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"Риск инженеринг" ще модернизира
"Мини Марица изток" с 4.6 млн. евро
Компанията "Риск инженеринг" АД ще подобрява
енергийната ефективност на тежкото минно оборудване в
държавното "Мини Марица изток" ЕАД. Работата на
изпълнителя се финансира с 4.565 млн. евро от
програмата на ЕС за извеждане от експлоатация на
старите блокове на АЕЦ "Козлодуй", съобщиха от
въгледобивната компания. За 104 календарни седмици
(две години) изпълнителят трябва да изгради
информационни системи в online режим за оптимално
натоварване и управление на лентовите системи и
багерите, да проектира, достави, монтира и внедри
система за енергиен мениджмънт и дистанционно
отчитане на електромерите и устройствата за анализ на
качеството на електроенергията. Договорът с "Риск
инженеринг" вече е сключен. Компанията е била избрана
на търг по правилата на Европейската банка за
възстановяване и развитие.

Дневник, 26 Септември 2012

Няма кандидати за фабриката на "Роял
патейтос"
Нито един кандидат не е поискал да купи фабриката за
замразени картофи в с. Белчин, Самоковско, която преди
беше собственост на "Роял патейтос", а впоследствие
беше прехвърлена на свързаната с нея "Булфрост". За
публична продан бяха предложени сгради и терен, които
представляват производствената база на компанията, а
началната цена за целия имот беше определена на близо
1.7 млн. лв. След неуспешната първа процедура предстои
да бъде обявен нов търг, на който цената ще бъде
намалена с 20%. По закон това може да стане най-малко
един месец след края на предишната продан.
Евентуалните оферти трябваше да бъдат отворени на 17
септември. "Очакваме до края на октомври да има нова
процедура", каза частният съдебен изпълнител Наталия
Дангова.

Капитал, 25 Септември 2012

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 24.09.2012

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 24.09.2012

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 24.09.2012

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 24.09.2012

Източник: imoti.net
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Химимпорт кандидат за летището на Перм
"Химимпорт" АД е кандидат за инвеститор на летище Голямо Савино край гр. Перм в Русия. Това
съобщи местният сайт на "Коммерсанть Прикамье. Перм".  Новината излязла след вчерашното
решение на депутатите от Законодателното събрание на Пермския край да включат в плана за
приватизация неработещата от няколко години авиокомпания "Пермски авиолинии", собственик
на летище Голямо Савино.  Бъдещият инвеститор трябва да вложи над 4 млрд. рубли (близо 130
млн. долара) в изграждането на нов пътнически терминал за 2 млн. души годишно.   Според
губернатора на Перм Виктор Басаргин конкурсът за избор на инвеститор ще се проведе до края на
годината, а строителството ще започне през 2013 г.  Освен българския холдинг кандидат за Голямо
Савино е и групата "Ренова", която притежава огромни компании като ТНК-ВР, "Русал", "Зулцер"
и др. Друг кандидат е "Базел аеро", която управлява аерогарите в Сочи, Ейск, Анапа и Геленджик.
Третият кандидат е летищният оператор на московските аерогари Шереметиево и Внуково.

profit.bg, 24 Септември 2012

Делян Добрев: НЕК дължи за "Белене " 1.5 млрд. лева
"От 2 милиарда лева задължения на Националната електрическа компания 1.5 милиарда са
плащания по АЕЦ "Белене". Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Делян Добрев
по време на проведения в петък парламентарен контрол в отговор на питане на депутата от ДСБ
Иван Иванов. Добрев допълни още, че 213 млн. лв. от задълженията на НЕК са свързани с
плащането на лихви за "Белене" и "Цанков камък". Малко по-късно депутатът от "Синята
коалиция" Мартин Димитров посочи, че 600 млн. лв. от тези плащания са направени от
правителството на ГЕРБ, което не е спряло проекта още в началото на своето управление.
Въпросът на Иван Иванов беше свързан с това какви мерки ще предприеме правителството за
оздравяване финансовото състояние на НЕК. Добрев обаче не отговори конкретно на въпроса, а
само коментира, че то вече се подобрява. Това обаче не личи от финансовите му показатели за
полугодието на 2012 г., според които компанията отчита загуба от 128 млн. лв.

Капитал, 24 Септември 2012

БТК дава още 13 млн. лв. за мобилната си мрежа
БТК получава допълнителни честоти, за да развива 3G мобилната си мрежа, обявиха от
компанията. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е одобрила заявлението на телекома
за две нови честотни ленти от по 5 MHz в обхвата 2 GHz, като първоначалната такса, която
държавата ще получи за това, е 13 млн. лв. Новият капацитет ще позволи на компанията да развие
мобилната мрежа от трето поколение (3G, изградена по т.нар. UMTS стандарт), като основната цел
е да се подобрят скоростите при мобилен обмен на данни. "Нуждата от допълнителен ресурс е
продиктувана от увеличения брой мобилни абонати на БТК и силния ръст на трафика при пренос
на данни", твърдят от БТК. По данни на оператора въпросният трафик в мрежата му е нараснал пет
пъти през последната година. Това е логично предвид факта, че именно този вид услуга се очаква
да стане един от основните източници на приходи за телекомите през следващите години.

