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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Петте кандидати, заявили интерес към
изготвянето на технико-икономическия
анализ и избор на площадка за
изграждането на седми блок в АЕЦ
"Козлодуй" са американската Westinghouse (част от
корпорация Toshiba), френската Areva, която участва
самостоятелно и в консорцуим с Mitsubishi, българската
"Риск инженеринг" и австралийската Worley Parsons,
които бяха архитект-инженери на проекта "Белене".
Крайният срок за подаване на техническо предложение и
ценова оферта беше 16 юли, след което номинираните
кандидати трябваше да бъдат поканени на преговори за
подписване на договора. След като офертите на
кандидатите са били разгледани, те са помолени да
направят подобрения на предложенията си. Това обаче
най-вероятно ще стане чак през септември.

Капитал, 15 Август 2012

„Енерго-Про” дръпна шалтера на “Варна
Тауърс”
Енерго-Про дръпна шалтера на търговския център “Варна
Тауърс”, а отговарящата фирма за поддръжката на
електро мрежата “Боел” поиска обявяването на мола в
несъстоятелност. Лошите дни за “Варна Тауърс”, който
единствен от търговските центрове има и офисна част,
започват на 1 август. Тогава електроразпределителното
дружество ЕОН България, което е основен наемател на
офис площите в кулите, спира за първи път тока.
Наказателната мярка е приложена само за час в първия
ден. След това времето без ток се увеличава постепенно
до три часа. Шалтерът се дърпа в часовете с най-много
посетители между 17 и 20 часа, разказаха наематели в
мола. Наказателната акция продължава вече втора
седмица. Неуредени финансови взаимоотношения между
собствениците на мола Мартин Згурев и Антонио
Бухтияров и Енерго-Про, които станаха мажоритарен
собственик на ЕОН в края на юни, са причината за
спирането на тока.

Медия Пул, 15 Август 2012

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 13.08.2012

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 13.08.2012

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 13.08.2012

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 13.08.2012

Източник: imoti.net
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"СОК Камчия" получи сертификат клас "А"
Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов връчи сертификат
за инвестиция клас „А“ на „СОК „Камчия” ЕАД-Бургас, съобщиха от ведомството. Документът се
издава за инвестиционния проект „Изграждане на детски оздравителен лагер „Черноморски” и
амфитеатър” в курортно селище Камчия на стойност 35.5 млн. лв. „СОК „Камчия” изпълнява
инвестиционна програма на Правителството на гр. Москва на обща стойност над 200 млн. лв. До
момента са осъществени два проекта в комплекс „Камчия” със сертификати по Закона за
насърчаване на инвестициите - от 2007 и 2009 г. Те са на обща стойност 111 млн. лв. Първият е за
изграждане на санаторно-оздравителен комплекс „Камчия” за 72 млн. лв., а вторият – за лечебно–
диагностичен, балнеологичен и образователен център на стойност 39 млн. лв.

Класа, 14 Август 2012

Пускат още играчи при транзита на газа
Монополът на руските доставчици за пренос на газ по транзитните тръби в България ще падне.
Това предвижда проект за договор между оператора на газопреносната мрежа "Булгартрансгаз" и
потенциални купувачи на свободни капацитети. Типовият документ е обявен за обществено
обсъждане и по него се приемат предложения до 25 август. "Булгартрансгаз" ще разпределя
капацитетите за транзит на газ по правилото "първи заявил - първи получил". Предимство ще се
дава на държавната "Булгаргаз". В момента най-голяма част от капацитетите държи руско-
българската компания "Овергаз" (50% собственост на "Газпром"). Затова много промишлени
предприятия се оплакаха в Брюксел и през м.г. ЕК започна наказателна процедура срещу
България. Капацитети ще се дават за месец, тримесечие, една година или повече. Условието е да
има равни свободни количества на входа и на изхода на мрежата.

Труд, 14 Август 2012

Нов контейнерен оператор „Мерск Лайн” е привлечен от  Пристанище
Бургас ЕАД през летните месеци. С 40% е увеличението на трафика на дългогодишния
партньор на порта - „ЕМ ЕС СИ”. Чилийската контейнерна компания CSAV NORASIA също избра
държавното пристанище за свой партньор. Тя ще бъде трета контейнерна линия, която ще ползва
слотове на превозвача MSC. От около пет месеца се обработват контейнери на CSAV NORASIA.
Привличането на най-големият контейнерен превозвач в света (без специализиран контейнерен
терминал), компанията Maersk Bulgaria Ltd (дъщерна компания на датския конгломерат „A.P.
Moller - Maersk Group”), която откри редовна контейнерна линия през „Пристанище Бургас” ЕАД,
доведе до увеличаване на трафика от 25% спрямо 2010 г. и с около 100% за първото тримесечие на
2012 г.

besove.bg, 14 Август 2012

Изпълнителният директор на SAP България Бойчо Делевски напуска
компанията, след като две години ръководеше бизнеса на софтуерния гигант в страната. В
официалното съобщение от SAP се посочват семейни причини за оттеглянето на Делевски. Очаква
се скоро да бъде обявен новият управител на SAP България. В местния офис текат реорганизации,
продиктувани от глобалната стратегия на компанията за насърчаване на бизнеса през
партньорската мрежа. „Наложи се да направим структурни промени в компанията, които доведоха
до съкращения в организацията на локално ниво и централизиране на някои дейности. SAP
България ще продължи да оперира на пазара, увеличавайки инвестициите в партньорската си
мрежа”, коментира Симон Калуза – изпълнителен директор на SAP за Югоизточна Европа.
„Настоящите организационни промени няма да повлияят по никакъв начин на нашите отношения
с клиенти и партньори. Ние ще продължим да поддържаме тясна връзка с тях”, допълни Калуза.
Немската компания предлага у нас стандартни бизнес приложения и аналитични решения, като
планира да засили дейностите си в областта на мобилността, базите данни и облачните
технологии.

