда вероятно ще получи
необходимото външно финансиране.

Дарик радио, 1Август 2012

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 30.07.2012

Средни цени на продажбите в Русе,
всички райони, към 23.07.2012

Средни цени на продажбите в Стара
Загора, всички райони, към 23.07.2012

Средни цени на продажбите във Велико
Търново, всички райони, към 23.07.2012

Източник: imoti.net
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Заради измамите: Бързи фалити
Държавата най-сетне се зае да сложи край на измамите чрез фалити със задна дата. Сделки ще се
развалят само до 2 години назад от датата, на която е подадена молба в съда за обявяване в
неплатежоспособност на закъсало дружество. Промяната е заложена в проект за поправки на
Търговския закон, изготвени от депутати от ГЕРБ. Така ще се пресече възможността кредиторите -
банки и компании, да бъдат изигравани от длъжници чрез юридически хватки, коментира един от
авторите на промените Емил Радев.

Стандарт, 30 юли 2012

Веселин Марешки е новият спонсор на Локомотив Пловдив.
Варненският бизнесмен Веселин Марешки пое клуба от "Лаута" след напускането на Коко Динев.
Преди да удари рамо на "смърфовете", премиерът помогна на "Берое", "Ботев" (Враца), "Марек" и
"Нефтохимик" да оцелеят. Съдейства за намирането допълнителни спонсори в "Левски" и в
ЦСКА, а още куп отбори взеха от държавата пари да си оправят базата. Аптекарският бос Веселин
Марешки донесе снощи 1 милион лева на "Локомотив" за официалното си представяне пред
феновете на клуба снощи. Варненецът показа бордерото за превода на парите, които ще помогнат
на отбора да стъпи на крака. Варненецът е отворен и ще приеме всеки бизнесмен, който иска да
помага на клуба. Според сайта bogatite.com състоянието му е приблизително 95 млн. лв.
Варненецът е собственик на 2 фирми за търговия с фармацевтични и козметични стоки. Занимава
се и със строителство. Притежава Медицински център "Младост" във Варна. Тай е общински
съветник втори мандат в морската столица и зам.-председател на общинския съвет. Избран
последно от листата на РЗС, но по-късно напуска партията.

Фирмена информация, 30 юли 2012

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на сръбското
поделение на руската “Газпром” - “НИС Петрол” да купи още 5
бензиностанции в България. С тях дружеството вече ще притежава 0,6% от обектите за
зареждане с гориво у нас. “Газпром” започна да навлиза активно на пазара на дребно на бензин в
България от края на миналата година. Досега дружеството е купило общо 14 обекта в
провинцията, а сега ще присъедини пет край Пловдив, Варна, Силистра и Пазарджик. Според
антимонополния орган има достатъчно конкуренция на пазара на горива на дребно и няма пречки
за навлизане на нови играчи, особено когато техният дял е “незначителен”, какъвто е случаят с
“НИС Петрол”. С нова бензиностанция ще се сдобие и гръцката “Еко”. Дружеството ще наеме
обект във Варна от фирмата “Виста ойл”. Планът на компанията е да увеличи присъствието си на
българския пазар с 20 бензиностанции. КЗК установи, че има картел на пазара на едро между
четири компании - “Лукойл”, “Нафтекс Петрол”, “Ромпетрол” и ОМВ. Дружествата вече са
предложили да поправят поведението си, за да им се разминат глобите, но комисията не се е
произнесла окончателно.

Труд, 27 юли 2012
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Безработицата продължава да расте
Безработицата в България продължава бавно да расте и
през юни достига 12.4%, което е с 0.2 процентни пункта
повече от май. Това показват данните на европейската
статистическа служба Евростат. Те са сезонно изгладени
и изключват влиянието на фактори като временната
сезонната заетост например. За сравнение, средната
безработица в ЕС през юни е 10.4%. Икономистите
очакват негативната тенденция на пазара на труда да се
запази и през следващите месеци. А спад в броя на
хората, оставащи без работа, може да се очаква най-рано
в края на годината. Според анализаторите
продължаващите проблеми на пазара на труда са едно от
най-големите предизвикателства за икономиката.

Капитал, 1 Август 2012

26 хил. родни предприятия са прекратили
дейността си през 2009 година, сочат данните
на Националния статистически институт. Това са точно
8% от дружествата, които са извършвали дейност на
родния пазар през първата година, в която България
започна да усеща кризата, която е на лице и до днес. В
резултат от закриването на тези фирми близо 2,2% от
заетите тогава са загубили работата си. Най-уязвими се
оказват фирмите, работещи в сектор "Търговия, ремонт
на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството",
тъй като те са най-масовата жертва на финансовата
стагнация. На противоположния бряг са дружествата в
добивната промишленост, канализационните и
електрически услуги, управлението на отпадъци,
доставките на вода и финансовите услуги, тъй като
фалиралите фирми в тези сектори са едва 0,2% от всички
бизнес субекти през 2009 г. Друг обезпокоителен момент
е, че през 2010 г. едва 10% от фирмите у нас са имали
персонал, наброяващ повече от 10 души. В 39% от
дружествата служителите са били между 1 и 4 души.