Капитал, 24 Септември 2012

Новият собственик на ОЦК-Кърджали е изплатил парите за комбината
Новият инвеститор в Оловно-цинковия комплекс в Кърджали (ОЦК-Кърджали) изплати парите, с
които спечели търга за продажба на част от активите на металургичния комбинат. Фирмата
"Хармони 2012" ЕООД внесе цялата сума от 8,6 млн. лв. С това на практика компанията влезе във
владение на собствеността. Преди дни на среща с металурзи представителят на фирмата Нягол
Камбуров поиска едномесечен срок за изясняване състоянието на комбината и уточняване на
инвестициите за изграждане на нови металургични мощности. Стана ясно, че "Хармони 2012" има
планове за модернизация на завода, като фирмата е започнала процедура за съгласуване на
технологиите, които ще се използват в модернизираното цинково производство. Първоначалната
цена на имотите на ОЦК-Кърджали, разположени върху площ от 326 230 квадратни метра, беше 8
307 592 лв. За продажба бяха обявени цеховете и съоръженията от цинковия завод, който на
практика е половината от целия комбинат.

econ.bg, 21 септември 2012
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Рекордно ниска доходност от 3,51% по
10,5-годишните ДЦК
Българската народна банка (БНБ) проведе вчера (24
септември) аукцион за продажба на част от емисия
държавни облигации със срок десет години и шест
месеца. Падежът им е 11 юли 2022 г., съобщават от БНБ.
Регистрирана е рекордно ниска доходност от 3,51%,
коментираха от Министерството на финансите.
Постигнатата доходност на предходния аукцион за
същата емисия на 13 август беше 4,12%, а при нейното
пускане в обръщение на 9 януари – 5,35%. Това е най-
ниската доходност за тези книжа от 2005 г. насам.
Спредът спрямо приеманите от инвеститорите за
безрискови германски федерални облигации е 196 базови
пункта, като това е най-ниската стойност от началото на
годината за дългосрочни държавни ценни книжа (ДЦК).
До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със
съвкупна номинална стойност 153,2 млн., като в това
число влизат несъстезателни поръчки със съвкупна
номинална стойност 61,4 млн. лв.

Econ.bg, 26 Септември 2012

УниКредит: Вдигат заплатите до 805 лв.
805 лева (413 евро) ще стане средната месечна работна
заплата в страната през следващата 2013 г., сочи
тримесечният икономически анализ на УниКредит
Булбанк. Прогнозираното от банката увеличение на
средното трудово възнаграждение е със 7,5%. Според
икономистите на банката заплатите ще растат и през 2014
година, когато се очаква още един скок със 7,9% до
средните 869 лева (446 евро). Положително от банка се
оценяват планираното увеличение на минималната
работна заплата от 290 лв. на 310 лв., както и вдигането
на пенсиите, след като през последните 2 години
размерът им беше замразен. Повишаването на
минималната заплата и на пенсиите би трябвало да
подкрепи номиналните доходи на домакинствата средно
с около 3% годишно, пише в анализа. Благодарение на
това икономистите на банката очакват ръст и в
потреблението на населението.

Стандарт, 25 Септември 2012

Тотю Младенов: Вдигаме пенсиите с
около 10 на сто от април 2013 година
С около 10% ще бъдат увеличени пенсиите от април
догодина, съобщи министърът на труда и социалната
политика Тотю Младенов. Все още се правят разчетите за
точния размер на увеличението, напомни Тотю
Младенов. „От 1 януари догодина ще има повече пари за

26.09.2012
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.51240
GBP/BGN 2.45553
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работещите в социалните институции. Всички социални домове в България, които са с делегирани
от държавата дейност, ще получат 10 процента повече за издръжка, включително и за заплати.
Това са 16,5 милиона лева повече годишно“ каза още министър Младенов. 134 трапезарии отварят
врати от 1 октомври за около 11 000 потребители от цялата страна. Те ще работят до април
следващата година. Министър Младенов коментира и развитието на програмите за младежка
безработица. От началото на годината досега 7000 млади хора са започнали работа по тези схеми.
Очаква се до края на годината още 10 000 младежи да се включат в тях.

Класа, 24 Септември 2012

Резервните активи на БНБ нараснаха до исторически рекорд
Резервните активи на БНБ нараснаха през август до исторически рекорд от 15 049.4 млн. евро. Те
се увеличават с 0.6% спрямо предходния месец, когато благодарение на успешната продажба на
нова емисия облигации с 5-годишен падеж за 950 млн. евро, нараснаха с много над обичайното си
ниво от около 13 млрд. евро. През август има значителен спад на общата стойност на ценните
книжа в резерва на централната банка с 278 млн. евро, но за сметка на това валутните депозити в
банки със седалище извън страната нарастват с 374.7 млн. евро. Безусловното изтичане на активи,
тоест плащанията по дълг и депозити, очаквано през следващите 12 месеца, възлиза на общо 1
235.3 млн. евро, които включват лихви и главницата по изтичащите облигации, емитирани по
времето на финансовия министър Милен Велчев, с номинална стойност от 818 млн. евро. Но дори
след като бъдат покрити тези плащания, валутните резерви на БНБ ще останат близо до рекордни
нива.

Дарик радио, 24 Септември 2012

Банкери искат регистър на фалирали длъжници
Ако се въведе абсолютна 10-годишна давност за задълженията на физическите лица, тогава трябва
да се създаде регистър на фалиралите длъжници. Това е отговорът на банкерите по повод идеята
на ГЕРБ с промени в Закона за задълженията и договорите да се отписват дългове на физически
лице след изминал 10-годишен период. Новият регистър ще трябва да се различава от действащия
кредитен регистър, твърдят от Асоциацията на банките в България. Регистърът на длъжниците
трябва да бъде много подробен и да включва не само кредити към финансовите институции, но и
към компаниите за комунални услуги, мобилните оператори и всички други доставчици на стоки и
услуги, смята Левон Хампарцумян, изпълнителен директор на Уникредит Булбанк. Обявяването
на фалит не бива да бъде превърнато в игра - сега да излъжем една банка и като минат "Х" на брой
години ще излъжем още една. Трябва да има такъв регистър и той да оставя фалиралите веднъж
лица завинаги извън кредитната система - иначе ще накараме добросъвестните да плащат и за
недобросъвестните, защото за съжаление в България злоупотребата с права е национален спорт",
обясни банкерът, който е председател на Асоциацията на банките в България

Класа, 20 Септември 2012

Данъчните отварят швейцарски сметки
Родните данъчни ще получават информация за сметките на българи в швейцарски банки. Това ще
стане благодарение на новата Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане на доходите,
която беше парафирана вчера от вицепремиера Симеон Дянков и посланика на Швейцария у нас
Регина Ешер. Документът поправя съществен пропуск в действащата досега спогодба, подписана
още през 1991 г., който засяга именно обмен на банкова информация между двете страни. Така
вече при възникнала данъчна проверка на гражданин у нас инспекторите на НАП ще могат да
изискат от швейцарските си колеги пълна информация за банковите му сметки в Швейцария. Така
ще стане ясно дали съхраняваната сума в швейцарска банка съответства на реалните доходи на
българина, в което са се усъмнили родните данъчни, обясниха от Министерството на финансите. А
ако се окаже, че парите в банките не отговарят на официалните доходи, родните данъчни ще може
да искат от Швейцария блокиране на сметките, за да се погасят дължимите налози.