Фирмена информация, 14 Август 2012
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Появи се нов местен играч при бързите заеми
Появи се нов играч на пазара на т.нар. бързи заеми. Българска компания е купила дружеството за
потребителско кредитиране на френската банкова група Societe Generale - "КредиБул". То беше
собственост на практика на поделението на Societe Generale за потребителско финансиране Societe
Generale Consumer Finance. Компанията, която е купила "КредиБул", се казва "Инниммо
финансови услуги". Неин едноличен собственик е Валери Вълчев, става ясно от Търговския
регистър. Дружеството е създадено специално за покупката на "КредиБул", като компанията
майка, която отново е собственост на Валери Вълчев, се казва "Инниммо инвестмънтс". Предметът
й на дейност е инвестиции в недвижими имоти, подобрения, отдаване под наем и продажба на
имоти, пише в регистъра. "Инвестираме в различни сектори на икономиката, развиваме и
консултантски бизнес. Средствата за кредитиране ще се осигуряват от дейността ни, както и с
привлечени от банки кредити, но основно от наша дейност", обясни пред "Капитал Daily" новият
собственик на "КредиБул" Валери Вълчев.

Капитал, 10 Август 2012

Най-големият мобилен оператор в Германия "Дойче Телеком" (Deutsche
Telekom) може да купи 100% от родния мобилен оператор Глобул. Това е
обявил лично главният финансов директор на германската компания Тимотей Хьотгес, предава
Wall Street Journal. Както е известно, мажоритарният собственик на Глобул - гърците от OTE
(Hellenic Telecommunications Organization), обявиха още през юни, че планират продажба на
телекома в пакет с веригата магазини "Германос". Целта е да бъдат набрани средства, тъй като
гърците имат натрупани задължения на стойност 3,4 млрд. евро. От Глобул отказаха коментар с
довода, че въпросите трябва да бъдат задавани към гръцките собственици. В момента "Дойче
Телеком" притежава 40% от капитала на ОТЕ, което предполага безпроблемна комуникация
помежду им, ако се стигне до реална оферта от страна на германците.

Стандарт, 10 Август 2012

“Ваптех” планира да изгражда ВЕЦ в Грузия
Българското машиностроително дружество "Ваптех" ще проучва енергийния потенциал на Грузия
и ще подготвя проекти за реализацията му. Споразумение за това е било подписано от директора
на Фонда за развитие на енергетиката в Грузия Леван Еделадзе и управителя на "Ваптех" Васил
Влайчев, съобщиха грузинските медии. Споразумението предвижда също създаването на смесено
предприятие, което да реализира проекти за оползотворяване на енергийния потенциал на бившата
съветска република. От българското дружество не бяха открити за коментар, но "Ваптех" разчита
да участва в изграждането на най-малко една ВЕЦ в страната. Грузинският фонд е създаден в края
на 2010 г. като 100% държавна собственост. Целта му е да подпомага инвестициите във
възобновяеми енергийни източници и по-специално във водноелектрически централи.

Капитал, 9 Август 2012

Дружеството "Групстрой" се е отказало да иска обявяване в
несъстоятелност на контролирания от Васил Божков "Холдинг Пътища", съобщиха от
публичната компания. Вчера холдингът е получил съобщение, че е внесена молба за отказ от
образуваното дело с мотива "поради липса на претенции". Засега от инфраструктурната компания
не са давали повече информация дали са провеждали среща с "Групстрой" и имат ли обяснение за
отказа от молбата, подадена само преди дни. "Холдинг Пътища" е строител на отсечката на
магистрала "Тракия" от Ямбол до Карнобат и обявяването му в несъстоятелност можеше да
затрудни строежа. Искът на компанията, която е регистрираната в гр. Левски, обл. Плевен, беше
внесен на 3 август в Софийски градски съд. Тогава от "Холдинг Пътища" обявиха, че имат
"основателни аргументи за възражения по внесената молба, които ще бъдат представени в
предоставения ни едномесечен срок". Холдингът твърдеше, че дългове към "Групстрой" няма,
напротив – преди време са поискали неустойки от дружеството заради доставка на некачествени
бетонни елементи.

Капитал, 9 Август 2012
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Рекордно ниска доходност при
държавните книжа
Финансовото министерство постигна 4,12% доходност по
емисия държавни ценни книжа. Ведомството предложи за
продажба емисия с обем 50 млн. лв. Доходността е
рекордно ниска за облигация, чийто срок до падежа е 10
години. За сравнение на предходния аукцион за тази
емисия, проведен в средата на юли, доходността беше от
4,73%. Участниците в аукциона подадоха поръчки за
273,65 млн. лв., като търсенето превиши пет и половина
пъти предложеното за продажба количество.