Стандартл, 1 Август 2012

Цените на производител на вътрешния
пазар са се повишили през юни на
годишна база
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар
през юни 2012 г. е с 0.8 на сто под равнището от
предходния месец, съобщават от НСИ. Намаление на
цените е регистрирано в добивната промишленост - с 0.7
на сто, в преработващата промишленост - с 1.2 на сто,
докато при производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ цените остават на
равнището от предходния месец. В преработващата

01.08.2012
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.59218
GBP/BGN 2.49484

Икономически показатели
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промишленост по-значително намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при
производството на основни метали - с 3.2 на сто, при производството на лекарствени вещества и
продукти - с 1.1 на сто, и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 0.6
на сто. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2012 г. нараства с 3.3 на
сто в сравнение със същия месец на 2011 година. Цените се увеличават в добивната промишленост
- с 1.5 на сто, в преработващата промишленост - с 2.0 процента.

Дарик радио, 31 Юли 2012

Бизнесът бавно тръгва нагоре
Подобрение на бизнес климата у нас отчитат от националната статистика. Общият му показател за
юли се увеличава с 1,1 пункта спрямо равнището си от юни. Строителството, промишлеността и
търговията на дребно тръгнаха нагоре. Негативни са резултатите за сектора на услугите.
Предприемачите в строителството смятат, че настоящата активност в областта се подобрява.
Прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани в
сравнение с юни. Производственият график е осигурен с договори за пет месеца и половина.
Очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца обаче са по-неблагоприятни заради
несигурната икономическа среда и финансовите проблеми. Промишлеността и търговията на
дребно също допринасят за подобрението на бизнес климата. Производството е осигурено с
поръчки за страната и чужбина. Негативни са резултатите от изследванията на статистиката в
сектора на услугите. Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават
основните фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в отрасъла.

Новинар, 30 Юли 2012

Занижиха прогнозите за ръст на икономиката
Икономиката на България ще нарасне с 1,7% през 2013 година, прогнозира Европейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР) в последния си доклад за регионалните перспективи. По този
начин ЕБВР понижи с 0,8% досегашната си прогноза, която предвиждаше икономиката на
страната ни да има ръст от 2,5% догодина. Новите прогнози на ЕБВР вече се разминават с
очакванията на родното финансово министерство за 2,5% ръст догодина, които бяха записани в
Бюджетната прогноза за периода 2013-2015 г., приета от Министерския съвет през месец април.
Основните мотиви за прогнозата на европейската кредитна институция идват от отрицателното
влияние на кризата в еврозоната върху региона на Югоизточна Европа. Това води до намален
апетит за риск и понижено търсене на суровини. Въпреки това ЕБВР отбелязва, че България е
единствената държава в Югоизточна Европа, която през първото тримесечие на тази година е
отчела реален ръст на банковото кредитиране.

Стандарт, 26 Юли 2012

Първи спад на проблемните кредити от началото на годината
Делът на лошите и преструктурираните кредити в българската банкова система намалява за първи
път от началото на годината. Последните данни на БНБ показват, че през юни той е 23,55% от
кредитния портфейл на банките, като се изключи овърдрафтът. За сравнение през май
проблемните заеми бяха 23,65% от всички отпуснати. Подобряването на кредитния портфейл
вероятно се дължи на доходите от типичната за лятото сезонна заетост в туризма, земеделието и
строителството. Благодарение на тези приходи част от хората могат да си позволят да подновят
изплащането на текущите си задължения, вноските по които са забавили през предходните месеци.
За това говори спадът на общия обем на кредитите, отпуснати на домакинствата. Към края на юни
домакинствата са дължали на банките 18,758 млрд. лв., или с 1,1% по-малко, отколкото през
същия месец на миналата година. Понижението се дължи на спада на потребителските кредити с
1,9% на годишна база до 7,433 млрд. лв. В същото време депозитите на домакинствата са
нараснали с 14,1% спрямо юни 2011 г., достигайки 32,432 млрд. лв. От всички кредити, отпуснати
на домакинствата, като се изключи овърдрафтът, 20,07% са лоши или преструктурирани спрямо
20,50% към края на май тази година. При бизнеса обаче ситуацията изглежда по коренно различен
начин. Лошите кредити, отпуснати на нефинансовите предприятия, се увеличават до 25,93% от
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всички до 6,462 млрд. лева. Заради това обемът на проблемните задължения в портфейла на
българските банки достига в края на юни общо 9,909 млрд. лева, което е нов рекорд.

Класа, 25 Юли 2012

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Търговия на дребно с автомобилни горива и
смазочни материали", по Дълготрайни активи за 2011 г.