Стандарт, 20 Септември 2012
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 Според института „Фрейзър“: България е на 45-о място по
икономическа свобода

България се нарежда на 45-то място в "Икономическа свобода по света: годишен доклад 2012",
изготвен от канадския институт "Фрейзър" и разпространен в България от Института за пазарна
икономика. Докладът представя картината през 2010 г. – последната година, за която има налични
официални данни за всички държави. България леко влошава резултата си спрямо предходната
година, което се дължи на забавянето на икономиката и по-голямата роля на държавата –
прекомерен дефицит и разходи срещу кризата.Страната ни бележи най-добър резултат в
категорията "достъп до сигурни и стабилни пари", което се обуславя от валутния борд и ниската
инфлация. През 2009 г. и 2010 г., когато кризата удари България най-тежко, средногодишната
инфлация беше под 3%, докато в предходните години на бърз растеж достигаше далеч по-високи
стойности и дори надхвърли 10% през 2008 г. Тазгодишното издание на доклада показва, че
икономическата свобода в света леко се подобрява, като средната световна оценка по скалата от 1
до 10 достига 6,83 през 2010 г. Кризата провокира по-голяма държавна намеса в развитите
държави, което срина икономическата свобода по света до исторически ниски нива през 2009 г.

Класа, 19 Септември 2012

България с втори най-голям ръст на строителна продукция в ЕС
България е една от едва трите страни в ЕС, за които има данни за месец юли 2012 г., които отчитат
ръст на строителната продукция на годишна база, показват данни на Евростат. Строителната
продукция в страната нараста с 3.0% през юли 2012 г., в сравнение със същия месец на
предходната година. Пред България по ръст е единствено Унгария, където повишението е от 7.7%.
Третата страна с ръст в строителството през юли е Германия (+2.2%). Най-голям спад в
строителната продукция на годишна база през юли отчитат Словения (-18.3%), Португалия (-
18.2%), Испания (-16.1%) и Италия (-14.2%). Като цяло строителната продукция отчита спад от
4.7% в еврозоната и от 6.1% в 27-те страни от ЕС. Само строителството на сгради бележи спад от с
4.6% на годишна база в Еврозоната и от 5.4% в 27-те страни от ЕС. На месечна база
строителството бележи спад в десет от страните, за които има данни за юли, и нараства в пет. Най-
голям спад има в Италия (-2.2%), Испания (-2.1%) и Швеция (-1.1%). България отново се нарежда
сред лидерите по ръст с повишение от 1.6%. Пред нас са Унгария (+8.7%) и Германия (+1.9%).
Общо строителната продукция в еврозоната пада с 0.3% през месец юли, в сравнение с юни, а
понижението в 27-те страни от ЕС за същия период е 0.2%. Само при строителството на сгради
спадът е от 0.8% както в еврозоната, така и в 27-те страни от ЕС.

profit.bg, 19 Септември 2012

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

Приходи от продажби (хил.
лв.)No_

2011 Предприятие Град

2011 2010
1 Аурубис България АД Пирдоп 4 673 676 3 219 675
2 Стомана Индъстри АД Перник 938 791 712 205
3 София Мед АД София 650 878 498 577
4 КЦМ АД Пловдив 579 996 530 972
5 Промет Стийл АД София 405 394 237 817
6 ОЦК АД Кърджали 108 107 134 927
7 Хелиос Металург ООД Пловдив 35 238 36 149
8 Стам Трейдинг АД Караполци 32 514 26 124
9 Никром ЕООД София 23 015 19 724

10 МГ. Аноди Интернешънъл АД Севлиево 11 298 11 429
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Слънцето на Стара Загора
Един от символите на Стара Загора от 1875 г. е цигарената
фабрика, която при създаването й преди Освобождението е
била сдружение на братя Драганови. От 1918 г. се нарича
"Слънце", а днес отново е частна след процеса на
приватизация на "Булгартабак холдинг". И като всички
малки частни компании и "Слънце Стара Загора - Табак"
има своите проблеми, които малко затъмниха блясъка й и
отделно рефлектираха върху заетостта в града. През 2009 г.
фабрика бе продадена за 21.4 млн. лв. на компания, близка
до групата "Химимпорт". Впоследствие мажоритарният
пакет акции беше прехвърлен на "Сила холдинг", също
свързан с групата. С преминаването й отново в частни ръце
обаче тя срещна конкуренцията на другите фабрики,
приватизирани горе-долу по същото време. Обект на
продажбата обаче бяха реално застроените й площи и
остарялото й оборудване, но не и известните от години
десетина търговски марки, които произвеждаше преди
приватизацията – например "Слънце", "Родопи" "Невада".
Те останаха собственост на "Булгартабак холдинг" и новите
собственици трябваше както да инвестират, за да обновят
производството, така и да създадат нови свои марки и да
търсят нови пазари.