Новинар, 15 Август 2012

България е сред първенците в ЕС с
годишен ръст на икономиката
 Българската икономика е сред десетината икономики в
ЕС, които са отбелязали растеж на годишна база или са
избегнали рецесията. Това показват обобщените
експресни данни за произведения БВП в страните членки
на общността. По информация на НСИ, през второто
тримесечие на 2012 г. БВП на страната нараства с 0,5%
спрямо същото тримесечие на предходната година и с
0,2% спрямо първото тримесечие на 2012 година. По
данни на националната статистика БВП в номинално
изражение достига 19,077 млрд. лева, а реализираната
добавена стойност е 16,438 млрд. лв., като най-голям дял
от 59,8% формира секторът на услугите, следван от
индустриалния с 35 на сто. Но брутната добавена
стойност (БДС) намалява с 0,4% на годишна база през
второто тримесечие, сочат още данните на статистиката.
БВП се състои от БДС и корективи (данъци и субсидии).
Тъй като корективите се увеличават с 5,4% на годишна
база, те повишават и БВП на страната.

Класа, 15 Август 2012

Рекорден скок на цените
Скокът на тока с близо 14% от 1 юли доведе до рекордна
инфлация за изминалия месец от 1,5%, сочат данните на
Националния статистически институт. Такава висока
месечна инфлация не е имало от четири години насам,
доста преди световната финансова криза да удари и
България. Увеличената безработица и свитото
потребление през последните години задържаха цените
на повечето стоки. Но скокът на тока през юли с близо
14% доведе до рязко повишаване с 6,3% на необходимите
средства за поддръжка на дома, а оттук би трябвало да се
увеличат и приходите в бюджета от ДДС.

Стандарт, 14 Август 2012

14.08.2012
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.58341
GBP/BGN 2.48833

Икономически показатели
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Икономически ръст от 1,8 процента чакаме за 2013 г.
Финансовото министерство планира ръст на БВП за 2013 година около 1,8 на сто, каза във Варна
финансовият министър Симеон Дянков. Той подчерта, че въпреки всички мрачни прогнози планът
от 1,4 на сто ръст на БВП за настоящия бюджет се изпълнява. Над половината от страните в ЕС са
в рецесия, но България не е сред тях, посочи вицепремиерът. Над 7,3 % ще е увеличението на
пенсиите от началото на следващата година, каза във Варна министърът на финансите Симеон
Дянков, съобщи радио Фокус. Дянков коментира, че общата инфлация от юли 2009 г. до юли тази
година е 7,3 %. Предвижданото увеличение на пенсиите ще компенсира тази инфлация. През
последните години е водена много строга бюджетна дисциплина, за да не бъдем като всички
останали европейски страни, където няма увеличение на пенсиите. „Вече идва времето на
увеличаване на доходите”, каза Дянков.

Класа, 14 Август 2012

Спадът в строителството е 53% спрямо 2008 г.
Спадът в строителството е 53% спрямо 2008 г. Това си е катастрофа, не спад, заяви
изпълнителният директор на Строителната камара Иван Бойков. "Това са цифри, зад които стои
изключително слаба инвестиционна активност, липса на чуждестранни инвестиции, липса на
живот. Голямата част от нашите фирми работят в общините, а там се плащат данъци, такси, от тях
пък общината плаща социална дейност. Така че се завърта един кръг, в който нещата не са добри",
коментира той. По думите му, рязко са намалели обемите и хората, които са заети във фирмите от
сектора. "Имаме 17% безработица и над 76 000 души освободени като работна ръка. В някои
области това са цели части от промишлеността, от бизнеса. От 260 000 души сега работят към 180
000 и по-малко и то в активния сезон.

profit.bg, 13 Август 2012

Средната работна заплата скочи с 8,4% за година
Средната месечна работна заплата се увеличава с 8,4% до 758 лв. през второто тримесечие на
годината спрямо същия период на 2011 г. Това сочат данните на НСИ за второто тримесечие на
2012 г. Спрямо първите три месеца на годината повишението в средната заплата е с 3,7%.
Дейностите, в които се регистрира най-голям ръст на средната заплата спрямо първото
тримесечие, са финансови и застрахователни дейности – с 10% до 1533 лв., образование – с 8,4%
до 720 лв., както и селско, горско и рибно стопанство – със 7,9% до 572 лв. На годишна база сред
дейностите, които отчитат най-голям ръст, са търговия, ремонт на автомобили – с 18,9% до 691
лв., както и професионални дейности и научни изследвания – с 16,2% до 1062 лв. Най-високо
средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие е отчетено в дейностите
създаване, разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения – 1776 лв.;
производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия – 1547 лв, както и финансови и
застрахователни дейности – 1533 лв. Най-ниско е средното заплащане в административните и
спомагателни дейности – 498 лв., хотелиерството и ресторантьорството – 499 лв., и селско, горско
и рибно стопанство – 572 лв. Спрямо същия период на предходната година средната месечна
работна заплата през второто тримесечие на 2012 г. в обществения сектор нараства с 4%, а в
частния сектор - с 10,2%.

