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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Сръбска компания от групата на
"Газпром" купи хранилище за гориво
край Костинброд
Контролираната от "Газпром" сръбска компания
"Нафтена индустрия Сърбие" (НИС) купи хранилище за
гориво в България, съобщи "Блумбърг", като се позовава
на официално съобщение на НИС. Хранилището се
намира в Костинброд, а вместимостта му е 25 500 куб.
метра. То ще се използва за складиране, смесване и
дистрибуция на бензин, дизел, биодизел, етанол и
втечнен природен газ, съобщи компанията, която от
миналата година започна да изкупува бензиностанции на
територията на България. Хранилището ще заработи до
края на месеца. От компанията уточняват, че планират да
увеличат значително капацитета за складиране в
България в следващите три години като част от
развитието на мрежата си за търговия на дребно в
региона. "НИС петрол", чрез която НИС работи в
България, беше регистрирана тук преди година и първата
й сделка беше за седем бензиностанции. Последваха още
няколко покупки като през септември, дружеството заяви
намерение да купи поредните осем бензиностанции. С
приключването на последните сделки общият брой
обекти на дружеството от групата на "Газпром" ще е 27.

Дневник, 15 Октомври 2012

Новият собственик на производителя на
плодови сокове и нектари BBB e
“Бутилираща компания Горна Баня“
ООД. По повод на сделката за продажбата на
компанията бяха коментирани имената на голям брой
участници, сред които "Кока-кола", „Девин“ и други.
„Българските производители винаги са се стремили към
разширяване на своето портфолио. Това развитие на
събитията не трябва да бъде изненада за никого“,
коментират от компанията. От месец август „Горна баня“
е в процес на производството на напитки с бранда на
BBB. Новият собственик планира да пусне в
производство 18 вида сок. Компанията планира и износ
за продуктовото портфолио на BBB в много страни от
Европа, Азия и Америка.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 15.10.2012

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 15.10.2012

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 15.10.2012

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 15.10.2012

Източник: imoti.net
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Investor.BG, 15 Октомври 2012 г.

Един от най-големите месокомбинати у нас - "Меком" АД в Силистра,
бе затворен от Агенцията по храните заради тонове развалено месо. От агенцията уточняват,
че става въпрос за над 4200 кг замразено месо без документи и с изтекъл срок на годност. Сред тях
има и 20 кг, чиито срок на годност е 2009 г. В момента текат проверки дали количества от него са
стигнали до крайните потребители под формата на колбаси, въпреки уверенията на ръководството
на предприятието, че месото не е било влагано в производството. "Това е сборно месо - агнешко,
телешко, свинско. Въпросът е, че няма никакви документи и срокът му на годност е изтекъл през
2009 г., което е недопустимо за такова предприятие. Предприятието е едно от най-големите в
България. И не можем да се излагаме пред света, както и нашите потребители да са потърпевши",
бе категоричен шефът на агенцията Йордан Войнов. Фирмата "Меком" АД е сред подалите заявка
за износ в Русия. Преди дни земеделският министър Мирослав Найденов и Йордан Войнов бяха в
Москва, за да преговарят за отваряне на руския пазар за български храни. В момента у нас тече
мисия на руската фитосанитарна и ветеринарна служба за одобряване на българските предприятия
за експорт. "Меком" е сред фирмите, които до дни е трябвало да бъдат инспектирани. Шефовете
на месокомбината в Силистра твърдят, че не знаели за разваленото месо, тъй като са отскоро на
поста.