Капитал, 2012-09-26

Важна крачка за борсата
След години на отлагане, протакане и охладнели надежди
за бърза приватизация на Българската фондова борса
първата сериозна крачка към продажбата й вече е
направена. Агенцията за приватизация (АПСК) обяви
ограничен конкурс за избор на консултант, който да
направи оценка на борсата, която ще се продава заедно с
голям пакет от капитала на Централния депозитар. След
това ще бъде обявена и цялата процедура за избор на
купувач. Приватизацията на борсата и депозитара са важни
и дълго очаквани, тъй като на това се гледа като
възможност за развитие на капиталовия пазар - по-голяма
видимост в чужбина, свързване с големи чужди борси и привличане на чужди инвеститори тук. В
БФБ държавата ще продаде контролен пакет от 50.05%, а в Централния депозитар - 43.7%, което
дава реален контрол над двете ключови институции на фондовия пазар. Кандидатите не трябва да
са акционери в борсата и депозитара. Това автоматично изключва от потенциалните кандидати
инвестиционните посредници и банките, които имат дялове там. Отделно те трябва да имат опит в
маркетирането на продавача на поне една сделка за продажбата на борсов оператор, както и да
имат поне две успешно приключени сделки за продажбата на финансова институция с размер на
собствения капитал от поне 50 млн. лв. всяка.

Капитал, 2012-09-26

"Евролийз ауто" получи една година отсрочка по облигациите си
Лизинговата компания "Евролийз ауто", която е част от групата на "Еврохолд България", успя да
разсрочи своята пета емисия от облигации. Това става ясно от протокола от общото събрание на
облигационерите, проведено в понеделник, съобщиха от Българската фондова борса.

БФБ-София
Седмичен оборот (17 - 21 септември
2012 г.) (лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 379 268.72
Standard 1 512 387.63
АДСИЦ 408 406.13
Общо 19 353 556.04

BGREIT: 24.08.2012 – 25.09.2012
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Облигационерите дадоха отсрочка от една година за емисията от 10 млн. евро, издадена през 2007
г., чийто падеж настъпва на 27 септември. Решението беше одобрено от кредиторите на общото
събрание, като 75% от емисията облигации, или 7500 книжа, са притежание на "Юробанк И Еф
Джи България", а другите 25% се държат от пенсионните фондове на "Алианц България". През
тази година "Евролийз ауто" вече успя да разсрочи четвъртата си емисия корпоративни облигации,
чийто държател е ОББ, а сега само шест месеца по-късно същото се случи и с петата последна
емисия.

Капитал, 2012-09-26

Държавата търси 30 млн. за “Химко”
Първият купувач на "Химко" дължи на държавата 30 млн. лв. заради неизпълнен приватизационен
договор. Сумата е присъдена на IBE Trans, регистрирана в Ню Йорк от скандалния украинец с
двойно гражданство Юрий Литвиненко. Държавата е платила близо 1 млн. лв. за съдия-
изпълнител, който е запорирал част от активите на завода, за да събере борча, каза Руси Статков от
надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Дружеството
купи 57% от капитала на врачанския торов завод точно преди 13 години за един милион и един
лев, припомня в. "Стандарт". Но се задължи да покрие част от дълговете, които по това време само
към "Булгаргаз" са били 54 млн. лв., и да инвестира към 50 млн. лв. Искът към Литвиненко
съвпада с повторното обявяване на "Химко" в несъстоятелност от Апелативния съд в София през
това лято. То ще бъде и окончателно, защото законът не позволява втори оздравителен план.

profit.bg, 2012-09-25

Още ток към борсата
Акциите на дружествата на "Енерго-про" (бишва "ЕОН България") скоро ще започнат да се
търгуват свободно на Българската фондова борса (БФБ), а аукционът за тях се очаква да бъде
отворен до няколко дни. Двете варненски дружества - "Енерго-про продажби" и "Енерго-про
мрежи", доставящи ток на Източна България, са подали заявления за допускане до търговия на
акциите им, но все още точна дата за това не е определена. Емисиите обаче са регистрирани на
борсата, стана ясно от нейно съобщение. Държавата смята да продаде дяловете си от по 33% в
двете дружества на аукцион, като цената ще бъде определена от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол. Прогнозите са Държавната консолидационна компания (ДКК) да
получи около 150 - 200 млн. лв. от сделките при начална цена около 50-60 млн. лв. ДКК притежава
дяловете от капитала и тъй като участието на държавата е през нея, а не пряко, приходите от
приватизацията няма да влязат в Сребърния фонд за гарантиране на пенсионната система. След
продажбата на акциите двете дружества трябва да станат публични и продадените книжа да се
търгуват свободно на борсата. Няма обаче гаранция, че "Енерго-про" няма да повтори случая с
"ЕВН България" - в края на миналата година двете електроразпределителни дружества,
обслужващи по-голяма част от Южна България, бяха качени на БФБ по същия план.

Капитал, 2012-09-24

Акционерите на БАКБ ще гласуват за заем на свързаното лице ДИСИБ
ООД от 8,7 млн. евро за срок от 10 години,
показват материалите към свиканото общо събрание за 24 октомври 2012 г. Поканата е обявена
чрез БФБ-София. Основен акционер в ДИСИБ ООД с дял от 87,43% е СИЕСАЙЕФ АД.
Последното е основен акционер и в БАКБ с дял от 61,43%. Това определя и нуждата договорът за
кредит да се гласува от останалите акционери в БАКБ, като задължението е по силата на чл. 114 от
ЗППЦК (Закон за публично предлагане на ценни книжа). Самият кредит ще бъде обезпечен със
залог на депозит на Цветелина Бориславова Карагьозова, като депозитът ще бъде не по-малък от
стойността на кредита. Цветелина Карагьозова е представляващ СИЕСАЙЕФ АД и е в Надзорния
съвет на БАКБ. Лихвата по кредита ще бъде 3-месечен Euribor, увеличен с надбавка от 5,5%, но не
по-малко от 7%. Таксите ще са 0,25% годишно и 0,3% такса при усвояването. Главницата от 8,7
млн. евро ще се изплаща ежемесечно със сезонен погасителен план с общо годишно погашение от
867 хил. евро. Кредитът е 10-годишен с падеж на 30 октомври 2022 г.