Дарик радио, 10 Август 2012

Износът на България се е увеличил с 2,8% за година
През първите шест месеца на 2012 г. износът на България общо към ЕС и трети страни възлиза на
19,4 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година експортът се увеличава с 2,8%,
съобщиха от НСИ. Общата стойност на внесените стоки е 24,5 млрд. лв. и нараства с 12,9%. През
май износът към страните от ЕС се увеличава с 5,15% спрямо същия месец на предходната година
и възлиза на 2,1 млрд. лева. Износът на България за ЕС за периода януари - май 2012 г. запазва
нивото на стойностния си обем от същия период на предходната година и е в размер на 9,6 млрд.
лева. Основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Гърция, Румъния,
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Франция и Белгия, които формират 71,4% от износа за страните - членки на ЕС. Експортът на
България към най-големия търговски партньор в ЕС – Германия, се свива със 7% от началото на
годината, показват данните на НСИ. България е изнесла стоки за 1,74 млрд. лв. за Германия и е
внесла от там стоки за 2.3 млрд. лв., или 13,7% повече спрямо същия период на миналата година.
С 9% расте износът за втория ни основен търговски партньор Италия, като от началото на
годината експортът възлиза на 1,45 млрд. лв. Износът за Гърция, която е трети основен партньор
на страната ни, расте с над 14%, докато вносът от южната ни съседка се свива с над 10% от
началото на годината. Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Португалия и
Словения, докато най-голям спад е регистриран при стоките, изнесени за Люксембург и Малта.

Класа, 10 Август 2012

Безработните са се увеличили с 47,5 хил. за година
В края на юни 2012 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 47,5 хил., или с
2,2% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Най-много е нараснала
безработицата в преработващата промишленост (с 18,1 хил.) и строителството – със 7 хиляди.
Същевременно средната месечна работна заплата за април 2012 г. е 760 лв., за май – 758 лв и за
юни – 755 лв., сочат данните на НСИ за второто тримесечие на 2012 г. Спрямо първите три месеца
на годината повишението в средната заплата е с 3,7%.Средната месечна работна заплата се
увеличава с 8,4% до 758 лв. през второто тримесечие на годината спрямо същия период на 2011 г.
По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни
2012 г. се увеличават с 47,5 хил., или с 2,3% спрямо края на март 2012 г., като достигат 2,15
милиона.

Класа, 10 Август 2012

Промишленото производство отчита спад от 0,8% през юни
Промишленото производство отчита спад от 0,8% през юни спрямо предходния месец. Това
показват предварителните данни на НСИ за индексите на промишленото производство за юни. На
годишна база обаче производството бележи лек ръст от 1,5%. Спрямо предходния месец най-
значително повишение има в производството на превозни средства, без автомобили - 57,9%,
производството на облекло - 6,8%, както и при тютюневите изделия - 6,3%. По-голямо свиване е
отчетено в производството на химични продукти - 17,9%, и на метални изделия, без машини и
оборудване - 15,3%. На годишна база увеличението в добивната промишленост е с 8,5%, в
преработващата - с 3,3%, докато намаление се наблюдава в производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - с 5,5%.

Дума, 08 Август 2012

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на вина от грозде", по
Приходи от продажби за 2011 г.

Продажби (хил. лв.)No_
2011 Предприятие Град

2011 2010
1 Винарна Лопушна АД Георги Дамяново 23 694 23 568
2 Винекс Славянци АД Славянци 22 710 19 621
3 Ивена Комерс Валентин Шотев ЕТ София 22 442 25 193
4 Домейн Бойар Интернешънъл ЕАД София 15 739 14 879
5 ЛВК Винпром АД Търговище 15 700 17 059
6 Винпром Ямбол ЕАД Ямбол 13 760 10 674
7 Вини АД Сливен 13 607 9 363
8 Домейн Менада ЕООД София 13 283 18 371
9 Винал АД София 8 934 9 320

10 Катаржина Естейт ЕООД Свиленград 7 848 10 363
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

5 банки са платили над 50 млн. лв. лихви
на граждани за 6 месеца

Общо 15 от 29-те търговски банки у нас, обслужващи
гражданите и домакинствата, са платили лихви за над 10
млн. лв. през първите 6 месеца на годината по
спестяванията им. Сред 5-те най-големи платци попадат
Първа инвестиционна банка, Банка ДСК, Пощенска банка,
Корпоративна търговска банка и Обединена българска
банка. Всички те са платили лихви за повече от 50 млн. лв.
на населението, или повече от 57% от този доход за
гражданите, получен от трезорите у нас. В началото на
месеца екипът на Profit.bg е сметнал, че най-голямо
абсолютно изменение сред спестяванията има при
Корпоративна търговска банка и Първа инвестиционна
банка, съответно 434 млн. лв. и 335 млн. лв., докато
спестяванията на домакинствата в Уникредит Булбанк
нарастват с 148 млн. лв. Бившата външнотърговска банка и
Централна кооперативна банка също попадат сред
лидерите по платени лихви, съответно 46.9 и 42.8 млн. лв.,
докато челната десетка се допълва от Райфайзенбанк,
Банка Пиреос и Инвестбанк.

Класа , 2012-08-15

Променят цените на варовика, добиван от
фирма "Каолин"
Заради завишени цени, по които фирмата на Иво
Прокопиев "Каолин" продава варовик на централите в
Маришкия басейн, е започнала проверка на
министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Ако цената на каолина не е пазарна, тя трябва да бъде
предоговорена, категоричен е министърът. Според него
въпросът трябва да бъде решен до средата на септември.
"Извършваме проверки на всички концесионни договори.
Защо договорите на "Каолин" са с по-високи цени все още
уточняваме. Изпратили сме писма до централите, за да
дадат обяснение. Те казват, че цените са фиксирани преди 5 години. Тогава са били пазарни и са
на базата на проведен конкурс. Но това, че едни цени са пазарни, не означава, че те винаги ще
бъдат пазарни, защото пазарът се променя. Така че ако тези цени са по-различни, то съответно ние
трябва да търсим интереса на държавата", каза още министърът.