Сега, 15 Октомври 2012

Ултрамодерна пещ в "Огняново К"
Най-големият производител на варови продукти в България - "Огняново К", който е част от
шведската група Plena, откри изцяло нова пещ на територията на завода си край Сливница. Това е
втората подобна инсталация, която се монтира в света, след Германия. Инвестицията е за 20 млн.
лв. В резултат на модернизацията енергийните разходи на предприятието ще намалеят
наполовина, оползотворяването на суровината ще нарасне двойно, а качеството на продукцията
значително ще се подобри. "Инвестицията ще укрепи позицията ни на пазара във времена, когато
конкуренцията се изостря все повече", каза съсобственикът на Plena Group Матиас Шоборг.
Новата мощност е създадена да замести старата технология, използвана досега в завода. Така
наречената двушахтова реверсивна пещ представлява инсталация с две камери, в които варовикът
се изпича последователно. Предимството е, че след като процесът приключи в едната, топлият
въздух не се изпуска през комина, а се подава в другата пещ, така че там вече се подава съвсем
малко гориво (основно газ и въглища), което увеличава енергийната ефективност двойно. Пещта
позволява и да се използва много по-голяма част от добивания варовик, тъй като работи и с по-
дребна фракция. "При старите пещи утилизацията беше едва 30%, сега се използват 60-65%", каза
изпълнителният директор Николай Колев.

Капитал, 12 Октомври 2012

Няколко фирми доминират сред победителите в търговете за земи от
Държавния поземлен фонд, продавани срещу компенсаторки. Не всички
области са извадили списъците си, но "Биопродукти България" ЕООД, "Нов фермер" ЕООД,
"Макрон" ООД, "Лукс ауто", "Агроленд консулт" печелят на няколко места. Цените варират в
широки граници, като в някои от случаите са два пъти над първоначално обявената. Интересен
факт е, че три от фирмите първенци - ямболското дружество "Нов фермер", "Златно рало" и
"Слънчева Добруджа", са създадени на една и съща дата - 18 септември 2012 г., и са с капитал
1000 лв. Тази дата е само дни преди крайния срок за кандидатстване за земите. Друг интересен
факт е, че в Монтанско например "Нов фермер" печели почти всичко предложено. За тези земи
фирмата ще трябва да плати около 4 млн. лв. Интересно е протекло наддаването на тази фирма в
две от областите, в които тя се състезава с "Биопродукти България". В Монтана "Биопродукти
България" не е наддавала сериозно - с по няколко лева отгоре на декар. В Кърджалийска област
обаче нещата са точно обратните - там по-ниски цени дава "Нов фермер" и печели "Биопродукти
България".

Капитал, 12 Октомври 2012



стр. 3 от 15
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

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

Брой 24/ 18 октомври 2012 Камара на професионалните оценители

ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Скок на чуждите инвестиции за осемте
месеца с почти 70% на годишна база
За първите осем месеца на годината преките
чуждестранни инвестиции (ПЧИ) у нас възлизат на 873
млн. евро, сочат предварителните данни на БНБ за
периода. През януари – август 2011 г. размерът на ПЧИ е
бил 516.5 млн. евро, т.е. ръстът на годишна база е 69%.
Все пак трябва да се има предвид, че през миналата
година имаше драстичен спад на ПЧИ спрямо
предходните години и ПЧИ бяха около 1.4 млрд. евро,
при положение че преди няколко години са били над 6
млрд. евро. Нарастването на ПЧИ за осемте месеца на
2012 г. се дължи основно на първото тримесечие, когато
отчетените ПЧИ са малко над 500 млн. евро. Но пък през
август те са само 22 млн. евро, докато през същия месец
на миналата година са били 140 млн. евро. През януари-
август най-големите преки инвестиции в страната са
дошли от Холандия (499 млн. евро), Швейцария (105 млн.
евро) и Русия (97 млн. евро). Най-голям нетен отлив на
инвестиции има към Германия (-143 млн. евро) и Гърция
(-64 млн. евро). За периода януари–август 2012 г.
търговското ни салдо е отрицателно в размер на 2.56
млрд. евро при дефицит от 1 млрд. евро за същия период
на 2011 г.