Дълготрайни активи (хил. лв.)No_
2011 Предприятие Град

2011 2010
1 Лукойл-България ЕООД София 755 553 753 510
2 Петрол АД София 516 301 187 541
3 ОМВ България ООД София 236 242 229 707
4 Синергон Петролеум ЕООД София 27 692 26 596
5 Сакса ООД Долна Баня 22 280 18 085
6 Еми ООД Бургас 6 049 4 679
7 Емко М ООД Пловдив 5 588 5 727
8 Европетрол ЕООД Бургас 5 460 5 547
9 Рум Ойл ООД Правец 2 175 2 304

10 Евро оил ООД Гълъбово 2 131 2 193
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Корпоративен сезон: Шарено полугодие
Шарено. Така може да се определи първото полугодие за
бизнеса на българските публични компании, част от които
вече публикуваха финансовите си отчети. От тях е трудно
да се извади обща тенденция както за тренда, така и за
факторите. Има както растящи печалби, така и високи
продажби, но и нови загуби. Факт е обаче, че всички
компании работят в кризисна среда и всяка търси свой
начин да отговори на промените, поне доколкото може.
По-ясно откроено забавяне има при индустриалните
компании - те са ударени или заради свиващия се износ,
или заради падащото потребление в страната. За много от
тях проблем продължават да са скъпите суровини - така
дори и да реализират ръст на продажбите, той е по-малък
от този при разходите, което води до свиване на
маржовете, а в краен случай и по-лошото - загуба.
Относително по-стабилно засега се представят
производителите на цигари и лекарства. Износът е
основният фактор, който помагаше на промишлените
предприятия да се възстановят след рецесията от 2008-
2009 г., и фирмите се възползваха пълноценно, като
пренасочиха по-голяма част от продажбите си към
чуждите пазари. С новото забавяне в Европа обаче
резултатите им отново се влошават.

Капитал , 01 август 2012 г.

Сумата за продажбата на БТК може да
надхвърли 700 млн. евро, съобщава „Комерсант".
Според изданието до септември тази година новият
собственик на телекомуникационната компания трябва да
бъде банкерът Цветан Василев в партньорство с руската
„ВТБ Капитал". „Комерсант" уточнява, че самият
собственик на Корпоративна търговска банка Цветан
Василев е отказал да назове точна сума, а цитираните над
700 млн. евро са неофициална информация и включват и
погашенията към кредиторите на „Виваком". Преди време
се водеха преговори с турския мобилен оператор „Тюрксел". Според „Комерсант" тогава
предложената цена е била далеч по-висока – 1,4 млрд. евро.

Дарик радио, 01 август 2012 г.

Имуществото на "Химко" е на тезгяха, след като Софийският апелативен съд обяви
спрялото преди десетина години предприятие в несъстоятелност. Росица Томова е избрана за
синдик от общото събрание на кредиторите и започва разпродажба на активите. Задълженията на
"Химко" към НЕК "Булгаргаз" и НОИ са близо 86 млн. лв. Софийският апелативен съд отмени
решение на Окръжния съд във Враца, който години наред приемаше оздравителните програми за
"Химко".

Стандарт, 31 юли 2012

БФБ-София
Седмичен оборот (23 – 27 юли 2012г.)
(лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 641 604
Standard 649 825
АДСИЦ 8 747 596
Общо 13 622 047

BGREIT: 29.06.2012 – 31.07.2012
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Продадоха имот на ОЦК - Кърджали 90 пъти над обявената цена
Бизнесмен от община Баните спечели на търг за над 800 хиляди лева имот на Оловно-цинковия
комбинат в Кърджали. Цената е 90 пъти по-висока от първоначално обявената. Велин Фиданов
участва в публична продажба на парцел от 1 800 квадратни метра близо до водно-електрическата
централа на язовир Кърджали. Той отказа да съобщи за какво ще използва терена. Търгът се
проведе от съдия-изпълнител по иск на частно лице. Още над 120 изпълнителни дела предстоят по
искове на ощетени от завода юридически и физически лица, сред които и много металурзи.

profit.bg , 31 юли 2012 г.

Публичната продан на активи на КДН продължава
Във връзка с неизпълнение по договори за кредит на Капитан Дядо Никола АД към
Райфайзенбанк България ЕАД и ОББ АД е обявена публична продан на недвижими имоти – 30
апартамента на стойност 1.12 млн. лв. без ДДС в периода 26.09.2011 до 26.10.2011 и движими
вещи на стойност 13.9 млн. лв. без ДДС в периода 14.10.2011 до 14.11.2011 година. Към
настоящия момент от публичната продан са реализирани приходи в размер на 6.38 млн. лв. без
ДДС, се вижда от отчета на компанията към 30 юни 2012 г. Насрочена е била и втора публична
продан на недвижими имоти – 29 апартамента на стойност 864 918 лева без ДДС в периода
30.04.2012 до 30.05.2012 г. От тях са продадени 7 апартамента на стойност 213 045 лв. От
запорираната готова продукция към 30 юни 2012 г. са реализирани приходи в размер на 198 323
лв. Реализираните приходи от публичните търгове на движимите ДМА в размер на 6.38 млн. лв. са
разпределени пропорционално на дължимите кредитори. Към 30 юни 2012 г. дружеството
реализира нетна загуба в размер на 1.86 млн.лв.

profit.bg , 31 юли 2012 г.