Класа , 2012-08-15

Българска фондова борса - София АД и Централен депозитар АД ще
имат обща приемна и общ отдел Деловодство, на ул. Три уши № 6а, считано от 15
август 2012 г. (сряда). Обслужването на клиентите ще се извършва на две работни места и на всяко
от тях ще може да се обработват входящи и изходящи документи от деловодствата на двете
компании. Общото деловодство ще се помещава на партерния етаж на ул. Три уши № 6а, няколко
врати вдясно (посока улица Позитано) от входа на сградата, където са седалищата на двете
институции в момента. Седалището на двете институции е на ул. Три уши № 6. Работното време

БФБ-София
Седмичен оборот (6–10 август 2012г.)
(лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 1 801 260.91
Standard 7 830 547.32
АДСИЦ 1 176 100.25
Общо 15 881 909.55

BGREIT: 13.07.2012 – 14.08.2012
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на деловодството на Българска фондова борса – София АД се запазва както досега от 9 до 17:30
часа без прекъсване. Официалният адрес за кореспонденция с Борсата също не се променя.
Общото деловодство на БФБ и ЦД е поредното общо нещо между двете институции. Другите
общи неща, са че двете институции се приватизират в пакет от основния им собственик –
Министерството на финансите.

Investor.bg , 2012-08-15

Цигареният концерн British American Tobacco (BAT) е продал почти
целият си дял в "София БТ", стана ясно от бюлетина на Централния депозитар.
Сделката беше сключена на Българската фондова борса миналата седмица, но не е ясно кои са
купувачите на дела от 8.6% от капитала. След продажбата BAT си запазва минимално участие от
0.03% от акциите в цигарената фабрика. Нов или стар собственик Най-вероятно купувачите са
поне две дружества, тъй като, ако един акционер придобие повече от 5%, той трябва да го обяви
през депозитара. Такава информация няма публикувана. Възможно е малка част от дела да е купен
от основния собственик "Булгартабак холдинг", но със сигурност не повече от 1.78%, тъй като
според последния отчет той притежава 78.22% от капитала на цигарената фабрика. Преминаване
над 80% също трябва да бъде обявено от купувача. Прехвърлянето на близо 105 хил. акции на
"София БТ" беше направено на 2 август чрез регулирания пазар на Българската фондова борса.
Цените по сделките бяха от 45 до 49 лв.

Капитал , 2012-08-14

Vivacom преструктурира 1.7 млрд. евро дълг
Българският телекомуникационен оператор Vivacom е съобщил на кредиторите си, че на 30 август,
в английския Върховен съд, ще се проведе среща за изработване на споразумение във връзка със
смяна на собствениците на компанията, предаде Reuters.Купувачите на Vivacom са VTB Capital,
поделение на втората по големина руска кредитна банка. Инвестиционният фонд вече беше
използван за придобиването на Булгартабак. От българска страна в сделката участва
Корпоративна търговска банка. Но за да се осъществи промяната на собствеността, дружеството
трябва да постигне споразумение с кредиторите си. На срещата на 30 август ще бъде обсъдено
преструктурирането на задължения за 1.7 млрд. евро, като се очаква на 6 септември, английският
съд да одобри плановете за дълга на компанията.КТБ и VTB Capital предлагат да платят 130 млн.
евро в брой за мажоритарен дял във Vivacom и още 588 млн. евро за дълговете на компанията, в
която кредиторите ще получат миноритарни дялове.

Класа , 2012-08-14

Завод на парчета
Оловно-цинковият комплекс (ОЦК) в Кърджали уверено копира историята на друга бивша
собственост на Валентин Захариев - "Кремиковци". Частен съдебен изпълнител е обявил за
продажба половината от неработещия завод, като предложения се приемат до 13 септември. Търси
се купувач за сгради и съоръжения с площ малко над 162 хил. кв.м, които включват цялото
цинково производство и спомагателните цехове. Началната обявена цена е едва 8.3 млн. лв.,
сравнена с около 300 млн. лв. дългове на предприятието. Търгът има и добра страна - някой
инвеститор може да купи активите и да възобнови производството на цинк бързо, вместо да се
минава през протяжна процедура по фалит. В самата обява не се посочва кой от кредиторите е
поискал разпродажбата, но според някои публикации това е Първа инвестиционна банка (ПИБ),
която е получила изпълнителен лист от съда. ОЦК дължи на банката 54 млн. лв. Още в началото
на юли ПИБ съобщи, че е започнала да описва активи на предприятието с цел "охрана и опазване
на машините и сградите от повреди и недобросъвестни посегателства, което е в интерес на
работниците и бъдещето на производството".

Капитал , 2012-08-13

"Благоевград БТ" най-вероятно ще бъде отписано от фондовата борса
Цигарената фабрика "Благоевград БТ" най-вероятно ще бъде отписана от Българската фондова
борса, подобно на "Плевен БТ". Това стана ясно от съобщение на основния й собственик
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"Булгартабак холдинг", който вчера е станал собственик на общо 90.05% от капитала на
дружеството. Холдингът е купил 130 хил. акции (близо 5%) на "Благоевград БТ", а сделката е
регистрирана в Централния депозитар в четвъртък. По пътя извън борсата По закон ако един
акционер надмине границата от 90% от капитала на публично дружество, той е длъжен да отправи
търгово предложение или до две седмици да продаде част от дела си. Най-вероятно "Булгартабак"
ще предпочете търговото предложение и ще иска да изкупи всички останали книжа, за да свали
компанията от БФБ. Според брокери в момента има подготовка за търгово предложение, но засега
не е ясно през кой инвестиционен посредник ще бъде и каква ще е цената му.