Класа, 17Октомври 2012

3.7 % инфлация от началото на годината
Инфлацията от началото на годината (септември 2012 г.
спрямо декември 2011 г.) е 3.7%, а годишната инфлация
за септември 2012 г. спрямо септември 2011 г. е 4.9%.,
обяви НСИ. Индексът на потребителските цени за
септември 2012 г. спрямо август 2012 г. е 101.1%, т.е.
месечната инфлация е 1.1%. Средногодишната инфлация
за периода октомври 2011 - септември 2012 г. спрямо
периода октомври 2010 - септември 2011 г. е 2.7%,
показват данните на статистиката. През септември 2012 г.
спрямо предходния месец цените на хранителните
продукти и безалкохолни напитки са се увеличили с
2.7%. Цените на алкохолни напитки и тютюневи изделия
остават на равнището от миналия месец. Горивата са
поскъпнали с 0.4%; транспортът с 1.6%; образованието
1.5%. Здравните услуги са поевтинели с 0.8 %.

Класа, 15 Октомври 2012

Износът на България достигна 26,6 млрд.
лева
От началото на годината от България общо са изнесени
стоки на стойност 26.6 млрд. лв. и спрямо съответния
период на предходната година износът се увеличава с

18.10.2012
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.49918
GBP/BGN 2.41550

Икономически показатели
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2.3%, съобщи НСИ. С по-бързи темпове се увеличава вносът, и от януари - август 2012 г. той е на
стойност 33.1 млрд. лв.и бележи ръст от 13.1% спрямо същия период на предходната година. През
август 2012 г. общото външнотърговско салдо е отрицателно и възлиза на 439 млн. лева, а след
елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос то се запазва отрицателно в размер
на 237.5 млн. лева. Общият износ е в размер на 3.6 млрд. лв. и се увеличава с 6.2% спрямо същия
месец на предходната година. Вносът нараства с 16.7% спрямо август 2011 г. и е в размер на 4.1
млрд. лева. За времето от началото на годината на годината към страни извън Европейския съюз са
изнесени български стоки на стойност 10.9 млрд. лева, което е ръст с 9.4%. Основните търговски
партньори на България са Турция, Китай, Русия, Сърбия и БЮР Македония, които формират
47.1% от износа за трети страни. През август 2012 г. износът за трети страни се увеличава с 38.5%
спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 1.7 млрд. лева.

Класа, 11 Октомври 2012

Държавата пласира дълг с по-малко от 1% годишна доходност
Държавни ценни книжа за 30 млн. лв. пласира Българската народна банка в понеделник, като
търсенето надхвърли четирикратно предложеното количество ДЦК. Централната банка, която е
агент на правителството съобщава, че постигнатата средна доходност по книжата (това е цената,
която държавата ще плати за новопривлечения дълг) е 0.54%, а срочността на книжата е една
година и четири месеца. Дилъри обясниха, че подобна доходност не е изненада, макар че е доста
ниска. Представители на пенсионни компании, които не пожелаха да бъдат цитирани, коментираха
пред "Капитал", че често подават заявки за участие в аукционите за държавен дълг, но техните
виждания за доходност доста се разминават с тези на Министерство на финансите и в последно
време рядко се случва поръчките им да се удовлетворят.

Капитал, 10 Октомври 2012

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на облекло и допълнения за
облекло", по Дълготрайни активи за 2011 г.

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

2011 2010
1 Дзалли ООД Габрово 15 705 15 481
2 Пирин Текс ЕООД Гоце Делчев 9 023 8 980
3 Мода  Шпорт ЕООД Равнища 8 472 6 700
4 Булдеза ЕООД Плевен 7 095 7 244
5 Димитров ООД Плевен 6 863 6 863
6 Ес-Би-Ен - Виолета Беширова ЕООД Неделино 6 057 6 219
7 Булгарконф АД Пловдив 5 996 6 293
8 Тони К ЕООД Пловдив 5 719 5 108
9 Стеса ООД Русе 5 308 5 463

10 Р.Б.О. ООД Враца 5 148 5 322
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Новите собственици искат ОЦК-Кърджали
бързо да заработи
Новите собственици на част от Оловно-цинковия комбинат
в Кърджали са заинтересовани да започнат максимално
бързо производството. На среща с областния управител
Иванка Таушанова представители на инвеститора са
заявили намеренията си да модернизират цинковия завод и
да изградят изцяло нов електролитен цех. В момента
специалисти анализират състоянието на завода и до месец
се очаква да стане ясно кога комбинатът отново ще
заработи.