КФН и Делойт одит се съмняват в преоценките на акциите на
дружеството „Енергони”
Комисията за финансов надзор (КФН) и Делойт одит се съмняват в преоценките на акциите на
дружеството „Енергони” в отчета на енергийната компания „Енемона” за 2011 г. Това е причината
регулаторният орган да я задължи, да не гласува отчета си за 2011 г. на насроченото за 20 юли
събрание на акционерите. Така за неопределено време бе блокирано и гласуването на дивидента
за 2011 г. по привилегированите акции, съобщи Investor.bg. На практика не се знае дали
„Енемона” има печалба за 2011 г. В решението на КФН се казва, че дружеството е осчетоводило
печалба от 42,11 млн. лв. от инвестицията си в „Енергони”. Ако тази печалба се извади от отчета
за миналата година, то „Енемона” ще е на загуба от близо 30 млн. лв. От Делойт одит изразяват
съмнение в тази печалба, защото акциите на „Енергони” са неликвидни. Освен това съображение
от КФН се позовават още и на факта, че активите на дружеството са само един патент, в
стойността на който регулаторът има съмнения.

Монитор , 31 юли 2012 г.

Кирсан Илюмжинов вече е мажоритарен собственик на "Петрол
Холдинг".
Това потвърди самият той след среща с премиера Бойко Борисов. Както стана ясно преди месец,
председателят на Международната федерация по шахмат се договори с Денис Ершов, който
държеше 47,5% от акциите на холдинга, и Александър Мелник, собственик на още 5% от капитала
му, да изкупи дяловете им. Сделката вече е финализирана, а договорът е подписан. Каква е цената
на сделката обаче, новият собственик отказа да каже, тъй като в подписания контракт има клауза,
която забранява това, призна Илюмжинов минути преди да се качи на самолета за Бургас. Там той
ще се срещне и с другия акционер с 47,5-процентен дял в "Петрол Холдинг" Митко Събев. Дали
ще придобие и неговия дял в компанията обаче е въпрос на преговори. На срещата си с премиера
Борисов Кирсан Илюмжинов е обявил, че има интерес да продължи инвестициите си у нас. "С
българския премиер поговорихме относно турнири по шахмат, които Федерацията възнамерява да
провежда в България. Обсъдихме и икономическата ситуация в България. Информирах го, че сме
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готови да работим в България, да инвестираме, да създаваме нови работни места", заяви
Илюмжинов.

Стандарт, 27 юли 2012

Предприемач ще печели от употребявани спринцовки по 4 хиляди
долара на тон
“Еко трейдинг БГ” е внесла инвестиционно предложение да преустрои част от съществуваща
сграда в депо за преработка на медицински отпадъци. То ще се намира в Северната индустриална
зона в Пловдив. Разбрах, че цехът ще се занимава само със спринцовки, които вече са били
употребени в медицинските заведения, разкри зам.-кметът на “Северен” Лариса Рабаджийска.
“Еко трейдинг БГ” смята да извлича метала в инжекциите с магнит, а пластмасата да я
обеззаразява с помощта на ултразвук. След това тя ще се смила и оформя като гранули за
производство на полиетилен. Пазарната цена на един тон била 4-5 хиляди долара. Идеята на
пловдивското дружество е все още в проектна фаза. 12 инвестиционни намерения на местни
бизнесмени бяха внесени в екоинспекцията през юни и юли. Между тях няма нито едно за
създаване на фотоволтаичен парк - проекти, които доскоро задръстваха институциите. Една трета
от инвестиционните намерения са в сферата на животновъдството - разширяване на
съществуващи ферми или създаване на нови. Общинската фирма “Спектър” към “Родопи”, която
управлява депото за строителни отпадъци край Първенец е обявила, че иска да го разширява.

Марица , 27 юли 2012 г.

Подписаха първата в страната харта за спазване на принципите на
корпоративна социална отговорност
Първата в страната харта за спазване на принципите на корпоративна социална отговорност
подписаха вчера ръководството на “Захарни заводи” АД в Горна Оряховица и синдикалната
организация на КНСБ в акционерното дружество. На тържеството присъстваха президентът на
КНСБ Пламен Димитров и председателят на Федерацията на независимите синдикални
организации от хранителната промишленост – КНСБ, Славчо Петров. Хартата бе подписана от
изпълнителния директор Валентина Ралева и от председателя на синдикалната организация
Михаил Иванов. Тя включва 12 точки като ангажимент на дружеството, чрез които се гарантират
поставените приоритети по отношение на подобряване на работната и околната среда,
безопасността и качеството на продуктите, технологиите за рециклиране и енергийната
ефективност, а също и здравето и безопасните условия на труд, обяви Валентина Ралева. Тя
подчерта, че ще бъдат организирани и съвместни дейности за повишаване на квалификацията на
работниците и подпомагане на хората в неравностойно положение. Новото е това, че досега тези
ангажименти бяха на ръководството на дружеството, а сега в тях се включва и синдикалната
организация, уточни Ралева

Янтра - Велико Търново , 26 юли 2012 г.