Инвестор.БГ, 2012-09-24
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Две от управляващите дружества, свързани с "Химимпорт", ще се слеят,
стана ясно от доклада за дейността на близката до холдинга "Финанс консултинг". Предвижда се
"Конкорд асет мениджмънт", бивша "БенчМарк", да се слее в "Съгласие асет мениджмънт", което
пък навремето се казваше "Синергон". Преди малко повече от две години компанията за събиране
на вземания "Финанс консултинг" стана собственик на "Синергон асет мениджмънт", под чиято
шапка има два договорни фонда. През май 2012 г. под неин контрол мина и "БенчМарк асет
мениджмънт", което има пет договорни фонда и едно инвестиционно дружество от отворен тип.
Още тогава имаше подозрения за готвено сливане на двете дружества, тъй като в общото събрание
на "БенчМарк", с което се сдаваше властта, имаше подобна точка, а и новите имена на двете
компании означават едно и също. Засега не е ясно какво ще се случи с взаимните фондове и дали
тези със сходен рисков профил ще бъдат слети. Изпълнителният директор на "Финанс консултинг"
Калин Митев обясни, че се обсъждат няколко варианта за съдбата на договорните схеми.

Капитал, 2012-09-21

Варна плод АД отпуска транш от 77.1 хил. лв. на Елпром АД
Въз основа на Рамков договор между Варна плод АД и Елпром АД за предоставяне на временна
финансова помощ в размер до 10 500 000 лева при поискване от дата 10.05.2011 год. и анекс към
него за удължаване срока за усвояване на договорената сума и погасяване на главницата и
дължимите лихви към 31.12.2014 год. и постъпило искане от Елпром АД, Варна Плод АД отпуска
заем в размер на 77 100 лв. на Елпром АД. Погасяването ще стане еднократно, до 31 декември
2014 г. заедно с начислената лихва от 8% годишно. Ако положението на Елпром АД се влоши,
Варна плод има право да поиска предсрочно погасяване и има право на допълнително обезпечение
на тази сума. Освен това, Варна плод има право на допълнително предоговаряне на определената
лихва в своя полза при рязко влошаване на икономическата ситуация в страната, както и е
прехвърлило всички разходи по обслужване на заема на заемополучателя.

Money.bg, 2012-09-20
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ИНВЕСТИЦИИ

Крият БГ имоти на Кайманите
Нов трик за спасяване на имоти измислиха българи, които
не искат или не могат да си плащат заемите. Те прехвърлят
апартаментите си  на офшорки от Кайманите, Сейшелите и
Вирджинските острови. Само за месец във Варна били
засечени 10 подобни сделки, обясниха от Икономическа
полиция. Схемата вече е популярна в цялата страна. След
като изтегли кредит, длъжникът с помощта на съдия-
изпълнители се свързва с фирми в офшорни зони. Срещу
процент от заема те по документи купуват жилището. Така
за пред банката човекът няма имущество на свое име. С
офшорката пък длъжникът подписва договор, че
апартаментът му няма да се продава или отдава на други
лица. В същото време собственикът го ползва с фиктивен
договор за наем. Едва след като банката прекрати делото
срещу него, той отново си връща имота на свое име.

Стандарт, 25 септември 2012
С 54 хил. лв. се различават шестте оценки
на ресторант “Щастливеца”
По настояване на Великотърновския общински съвет бяха
възложени 6 пазарни оценки на помещенията, в които е
ресторант “Щастливеца”. Искането беше по повод
заявлението от наемателя Велислав Димитров да изкупи
общинската собственост в обекта – 93,91 процента от
идеалните части. Шестте пазарни оценки са готови, като
разликата между най-ниската и най-високата е 54 076 лева.
Най-ниската оценка на имота е направена от инж. Веселина
Василева – 354 000 лв., а най-високата е на “Секор
експорт” ЕООД – 408 076 лева. Ресторантът е в сградата на
туристически дом “Трапезица” в старата столица. Изграден
е на две нива с обща площ от 380 кв.м. Всички разходи по
сделката като данък добавена стойност, режийни разноски,
местен данък, стойност на експертната оценка, таксата за
вписване са за сметка на наемателя Велислав Димитров.
Прекратяването на съсобствеността между Общината и
наемателя в “Щастливеца” беше гледано на сесията на 19
юли тази година, но отложено с искане за пазарни оценки.
На последните заседания на комисиите тези дни съветник
Румен Димитров направи предложение да се спре всяка
форма на разпореждане с общинския дял в ресторант
“Щастливеца”. Съветниците не са единодушни по
предложението му.

Янтра - Велико Търново, 25 септември 2012
Най-голямата частна болница в
Югоизточния регион отвори врати
Общо 15 млн. лева са финансирани в най-голямoто частно
здравно заведение в Югоизточния регион и Черноморието -
МБАЛ „Черноморска – Бургас”, която отвори врати в
морския град. Това е първата болницата за комплексна

Близо 200 инвеститори се
целят у нас
186 инвестиционни проекта са
постъпили в Българската
агенция за инвестициите (БАИ)
от началото на настоящата
година. Това стана ясно от
думите на изпълнителния
директор на БАИ Борислав
Стефанов по време на
презентация в Бургас.

Стандарт, 25 септември 2012

Разрешенията за строеж
двойно повече от
завършените жилища
Тримесечните наблюдения на
Националния статистически
институт показват за второто
тримесечие на годината жилища
с два пъти по-голяма разгъната
застроена площ с разрешение за
строеж - 472 хил. кв.м, в
сравнение със завършените
жилища през същото
тримесечие - 184 хил. кв.м.

Строителство Градът, 24
септември 2012

Китайска компания
обмисля да прави
електрически автобуси в
България
Китайската компания BYD
обмисля възможността да прави
електрически автобуси в
България. Въпреки че
преговорите все още са в
начален стадий, в началото на
септември управителят на BYD
Europe Янгпинг Чен бе в София
на конференция, организирана
от Български съвет за устойчиво
развитие с партньорството на
Индустриален клъстер
„Електромобили”.