Капитал , 2012-08-13

Сериозни размествания настъпиха в българското интернет пространство
през последната година. По данни от самите компании или такива, публикувани в
Търговски регистър, Спортал Медия Груп е интернет компанията с най-големи приходи за 2011 г.
Те възлизат на 6.6 млн. лв., като е важно уточнението, че постъпленията са неконсолидирани, т.е.
влизат само приходите от четири проекта - Sportal.bg, Novini.bg, Hotnews.bg и Woman.bg и не
попадат тези от останалите сайтове, в които групата има участие, като Profit.bg, Men.bg, Data.bg,
Dete.bg, Svejo.net, Shopping.bg и др. Година по-рано приходите на компанията възлязоха на 4.275
млн. лв. От своя страна, печалбата нараства от 1.57 млн. лв. на 2.4 млн. лв. Първенецът от преди
година Нет Инфо вече се нарежда на втора позиция с 5.9 млн. лв. приходи от обичайна дейност
срещу 5.06 млн. лв. към 31 декември 2010 г. Близо 4 млн. лв. пък са постъпленията на Инвестор БГ
АД, а тези на наскоро листналата се на Българска фондова борса Dir.bg са 3.63 млн. лв.

profit.bg , 2012-08-10

Съветът на директорите на "Ипократис Хелт Инвестмънт" АД е
започнал преговори с дружеството "Ай Би Кънсалтънтс" АД за
преобразуване, чрез вливане на последното в публичното дружество. Резултатите и
конкретните параметри ще бъдат оповестени своевременно, респ. предложени за гласуване на
бъдещо Общо събрание на акционерите. "Ай Би Кънсалтънтс" АД е на същия адрес като
"Ипократис Хелт Инвестмънт" АД и сред членовете на Съвета на директорите му е Константинос
Колокасидис, който е и сред шефовете на "Ипократис Хелт Инвестмънт" АД и основен акционер с
94% от капитала, показва справка в Търговския регистър.

Money.bg , 2012-08-10
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ИНВЕСТИЦИИ

Експерти: Има райони в столицата с
гарантирани наематели
Търсенето на жилище от наематели е гарантирано в много
райони на София. Предвид този факт покупката на имот с
инвестиционна цел в столицата е добро решение, уверява
брокер Антон Илиев. Много зависи от конкретния бюджет
и от очакваното време за възвръщане на инвестицията.
Кварталите Младост, Оборище, Иван Вазов, Изток, Яворов
и някои части от центъра на София, както и някои части от
Лозенец са райони, в които лесно се намират наематели,
смята експертът. Районите около Студентски град са с най-
високи наеми за двустаен апартамент в момента, като там
такъв апартамент може да се отдаде под наем за повече от
200 евро, също така център и южни райони, съответно
цените на кв.м за покупка са от 800 до 1000 евро, разкрива
консултант Андрияна Кирова.

expert.bg, 15 август 2012

Инвеститори в имоти кръжат около
метрото
До обществен транспорт, до детска градина, до парк или в
полите на Витоша – местоположението е първото
препятствие за интереса към един имот. Сбъркай с него и
пазарът ти се стеснява до неколцина клиенти, за които то
или не е дотам определящо (защото търсят най-ниската
възможна цена), или биха оценили мястото по лични
причини. След септември (а всъщност още преди това)
близостта до метростанция от втория диаметър ще бъде
още един плюс в списъка с качествата на продаваните или
отдаваните под наем имоти. Този показател понякога ще
предопределя дали, колко бързо и на каква цена ще може
да бъде продаден апартамент. За тези, за които метрото е
новото място за бизнес, както са главните търговски улици
или големите булеварди, значение имат дори подробности,
като това през кой вход излизат най-много пътници, дали
спирката е крайна или междинна, дали хората я използват,
за да отидат на работа, или да се приберат вкъщи и др.,
казват консултанти и брокери. Прозорливите инвеститори
отрано предусещат интереса, който големите
инфраструктурни проекти събуждат, и се разполагат така,
че да му отговорят. "Обеля" е точно толкова надолу в
предпочитанията на купувачите, колкото далеч се намира
от центъра на града.

Строителство Градът, 13 август 2012

6.39 евро за квадратен метър наем искат в
"Младост" 1а
Не се наблюдават съществени изменения на пазара на недвижими имоти през последния месец,
като ваканционното настроение явно се е прехвърлило на сегмента, сочи справка относно
средните цени на имотите и наемите в един от водещите сайтове. Най-съществено раздвижване

Предлагат облекчаване
концесиите на плажовете
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството е
предложило промяна в Закона
за устройство на Черноморското
крайбрежие в няколко насоки,
съобщи пред журналисти в
Добрич министърът на
регионалното развитие и
благоустройството Лиляна
Павлова.

stroimedia, 14 август 2012

„Технополис" започна
изграждането на свой
хипермаркет в Габрово.
Символична първа копка
направиха на 9 август кметът на
общината Таня Христова и
председателят на съвета на
директорите на „Технополис -
Видеолукс холдинг" Тодор
Белчев.