КТБ Асет мениджмънт ще има още един взаимен фонд
Управляващото дружество на Корпоративна търговска банка (КТБ) ще има още един взаимен
фонд, стана ясно от решение на Комисията за финансов надзор. На днешното си заседание
надзорът е дал разрешение за организиране на "КТБ Фонд паричен пазар" и е потвърдил
проспекта му. Както показва и името му, той ще е с нисък риск и ще инвестира основно в
инструменти на паричния пазар като депозити. Проспектът му с точните инвестиционни
ограничения все още не е публикуван на сайта на "КТБ Асет мениджмънт". Това ще е третият
взаимен фонд на управляващото дружество след "КТБ Фонд акции" и "КТБ Балансиран фонд".
Публичното предлагане и на двата започна през месец май 2008 г. В момента балансираният фонд
е с 2.1 млн. лв. активи, а рисковият – с 1.5 млн. лв., показват данни на Българската асоциация на
управляващите дружества. Публична информация кои са инвеститорите във взаимните фондове
няма. От началото на тази година и двете схеми имат близо 7% доходност. На днешното си
заседание КФН е отказала да издаде лиценз на дружество със специална инвестиционна цел
"Фокус пропърти".

Капитал , 26 юли 2012 г.
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Алкомет обяви своите инвестиционни намерения
Шуменската компания „Алкомет” обяви своите инвестиционни намерения за следващите две
години – 2013 и 2014 г., в уведомление, публикувано чрез Българската фондова борса.
Инвестициите са с цел разширяване на продуктовата гама на произвежданите пресовани изделия,
оптимизиране на технологичния цикъл и обезпечаване на производството с необходимото
оборудване, осигуряващо високо качество на валцованите продукти, се посочва в уведомлението.
Планираните нови производствени мощности в шуменското дружество включват изграждане на
две нови линии за производство на профили, тръби и пръти – към преси 600 тона и 5000 тона,
монтиране на две газови пещи за отгряване на рулони с манипулатор за обслужване, монтиране на
две електрически пещи за отгряване на алуминиево техническо фолио.

Шуменска заря , 26 юли 2012 г.

Договорена е най-голямата еднократна сделка на пазара на земеделска
земя в България.
Купувачът, който е готов да плати 90 млн. лева, е абсолютно неизвестна в страната компания -
търговецът на лекарства "Ромфарм компани". Продавачът на близо 180 хил. дка е очакван - "Еларг
фонд за земеделска земя", който се ликвидира. След приключването на покупката "Ромфарм",
която вече има инвестиции в земеделска земя през други дружества, ще стане един от най-едрите
собственици на обработваеми площи в страната. Представител на сектора дори го определи като
най-големия притежател сред юридическите лица. Цената е 89.9 млн. лв., или по 500 лв. на декар.

Капитал , 25 юли 2012 г.
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ИНВЕСТИЦИИ

Подготвят концесия за спортен център с
покрит басейн
Концесия за нов спортен център с 50-метров басейн ще
бъде обявена на 13 септември. Обектът трябва да бъде
разположен на 12 декара от бившия терен, обявен за
стрелбище. Само София и Варна притежава подобно
спортно съоръжение. Откриваме процедурата за
концесиониране, но от фирмата задължително ще изискаме
изграждането на басейн с дължина 50 метра. Останалата
част от терена може да бъде използвана за спортна дейност.
Съоръжението ще бъде ситуирано до спортната зала,
разясни кметът Иван Тотев. Предстои и конкурс за офис
сграда на булевард „Санкт Петербург“. Фирма „Реал
Ковачев“ е трябвала да строи имот, но договорът беше
прекратен от сегашното местно управление. Офис сградите
трябва да са от клас А, което изисква окачена фасада,
лъскави общи части и разпределение тип „open space”.
Тотев подчерта, че Пловдив няма нужда от жилища, а от
повече офиси.

plovdivweek.com, 31 юли 2012

Може да се стигне до недостиг на
качествени офиси
Само с 2 процента е нараснала общата квадратура на
модерните офис площи клас А и Б в София през първата
половина на 2012 г. Или завършените нови пространства се
равняват на 32 хил. кв. м, с което общият обем на офисите
в столицата е достигнал до 1 570 242 кв. м. Същевременно
през първите 6 месеца на годината няма стартирали нови
офисни проекти, а тези в процес на строителство са едва 90
хил. кв. м. За сравнение през първото полугодие на 2011 г.
офис площите в строеж са възлизали на 500 хил. кв. м.
Според имотните специалисти липсата на нови проекти и
непрекъснато намаляващият обем на офисите в строеж
скоро може да доведе до недостиг на качествени площи.
Средата и удобното местоположение са били водещите
критерии по отношение на търсенето от началото на
годината. Другите важни характеристики за наемателите са
били качеството на работната среда, ефективното
управление на сградата и възможността за използване на
допълнителни услуги.