1kam1.com, 20 септември 2012
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здравна грижа в най-големия квартал на града „Меден рудник”. Преминала е през всички
сертификационни и лицензионни режими и покрива най-високите стандарти в съвременната
медицина. Лечебното заведение е изградено чрез публично-частно партньорство между община
Бургас и МБАЛ „Д-р Пенкови” ООД. Простира се на площ близо 15 декара и разполага с
многопрофилна болница и медицински център - две сгради с топла връзка между тях.  Това е
първото лечебно заведение в страната, обезпечено изцяло с лъчисто отопление. Разполага с 18
отделения, 12 операционни, 3 родилни зали за индивидуална грижа и 4 реанимационни зони с 24-
часово видеонаблюдение. Капацитетът на болницата е 212 легла. Всяко едно е оборудвано със
системата „Smart modul”, която позволява на пациентите да имат денонощна видеовръзка с
лекуващия ги екип. Отделението по образна диагностика и Отделението по инвазивна кардиология
са оборудвани с апаратура доставена от една от водещите компании  за медицинска апаратура -
Siemens.

stroimedia.bg, 25 септември 2012
Задълбочават се проблемите на собственика на Grand Mall Varna
Директорите на Orchid Developments – собственикът на Grand Mall Varna, поискаха от борсовия
регулатор да спре търговията с акциите на компанията в Лондон. “Директорите смятат, че е в
интерес на групата да приключи с набирането на необходимия допълнителен капитал и
капитализацията на дълга преди да публикува междинните си отчети“, посочва се в съобщение на
ръководството на компанията, разпространено до медиите. Още през август компанията
предупреди, че няма да може да работи според плановете, докато не набере допълнително капитал,
припомня изданието. По-късно компанията понесе още един удар – изгуби съдебна битка с
български строителни компании, като съдебният състав постанови 12 от апартаментите в
жилищните й проекти да бъдат продадени и със средствата да се погасят натрупани дългове.

Инвестор.БГ, 25 септември 2012
Инвестициите в имоти отново се радват на интерес
Спадът на лихвите по банковите депозити, който беше отчетен през лятото, доведе до повишен
интерес към закупуването на имоти с инвестиционна цел. . Доходността от инвестиция в имот е
между 6.7% и 7.2% годишно. Най-предпочитани са жилищата в райони с добра инфраструктура, в
близост до поликлиники, детски градини, учебни заведения, магазини на големи хранителни
вериги, а в столицата важен фактор е и близостта до станция до метрото. Цените на наемите
остават стабилни, с леки повишения от около 10-15 евро в сезона на силното търсене, което
продължава до края на септември. Заради липсата на достатъчно места в общежитията, много
студенти търсят жилища, които да са в близост до университетите, допълни още Богданов. По
отношение на кредитирането, финансовите институции раздвижиха пазара с активна
промоционална кампания през лятото и това доведе до 12% ръст на отпуснатите кредити през
август, спрямо миналата година, отчете Тихомир Тошев, изпълнителен директор на
„КредитЦентър”.

expert.bg, 24 септември 2012
Пътят София - Калотина ще е магистрала
Пътят от София до Калотина ще строи с габарити на аутобан. Това съобщи инж. Лазар Лазаров,
председател на управителния съвет на агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ). Отсечката е част
от трансконтиненталния коридор Лондон – Калкута, който е най-краткия път, свързващ Западна
Европа с Близкия и Средния Изток. Навсякъде трасето се изгражда като магистрала, а не като
скоростен път, както и в останалата част на българска територия. Очаква се търгът за отсечката да
бъде обявено през октомври, а за изграждането на 52 км. са заложени 200 млн. лева. За София
изграждането на магистралата София – Ниш е един от най-важните пътни проекти, защото решава
въпроса със западното направление. Другите два ключови проекта са строителството на западната
дъга от магистрала “Люлин” до река Какач при бул.”Сливница”, който се изгражда от “Трейс”, и
Северната скоростна тангента, за която също предстои да бъде обявен търг. Целта е трите обекта
да бъдат завършени до края на 2015 г. с европейски средства. Сложни за изпълнение са първите 16
километра – от сръбската граница до преди Драгоман, където има тежък планински терен и
пресичане на жп линията.

Mediapool, 24 септември 2012
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Започна строителството на пътя Бургас - Слънчев бряг
С тържествен водосвет бе дадено началото на строителните работи на скоростния път Бургас -
Слънчев бряг, съобщиха в неделя от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. Първият етап от неговото изграждане включва 3 километровият участък от
Сарафово до Поморие, чиято стойност е 6,5 млн. лева, е осигурена от бюджета. Пътят е от
изключително значение за региона. От две ленти той ще стане четири, като по този начин ще се
постигнат повишена пътна безопасност и отпушване на трафика, заяви министърът на
регионалното развитие Лиляна Павлова. Пътят трябва да е готов през пролетта. Според нея
дългосрочната цел предвижда изграждането на обхода на Ахелой, за който само за отчуждителни
процедури са необходими около 20 млн. лв. Имаме идея да заменим предвидените за отчуждаване
земи за равностойни и очаквам кметовете от региона да ни помогнат, коментира министърът.
Според нея така биха се намалили разходите по отчужденията и би се ускорило строителството на
пътя. Павлова пожела мека зима и безаварийна работа на строителите от ДЗЗД "Трейс Слънчев
бряг".