Money.bg, 10 август 2012

Мега спортен комплекс ще
се строи в Разлог
Кметът на Община Разлог инж.
Красимир Герчев със своя екип
планират изграждане на мега
спортен и възстановителен
център, разположен на 102
декара земя. Концепцията
включва изграждане
многофункционален спортен
комплекс и развитие на
спортове като футбол,
волейбол, баскетбол, скуош,
тенис на корт, тенис на маса,
пейнтбол, боулинг, ледени
пързалки и други.

stroimedia, 10 август 2012
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наблюдаваме при едностайните имоти, които поевтиняват с 2.8% за месец до средна цена от 685.6
евро за кв. м, съгласно офертите "продава". За сравнение, преди месец средната обявена продажна
цена бе при ниво от 705 евро за квадратен метър. Ръст се наблюдава при офертите "продава" на
двустайните жилища, като повишението е с 1.25%, до средно 701.6 евро, спрямо 710.5 евро месец
по-рано. При тристайните имоти изменението е най-малко, като е положително в размер на 0.1%
до 711.9 евро за квадратен метър. Така продължаваме да наблюдаваме тенденция цената за
квадратен метър при тристайните имоти да е най-висока, а най-ниска при едностайните жилища,
които не се радват на особена популярност в условията на поевтиняващи имоти. Само в един
софийски квартал – "Яворов", средните продажни цени са над психологическата граница от 1000
евро, а именно при 1 164 евро.

profit.bg, 13 август 2012

Най-скъпите имоти предлагаме на руснаците
Англичаните и ирландците продават, руснаците- купуват. С това може да се обобщят тенденциите
на пазара на имоти, които се формираха след пика от 2006- 2008 г. Много британци продават, дори
и на загуба, купените имоти. Руснаците, от своя страна, откриват редица предимства да изберат
точно България: сходният език и географска близост, падащи цени и облекчения за пребиваване в
рамките на Европейския съюз. За последните пет години около 150 000 руснаци са придобили
къщи и апартаменти в България. Те са платили над 965 млн. евро за своите имоти, показаха данни
на БНБ, изнесени през май. Към днешна дата руснаците съставляват 80% от чуждестранните
инвеститори в имоти у нас, като основен интерес за тях представляват черноморските курорти.
Родното Черноморие предлага на руския пазар не само имоти в евтиния ценови сегмент, върху
които често се акцентира, но и изключителен лукс: Преди време наша проверка показа, че най-
скъпият имот у нас, предложен за продажба в един от големите сайтовете за имоти в интернет, е с
цена 4.2 млн. евро.

profit.bg, 10 август 2012
Търсенето на малки магазини се раздвижи
Притиснати от кризата, търговците в провинцията търсят да наемат по-малки магазини.
Увеличеното търсене в сегмента доведе до известен ръст на средните офертни нива във Варна и
Бургас. Това показва справка в сайта за недвижими имоти imot.bg. В сравнение с август миналата
година в Бургас наемите на магазини с площ до 50 квадрата са се увеличили с 14 процента. Сега
офертите са от 100 до 5000 лв. Най-ниската е за имот от 21 квадрата в малък мол в жк „Меден
рудник”, като обявата е в сайта от доста време. Най-високият наем се иска за магазин за дрехи от
50 кв.м в центъра на търговската ул. „Александровска”. Във Варна е отчетеното нарастване за
последната година от 5 на сто на исканите от собствениците наеми. То обаче не може да
компенсира спада от около една трета за предишния 12-месечен период, сочи още статистиката.
Сега предложенията в морската столица варират в много широки граници от 120 лв. до 1700 евро.
Най-високата оферта е за луксозен магазин с площ от 25 квадрата на ул. „Княз Борис”.

Монитор, 9 август 2012

Продават 9 имота на Баневи
Имоти на компанията "Полимери" АД, оценени на общо 15,79 млн. лв., са дадени на търг заради
дългове на предприятието към АЕЦ "Козлодуй". Това показва справка в сайта на камарата на
частните съдия-изпълнители. "Полимери" АД е собственост на бизнесмена Николай Банев. Общо
9 са обявленията, подписани от частния съдия-изпълнител Захари Димитров, съобщи Дарик радио.
Всички имоти са в промишлената зона на Девня. Най-скъпо от тях за близо 7 млн. лв. е оценен
имот с площ от 484 дка и 15 сгради върху него. Близо 4,8 млн. лв. е минималната цена за
електрическа подстанция заедно с 4 сгради. Срещу 3,3 млн. лв. се продава поземлен имот с площ
от почти 550 дка, който може да се ползва за склад или производствена база. Възбраната върху
имота е от 8 март миналата година. За 331 хил. лв. е оценен имот от 29 дка с пет сгради в него.
Съдия-изпълнителят предлага на търг и още 5 парцела с обща площ над 200 дка за общо близо 370
000 лв. Кандидатите могат да наддават с няколко оферти, които се запечатват отделно.

Стандарт, 9 август 2012
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АНАЛИЗИ

Местният добив на горива е нараснал през 2011 г.