Строителство Имоти, 30 юли 2012

Лом ще изпълнява трансграничен проект за
пазар и бизнес център
Общината в Лом получи одобрение за проект, с който се предвижда модернизиране на сегашния
градски пазар и изграждане на бизнес център за трансгранично икономическо сътрудничество,
съобщи кметът Иво Иванов. Проектът ще се изпълнява заедно с общината на румънския град
Дабулени като българската община е водещ партньор. Финансирането е осигурено от програмата
за трансгранично сътрудничество "България - Румъния". Предстои подписване на договора за

Завод за фарове изграждат
край Попово
Голям завод за производство на
фарове за автомобили ще бъде
изграден в Попово.
Инвестицията прави турският
предприемач Абдул Гани
Биниджи, който е собственик на
марките Ayfar Otomotiv и Mars
Otomotiv. Двете дружества са
специализирани в
производството на фарове,
стопове, мигачи и всички
видове светлинни аксесоари за
леки и товарни автомобили.

Дарик радио, 27 юли 2012

40 000 ниви дадени под
аренда от януари
От началото на януари са
сключени над 40 000 договори
за арендуване на земеделски
имоти, почти колкото и през
същия период на миналата
година. Само за второто
тримесечие броят им е почти 18
000, сочат данни на Агенцията
по вписванията.

Монитор, 27 юли 2012

Компания от Китай прояви
интерес към
индустриалните ни зони
Представители на китайската
финансова компания „China
Camc Engineering" посетиха
Бургас, за да се запознаят
отблизо с проектите и
възможностите за инвестиции
тук..

Money.bg, 27 юли 2012
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финансиране, с което започва изпълнението на проекта. Пазарът и бизнес центърът ще бъдат
разположени в центъра на града. На мястото на сега съществуващи амортизирани сгради и
павилиони ще бъде построена нискоетажна многофункционална сграда с офиси, магазини на
малки търговски фирми и ателиета за услуги. Предвидени са магазини за риба, семена и торове и
ателиета за фризьорски, козметични и ключарски услуги. До пазара-център ще бъде оформен
паркинг за 42 автомобила. Сградата ще бъде достъпна и за хора с увреждания. Стойността на
проекта за изграждане на пазара и бизнес центъра е 1.477 млн. евро, допълни Иванов, цитиран от
БТА.

Строителство Градът, 30 юли 2012

Руснаци купили у нас един град, голям колкото Варна
Над 347 000 руски граждани са си купили имоти в България, което означава че притежават един
български град с мащабите на Варна. Данните изнесе зам.-министърът на правосъдието Деница
Вълкова на международен семинар в курорта Слънчев бряг, организиран от Нотариалната камара
на България и Федералната нотариална палата на Русия. "Руските граждани трябва да знаят, че
техните права са гарантирани, че правото им на собственост в България е защитено и няма да
станат жертви на имотни измами", заяви Димитър Танев, председател на Нотариалната камара на
България. Танев и руският му колега Станислав Смирнов подписаха споразумение за
сътрудничество между нотариатите на двете страни. "България остава единствената страна в ЕС, в
която все още удостоверенията за наследници не се издават от нотариус. В много случаи
кметовете на малките населени места нямат необходимата правна грамотност, не липсват и случаи
на умишлено издадени неверни удостоверения, което създава условия за извършване на имотни
измами", коментира председателят на Регионална нотариална колегия - Бургас Станка Стайкова.

Новинар, 29 юли 2012

България с десет национални курорта
С приемането на новия Закон за туризма на второ четене у нас се обособяват десет национални
туристически курорта, които ще се подчиняват на еднакви правила и стандарти за работа и
обслужване. Това съобщи зам.-министърът на икономиката Иво Маринов. Той уточни, че половин
година след като бъде обнародван законът, ще бъде разписана наредба, в която всеки детайл от
търговската дейност на тези курорти полуградове ще бъде уточнена. Преобладаващата част от
деветте курорта са по Черноморието, като това са от север на юг Албена, Златни пясъци, Св.
Константин и Елена, ММЦ Приморско, Слънчев бряг, Дюни и Елените. В планините такива места
са Пампорово и Боровец. Възможно е да бъдат обособени и други курорти с национален статут, но
това ще се прецизира според критериите за идентифицирането им, уточни зам.-министърът. Той
посочи, че Банско също е курортен град, както и много населени места са такива по
Черноморието. В Банско местата за настаняване са в града, но ски зоната е извън населеното
място, но представлява неделима част от цялото, защото хората отиват там през зимата най-вече за
да карат ски. По тези въпроси ще работим и с колегите от МРРБ за определяне на границите на
националните курорти. Уеднаквени ще бъдат правилата, свързани с транспортната схема, с
инфраструктура, която да облекчава настаняването на гостите – паркинги, които да са
задължителни за най-експлоатираните места в курортите, както и редовен екологичен вътрешен
транспорт за да не се налага всеки да ползва личната си кола.