Класа, 24 септември 2012

Руснаци са инвестирали 5 млрд. евро по българското Черноморие
Около 5 милиарда евро са вложили руски граждани за закупуване на недвижими имоти край
морето.  Според последните статистически данни 110 хиляди руснаци са закупили жилища, къщи,
вили и други видове имоти по цялото българско Черноморие. При средна цена от 50 хиляди евро,
излиза, че сумата, която е инвестирана надхвърля колосалните 5 милиарда евро.  В нито един друг
клон на икономиката няма вкарани толкова пари като абсолютна стойност от чужбина.  Руснаците
са купували имоти главно до 2008 година, но и след това продължават да бъдат сравнително
активни на пазара на недвижими имоти.  "Може да се каже, че руските клиенти са единствените
чужденци, които продължават да си купуват български имоти в годините на криза. В последните
четири години само те купуват и осъществяват реални сделки. Останалите чужденци почти спряха
да участват на пазара", коментира собственик на бургаска агенция за недвижими имоти.  Руските
граждани придобиват жилищата с ваканционна цел и ги използват за почивка през лятото. През
останалото време за имотите им се грижат фирми профилирани в т.нар. пропърти мениджмънт. Те
получават определена сума за да осигуряват охрана, поддръжка, логистика и при необходимост
отдаване под наем.  Този бизнес се разраства значително и в него вече са заети над 5000 души.

Money.bg, 22 септември 2012

Ремонтират Евксиноград с близо 10 млн. лева европейски пари
Дворецът „Евксиноград“ ще бъде ремонтиран с над 9,8 млн. лева, осигурени от програмата за
регионално развитие и Министерския съвет, съобщиха от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ). Реставрацията на резиденцията ще продължи 24 месеца,
като ще обхване сградите, археологическите разкопки в района на двореца и парка. Предвидено е
също така с част от средствата за мащабния ремонт да се проведе маркетингова и рекламна
кампания на двореца като туристическа атракция, както и да се обучат екскурзоводи, които да
развеждат туристи из резиденцията. Плановете за ремонт на „Евксиноград“ станаха известни още
в началото на миналата година. Тогава строителното министерство обяви процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реставрацията на резиденцията.

Инвестор.БГ, 21 септември 2012

Росен Генев оглавява отдел "Търговски площи" на Forton
Росен Генев става мениджър "Търговски площи" във Forton International, консултантите по бизнес
недвижими имоти. Генев е повишен след година работа във фирмата, част от AG Capital, групата
за услуги, свързани с имоти, включваща още компании като агенцията за пазарите на дребно
"Адрес недвижими имоти", кредитния посредник "КредитЦентър" и строителния предприемач
"Бългериан ленд дивелъпмънт". Генев  е ръководил отдела "Маркетинг и продажби" в Raiffeisen
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Asset Management в продължение на 4 години. Преди това е бил като регионален мениджър за
София в ING.

Строителство Градът, 21 септември 2012

Обеля хилс в София
"Обеля хилс". Така може да се нарича след години известният столичен квартал. Това ще стане
възможно с пари от еврофондовете. Повече от 20 жилищни квартала в София ще бъдат
облагородени, така че да се подобрят условията на живот за над 300 000 столичани. Те се намират
предимно в западната и северната част на София. Това предвижда стратегически план за градско
възстановяване, който вчера бе приет от Столичния общински съвет. Група архитекти по поръчка
на общината са определили 6 приоритетни зони, в които след 2014 г. ще бъдат налети средства от
европейски програми. Те покриват 35% от територията на столицата, но се очаква да засегнат
живота на всички жители и гости на града. Две са големите жилищни зони, за които ще се
привличат евросредства. На запад-северозапад това са кварталите Красна поляна, Разсадника,
Илинден, Гевгелийски, Света Троица, Западен парк, Факултета, Захарна фабрика, Толстой,
Надежда, Връбница, Свобода, Модерно предградие и Обеля. Второто направление на изток
включва жилищните комплекси Хаджи Димитър, Сухата река и Левски. Районите са определени
като западнали по критерии, спуснати от Брюксел.

Стандарт, 21 септември 2012

Джон Хопкинс” отваря филиал у нас
Американската болница „Джон Хопкинс” иска да отвори свой филиал у нас, съобщи ректорът на
Медицинска академия проф. Ваньо Митев. Единственият филиал за Европа сега е в Истанбул.
Новата структура на прочутото американското лечебно заведение ще бъде вдигната на терен на
учебното заведение. Техническите подробности по изграждането на филиала все още се обсъждат,
но инвестицията ще е в размер на 1 милиард долара. Тази есен Медицинска академия започва
изграждането и на нов учебно-административен комплекс в София. В момента тече обществената
поръчка за изпълнител, обясни проф. Митев. Зданието, което се предвижда да бъде изключително
модерно, ще глътне 20 млн. лева Проф. Митев подчерта, че средствата ще са от бюджетния
излишък на университета, които за тази година са достигнали рекордните 47 млн. лв. Комплексът
ще включва няколко просторни зали, обзаведени с последно поколение аудио-визуална техника,
както и удобни канцеларии с гишета за обслужване на студентите. Планира се той да бъде
разположен на територията на порутения сега стол №8. За 6 млн. лв. пък ще бъде построено
суперлуксозно общежитие, също на терен на университета. То ще се намира в непосредствена
близост до белодробната болница „Св. София”.

Монитор, 20 септември 2012

Хелт енд уелнес АДСИЦ купува три имота в Габровско за 1.78 млн. лв.
На 18 септември 2012г. "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ сключи предварителен договор за покупко-
продажба на недвижими имоти с "Критие" ЕООД, става ясно от публикация на дружеството. Въз
основа на този предварителен договор АДСИЦ-а ще закупи три имота, находящи се в землището
на с. Черновръх, община Трявна, област Габров. Общата площ на трите имота 25 101.7 дка, за
обща покупна цена на описаните имоти в размер на 1 777 777 лева. 90% от общата покупна цена се
заплаща при подписването на предварителния договор. "Критие" ЕООД не е заинтересувано лице
по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК и гореописаната сделка не представлява сделка по чл.114 от
ЗППЦК. Придобиването на посочените недвижими имоти е в съответствие с инвестиционните
цели на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ и е насочено към генериране на по-добра доходност за
акционерите на дружеството.