Производството на горива в България е нараснало през миналата година. Най-впечатляващ - с една
четвърт, е ръстът при добива на въглища, който се дължи основно на старта на ТЕЦ "Ей И Ес -
Гълъбово" и повишеното търсене на продукцията на "Мини Марица-изток". Макар и незначително
като дял от общото потребление, местният добив на природен газ също нараства благодарение на
разработваните от "Мелроуз рисорсиз" находища в шелфа на Черно море. Това показва годишният
бюлетин на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) за състоянието и
развитието на енергетиката в България през 2011 г. През миналата година са произведени общо
36.9 млн. тона въглища, което е с 25.5% повече, отколкото през 2010 г., показва анализът на
МИЕТ, който се базира на данни, предоставени от енергийните предприятия в страната. От
разработваните находища в България най-голям дял имат лигнитните въглища. Те формират 93.6%
от общото производство. Лидер в тази сфера е държавната "Мини Марица-изток", която
произвежда 95.7% от общото количество. През миналата година компанията увеличи добива
заради въвеждането в експлоатация на ТЕЦ "Ей И Ес - Гълъбово" и увеличаването на поръчките.
Строежът на централата започна още през 2006 г., но приключването му се забави заради
проблеми с финансирането. През юни 2011 г. ТЕЦ-ът започна търговска дейност, а в края на
годината достигна пълно натоварване на двата си 300-мегаватови блока. Отчетът на компанията
собственик "Ей И Ес 3С Марица-изток 1" показва, че за миналата година са похарчени 56.3 млн.
лв. за горива. Тъй като лигнитните въглища са нискокалорични, извозването им на големи
разстояния е икономически неизгодно. Затова "Мини Марица-изток" ограничава продажбите си в
рамките на региона, където захранва с гориво четири ТЕЦ-а. Възможност за увеличаване на
добива предоставя проектът за изграждане на два нови блока в държавния ТЕЦ "Марица-изток 2",
който се очаква да започне догодина. Самото строителство обаче ще отнеме 5-6 години. Лигнитни
въглища в страната се добиват също от мините "Бели брег", "Станянци" и "Чукурово", но делът им
в общото производство е минимален. В България се произвеждат и малки количества кафяви и
черни въглища (виж графиките). Иначе почти всичките добити твърди горива се използват за
производство на електро- и топлоенергия (97.7%). Малки количества отиват за производство на
брикети, за собствени нужди и за отопление на домакинствата. Вносът на природен газ от Русия се
е увеличил с 6% през 2011 г. и е достигнал 2.8 млрд. куб.м. В същото време обаче местният добив,
макар и малък, е скочил с близо 500%. Двете газодобивни компании в страната - "Мелроуз
рисорсиз" и "Проучване и добив на нефт и газ", са произвели общо 443 млн. куб.м. Значителното
повишение е резултат от започването на добив в находищата "Калиакра" и "Каварна", за които
"Мелроуз рисорсиз" получи 10-годишни концесии в края на 2010 г. По данни на самата компания
през миналата година са добивани средно по 1.2 млн. куб.м гориво на ден, което е осигурявало
18% от вътрешното потребление. "Мелроуз" продава синьото гориво основно на "Булгаргаз", по-
малки количества се доставят на торовия завод "Агрополихим". Само преди две седмици
дъщерното дружество на британската Melrose Resources получи още една, 6-годишна концесия за
находището "Каварна-изток". В същото време до пет години ще стане ясно и какви са залежите на
нефт и газ в дълбоко Черно море, след като френският добивен гигант Total в партньорство с
австрийската OMV и испанската Repsol спечели конкурса за проучване на блок "Хан Аспарух".
Самият договор все още предстои да се подпише. Очакванията обаче са големи, тъй като в
непосредствена близост се намира румънското находище "Нептун", където бяха открити 80 млрд.
куб.м природен газ, а то е три пъти по-малко по площ от "Хан Аспарух". Евентуални положителни
резултати от проучванията значително ще подобрят енергийната независимост от Русия. Освен
местното производство потреблението на природен газ също е нараснало през миналата година,
показват още данните на МИЕТ. В страната са използвани 2.994 млрд. куб.м синьо гориво, което е
с 12% повече от 2010 г. С изключение на строителството всички други сектори на икономиката са
повишили потреблението. Основни консуматори остават енергийните предприятия, следвани от
химическата индустрия. С 14% са нараснали продажбите и на газоразпределителните дружества.
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Основните играчи в сектора са "Овергаз инк", "Ситигаз България" и "Черноморска технологична
компания", които са отчели ръст от съответно 8, 20 и 2%. Повишили са се доставките за
промишлените предприятия и бита (съответно 23.4 и 13.3%), докато консумацията в обществено-
административните сгради е спаднала с 29%. Добивът на нефт в България е в незначителни
количества и остава почти без промяна през миналата година. Той се осъществява от "Проучване и
добив на нефт и газ". Потреблението се покрива от внос, където основен играч е "Лукойл
Нефтохим Бургас". През 2011 г. обаче бургаската рафинерия е внесла и преработила с 16% по-
малко суровина в сравнение с 2010 г. Повече от една пета от произведената електроенергия в
страната, която се увеличава с 8.6%, е изнесена през миналата година, става ясно от бюлетина.
Най-голям производител са топлоелектрическите централи на въглища, следвани от АЕЦ
"Козлодуй". Значително се е увеличил делът на енергията от вятърни генератори (22.6%), които са
произвели 22.6% от електричеството от възобновяеми източници. Нараства и производството на
електрическа и топлинна енергия по комбиниран начин от топлофикациите заради привеждането
им в съответствие с европейските изисквания. Като цяло крайното потребление на електроенергия
нараства с 4.5% на годишна база до 29.5 тераватчаса. Спаднало е обаче производството на
топлинна енергия главно заради понижението при заводските централи (9.8%). Те обаче са
осигурили 47.7% от общото производство, като заемат второ място след самите топлофикации
(50.6%). От вложените горива за производство на топлинна енергия най-голям дял имат
газообразните (52.9%). На биогоривата пък се дължи 0.4% от общото производство в сравнение с
0.1% през 2010 г.

Капитал, 14 август 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