Монитор, 27 юли 2012

Спад в броя на сделките с имоти
Въпреки лекото увеличение на средните продажни цени на жилищата през първото полугодие на
2012 г., за което съобщи НСИ миналата седмица, броят на сделките през същия период е спаднал с
около 13%. Това показват данните на агенция “Явлена”. Свиването на активността е по-голямо в
областните градове, като в 12 от тях то е над 20% и на практика няма аналог в годините след 2008
г. В София спадът на сделките е 25,26%. Според данните на Агенцията по вписванията при
имотните сделки, които се правят с ипотечен кредит, има още по-драстично намаление. В Шумен,
Благоевград, Видин, Монтана и Разград през първото полугодие има над 40% спад на такива
сделки в сравнение със същия период на м.г. Според анализаторите основната причина е
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влошаващата се икономическа среда в ЕС и в страната. Тенденцията очевидно ще се запази и през
третото тримесечие, което традиционно е по-слабо откъм имотни сделки.

Труд, 26 юли 2012

Данъчни продават парцели до морето.
Апетитни имоти край морето на длъжник продава данъчното във Варна. Терените са на брега на
Ахтопол на първа линия. Два от тях по 1072 кв.м и 1015 кв.м се вадят на тезгяха с начална тръжна
цена съответно от 54 000 лв. и 50 000 лв. Те влизат в кадастъра за нов квартал и са предназначени
за ниско строителство. Квадратният метър се продава средно по 40-50 лв. Още по-евтин е друг
парцел от 2532 кв.м, който се продава за 48 000 лв., което прави по 18 лв. на квадрат. Той обаче е
със статут на земеделска земя и става само за садене на краставици и домати. Длъжникът е
агенция за недвижими имоти, в която миналата година НАП Варна извърши електронна ревизия и
извади укрити данъци от ДДС и печалба в размер на 12 млн. лв. В хода на проверката се установи,
че брокерът извършвал преводи в няколко банки в други европейски страни, без да има основание
за това. На длъжника са запорирани имоти по Северното и Южното Черноморие. На предстоящия
търг за парцелите през август ще бъде продаден и апартамент в Несебър от 61 кв.м със стартова
цена от 41 000 лв. Друг длъжник край морето ще се раздели с апартамента си в Банско със същата
площ, но с начална цена 30 000 лв. Данъчните продават бензиностанция, магазин и заведения на
фирма, отказала да плати борчовете си към хазната. Нещо повече, след връчване на ревизионния
акт собственикът прехвърлил имоти на близки, роднини и свързани лица, но съдът разваля
сделките. На 13 август пускат на търг бензиностанцията с начална цена 294 000 лв..

Стандарт, 26 юли 2012
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АНАЛИЗИ

Цените на жилищата мърдат нагоре, продажбите - не

Цените на жилищата помръднаха нагоре за пръв път от години, но точно обратно на пазаруването
на имоти, което изглежда по-застинало от когато и да било. Серия от допълнителни данни и
коментари, последвала новата статистика, показа, че всеки ентусиазъм днес би бил
преждевременен.

Заради това строителните предприемачи се завръщат към безжизнения от няколко години пазар на
малки и премерени стъпки, с което слагат спирачка пред възстановяването на целия строителен
пазар и свързаните с него отрасли.

Първо повишение
Повишението на цените на апартаментите с 0.2% във второто тримесечие в сравнение с първото,
отчетено от Националния статистически институт, е символично, но първо, откакто продажните
стойности поеха надолу през 2008 г. Напредъкът обхвана почти половината от областните
центрове, които Националният статистически институт следи, но пропусна София-град, Варна и
Бургас, където намаленията са продължили.

Средната цена за страната е достигнала 885 лева на кв.м, с 2.6% по-ниска, отколкото същото
тримесечие на 2011 г., съобщи НСИ на 23 юли. В София са купувани апартаменти на средна цена
1457 лева на кв.м, най-високата в страната за периода април - юни.

"В този резултат няма изненада поне по няколко причини. Първо, спадът в цените на жилищата
продължава вече твърде дълго и след цели 13 последователни тримесечия на спад едва ли е голяма
изненада да се стигне до първа [национална] положителна стойност на тримесечна база", казва
Кристофор Павлов, главен икономист на Уникредит Булбанк, в писмен отговор на въпроси на
"Строителство Градът".

Противоречие
На първото ценово повишение от години се противопоставиха обезкуражаващ ръст в жилищното
кредитиране и намаление в броя на сделките с имоти за полугодието, показатели, че редиците на
купувачите не набъбват.

По-рано брокери заявиха, че покупките на жилища в първата половина на годината са били
стабилни. Агенцията "Адрес недвижими имоти" съобщи на 12 юли, че броят на сделките е бил
подкрепен от завръщането на инвеститори, които купуват не за да живеят в имотите. "Това е
сериозен позитивен знак за пазара на жилищни имоти, тъй като до края на миналата година
покупките с цел инвестиция бяха рядкост, а главният дял покупки задоволяваха основни жилищни
нужди", беше коментарът в прессъобщение на агенцията.