Money.bg, 20 септември 2012

Кабинетът отпуска 5,5 милиона лева за военното НДК
Кабинетът отпусна допълнителни 5,5 млн. лв. за ремонта на бившата сграда на военните в центъра
на София, по-известна като „военното НДК“. Това обяви преди началото на правителственото
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заседание в сряда премиерът Бойко Борисов. Комплексът бе предоставен на Софийски районен
съд и Софийската районна прокуратура. Борисов обяви, че в този момент на криза правителството
допълнително отпуска още 5,5 млн. лв. за ремонта на тъй нареченото “военно НДК”, където вече
ще се помещава Софийският районен съд и Софийската районна прокуратура. “Парите са
необходими, за да стартира веднага обществената поръчка, проектът тръгва, обясни правосъдният
министър Диана Ковачева. - Така общата сума, отпусната за ремонта, става 15 млн. лв.” По този
начин ще се реши проблемът с натовареността на съдиите, а ще има и възможност да се назначат
още магистрати. “Даваме допълнително тези пари. Единият корпус е готов, залата я преграждаме
наполовина и правим 35 заседателни зали, където да текат процесите”, поясни и премиерът
Борисов, като припомни, че първоначално е било замислено цялото това нещо да представлява
една огромна зала като тази в НДК. Премиерът припомни още, че е поел ангажимента пред
магистратите ремонтът да бъде придвижен по най-бързия начин и си е спазил думата.

Класа, 20 септември 2012
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АНАЛИЗИ

Плавно нагоре

На пръв поглед част от числата в топ 50 компаниите по приходи на Сливен много приличат на
тези от топ 50 на Стара Загора. Най-големите компании и в двата региона са увеличили приходите
си средно с 20% през 2011 г. в сравнение с 2010 г. Също така почти еднакъв е и броят на
дружествата, регистрирали спад в продажбите си – 10 за Стара Загора и 11 за Сливен.

Приликите обаче горе-долу се изчерпват дотук. За разлика от Стара Загора, където корпоративната
картина без много числа е ясно, че е доминирана от енергийните гиганти, бизнесът в Сливен е
доста по-различен или по-скоро по-малък. Ако най-големите 50 компании на Стара Загора имат
оборот от 4.6 млрд. лв. през 2011 г., тези в Сливен имат едва 950 млн. лв., т.е. едва 20% от
размерът на съседите си от запад.

Макар и малък обаче, числата показват, че бизнесът в региона е гъвкав и съответно устойчив на
лошите конюнктурни условия. Като цяло картината показва, че той е ориентиран предимно към
машиностроенето ("ЗММ Сливен", "Динамо"), текстилната ("Е.Миролио", "Декотекс" ),
хранително-вкусовата ("Тир Бул", "Сердика Сливен", "Кронос", "Фрукто Сливен", "Гривас") и
винарската промишленост ("Домейн Бояр", "Вини"). Съществена част от производството им е
насочено към външните пазари, което обяснява и отчетеното (главно в началото на 2011 г.)
подобряване на резултатите.

Като шампионите

Подобно на по-големите съседи и Сливен има дружества с многоцифрен ръст на приходите.
Трицифрен такъв за изминалата година отчита "Пътно поддържане Сливен", при която
увеличението е със 111%. В края на годината дружеството беше придобито от нашумялата в
скандала "Батко и братко" с поръчките за 120 млн. лв. сливенска компания "Биндер", която
мотивира хода си с желанието да обособи основните си дейности в отделни дружества. Така, дори
и да не се отчитат резултатите на "Пътно поддържане Сливен", компаниите от региона са успели
да увеличат приходите си средно с 18% през изминалата година, което е съизмеримо с картината
при най-големите дружества в страната според класацията "Капитал 100".

Въпреки динамичното си развитие обаче с малки изключения бизнесът в региона все още не може
да се мери като мащаби на дейността с гигантите от страната. Само една от компаниите намира
място в "Капитал 100" – дългогодишният лидер в текстилния сектор "Е. Миролио" заема 91-ва
позиция в класацията. Въпреки кризата дружеството съумява да подобрява резултатите си, като
през 2011 г. печалбата му се е увеличила близо четири пъти.

При другия голям местен играч в текстилния сектор – "Декотекс", която е единствената българска
компания за производство на килими, обаче финансовият резултат е отрицателен, като при това се
влошава спрямо 2010 г. Междувременно компанията преструктурира част от производството си и
се насочи и към имотния сектор, като участва с 20% дял в проект за изграждане на комплекс от
затворен тип в Сливен на обща стойност 35 млн. евро.

Оптимизъм в бъдеще време

През 2011 г. загуби отчитат общо 12 компании от региона, като броят им се увеличава спрямо
2010 г., когато са били девет. Сред тях са и водещите представители на винопоизводството в
региона – "Домейн Бойар" и "Вини". Перспективите за 2012 г. поне засега обаче изглеждат по-
положителни заради по-качествената реколта на грозде през тази година.

Сравнително силен остава и хранително-вкусовият сектор, където един от най-големите
представителите е българско-гръцкият млекопреработвател "Тирбул". Основно място в развитието
на отрасъла има и производството на плодови и зеленчукови консерви, които се реализират на
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пазарите на Европа, САЩ и ОНД. В Сливен се намират и едни от най-големите предприятия за
преработка и пакетиране на ядки, където също макар и с не най-цветущите резултати се справят с
предизвикателствата на кризата.

Доза оптимизъм носят и плановете на "Язаки България" да открие нови производствени мощности
в Сливен. Новият завод на компанията, която вече произвежда автомобилни кабели за Renault в
Ямбол, ще работи с Ford.

Капитал, 25 септември 2012
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 ИЗЛОЖБА "НОВАТА СОФИЯ"
КОГА: 13-30.09.2012

КЪДЕ: Пешеходното пространство пред Президенството и хотел "Шератон" (Ларгото), София

 ЕСЕН 2012
КОГА: 24-29.09.2012

КЪДЕ: Международен панаир Пловдив

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

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

 ВТОРИЯ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: “ПРАКТИКАТА НА
КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОЕКТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА
ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ”
КОГА: 26- 27.09.2012

КЪДЕ: гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”

 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