Конкурентът "Явлена" отчете 30% ръст на продажбите си за полугодието в сравнение със същия
период на предходната година в официален коментар до медиите от 24 юли.

Привидно оживление
Но оживлението е повече в офисите на големите агенции, отколкото в тези на нотариусите. Броят
на продажбите на имоти, отчетени от службите по вписвания, намалява с между една пета и една
трета в четирите най-големи града в България във второто тримесечие в сравнение със същите
месеци на 2011 г. С най-много – в София.

Повишение на цените трудно ще се закрепи върху изтъняващата основа от сделки. За полугодието
резултатите са между 10 и 25% надолу и пак купувачите отстъпват най-много в столицата.
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В "Явлена" например отдават повечето сделки в офисите от началото на 2012 г. на завземане на
пазарен дял, не на наличие на повече купувачи. Когато строителството намалява няколко години,
както сега, е възможно купувачите по-често да прибягват до помощта на агент, за да издирят
изгодна сделка.

Жилищното кредитиране, другият измерим показател за търсенето, продължава да буксува.
Годишният ръст на дълговете на домакинствата по ипотечни заеми почти замръзна от началото на
годината и през юни е бил едва 0.3%. Новоотпуснатите и предоговорените заеми се въртят
четвърта поред година на ниво около 100 млн. лева месечно, едва малко над една трета от обемите,
характерни за 2008 г. Изтънелите стойности на сделките също влияят върху ръста на кредита, тъй
като домакинствата могат да си позволят повече квадратни метри със спестяванията си.

Пълзене по дъното
Спадовете в броя на продажбите и в притока на кредитни пари към пазара биха могли да възпрат
продавачите да вдигат цените. Анализаторите предполагат, че последните тримесечия, в които
спадовете се забавиха значително, са по-скоро пълзене по дъното.

"Натрупаният след спукването на балона с цените на недвижимите имоти спад в цените на
жилищата до момента е значителен по каквито и да било стандарти – цели 38% за цялата страна",
казва Кристофор Павлов.

Красен Йотов от Industry Watch, фирма за икономически изследвания, каза: "По-скоро мисля, че
[цените] ще варират около текущите нива и поддържам тази [по-ранна] прогноза, че може да има и
лек ръст около края на годината. Но едва ли ще бъде много съществен."

Според Йотов съществен растеж би бил такъв в ниските проценти, който да се поддържа във
времето – нещо, което още изглежда малко вероятно.

Кристофор Павлов казва: "Данните поне според мен говорят, че процесът на ребалансиране на
пазара на недвижими имоти е в напреднала фаза, а не че този процес е приключил. Така че
тенденцията на спад в цените най-вероятно ще продължи и в следващите тримесечия, като
данните ще бъдат смесени и ще се редуват тримесечия на спад с такива на стабилизиране и дори
частично възстановяване на цените."

Още време
По-солидно укрепване на продажните стойности едва ли ще има без възстановяване на доходите
на домакинствата и намаляване на безработицата. "Чисто макроикономически, ако гледаме текущи
индикатори и очакванията за тази година, не бих казал, че има някакви основания за растеж на
цените, каза Йотов от Industry Watch в коментар по телефона. Ако гледаме другите показатели на
пазара като ръст на кредити, новоотпуснати кредити, разрешения, не съм много оптимистичен."

След пристъпа на рецесията през 2009 г. домакинствата ограничиха харченето и започнаха да
трупат финансови запаси в банките. Така обезсилиха пазар, който преди това растеше като на
стероиди.

"Трайна промяна в тенденциите, свързани с цените на жилищата, ще наблюдаваме едва при
възстановяване на сектора на домакинствата. Това изисква стабилизиране на заетостта, след което
ще наблюдаваме и стабилизиране на очакванията на домакинствата, което в крайна сметка би
трябвало до ни доведе и до по-голямо търсене. За това обаче ще е необходимо още време", казва
Кристофор Павлов.

Намаление в стойностите на продаваните имоти от почти 40% за малко под четири години кара
икономистите да смятат, че просто те са толкова ниски, че дори малцината купувачи могат да ги
преглътнат, без да се опитват да изцедят допълнителни отстъпки.

Строителство Градът, 30 юли 2012
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 СЕМИНАР: АКТУАЛНИ МОМЕНТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП
КОГА: 26.09.2012, 29.09.2012

КЪДЕ: хотел РОЯЛ ПАЛАС ХЕЛЕНА ПАРК*****, Слънчев бряг

 EXPO REAL 2012
КОГА: 08-10.10.2012

КЪДЕ: Мюнхен, Германия

 СЕМИНАР: ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ СВЪРЗАНИ ЛИЦА. МЕТОДИ И
ПОДХОДИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ
КОГА: 12.10.2012

КЪДЕ: София Принцес Хотел****, до Централна гара