Money.bg, 2012-10-17

Трейс Груп Холд пред преговори за проекти
в Катар
Ръководството на Трейс Груп Холд проведе втора среща с
инвеститорите за 2012 г. На нея присъстваха проф.
Николай Михайлов, председател на Съвета на директорите,
инж. Цветан Цонев, Главен изпълнителен директор,
членовете на Съвета на директорите. Инвестиционната
общност беше представена от представители на
инвестиционни фондове, акционери, инвеститори и
анализатори. По време на срещата главният изпълнителен
директор инж. Цветан Цонев съобщи, че към момента
холдингът работи по 15 големи обекта. Очаква се да бъдат
подписани още осем договора след спечелени тръжни
процедури. От ръководството на компанията обясниха, че
продължават усилията на „Трейс Груп Холд” АД за
излизане на външния пазар. "Очакваме до края на годината
да бъдем поканени за подписване на договор за
строителство на магистрален участък в Република Сърбия.

profit.bg, 2012-10-17

Налогът ще изгони инвеститори
Ако бъде въведен данък върху печалбите от сделки на
фондовата борса, това ще отблъсне малкото останали
инвеститори на БФБ или ще ги накара да бъдат много по-
пасивни. Така коментираха от инвестиционния посредник "Карол Капитал Мениджмънт" идеята
за облагане на доходите от борсова търговия. Намалената активност към нашия пазар би
означавала и по-малко комисиони и приходи за Централен депозитар и БФБ и то в момент, когато
е стартирала процедура за приватизацията им. Трябва да се прецени дали ефектът няма да бъде по-
скоро негативен спрямо очакваните приходи в хазната, казаха от "Карол". Ако бъде въведен
новият данък, той трябва да засяга само операции, настъпили след обнародване на новите правила,
смятат от "Карол". В противен случай трудно ще се изчисли дали с продажбата на някоя отдавна
купена акция се реализира печалба или загуба, защото инвестиционните посредници съхраняват
данни за клиентите си 5 години назад.

Стандарт, 2012-10-16

БФБ-София
Седмичен оборот (08 - 12 октомври
2012 г.) (лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 1 228 683.34
Standard 1 514 345.80
АДСИЦ 931 423.34
Общо 6 164 866.53

BGREIT: 17.09.2012 – 16.10.2012
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Българска роза-Севтополис с дъщерно за билки и лечебни растения
Българска роза-Севтополис АД е учредило дъщерно дружество за билки и лечебни растения, което
е регистрирано в Търговския регистър на 21.09.2012 год. Дружеството с наименование Фито
Палаузово АД е с капитал 100 хил. лв., като учредители са Българска роза-Севтополис АД с 95 000
бр. акции и ЕТ Агромония - Георги Господинов с 5 000 бр. акции. Дружеството е със седалище и
адрес на управление гр. Казанлък, бул. 23-ти пехотен Шипченски полк № 110. Предметът му на
дейност включва производство, събиране, изкупуване, добив и реализация на билки и лечебни
растения, стопанисване и обработване на земеделски земи и др. Изпълнителният директор и член
на Съвета на директорите на Българска роза-Севтополис АД Бончо Шолев е избран и за член на
СД и Изпълнителен директор на Фито Палаузово АД. Членове на борда на новото дружество са
още Георги Господинов и Галина Димитров

Money.bg, 2012-10-16

Дивидент под забрана Контролираното от Николай Банев предприятие "Полимери" няма
да може да раздаде рекордно високия дивидент, който трябваше да се гласува от общо събрание на
акционерите, насрочено за днес, 15 октомври. Това става ясно от решение на Комисията за
финансов надзор (КФН), с което се забранява гласуването на няколко точки от дневния ред на
събранието. Едната е за разпределянето на 54.4 млн. лв. между акционерите, или по 10.22 лв. на
всяка притежавана акция от девненския химически завод. Предлаганият дивидент е на фона на
милиони загуби за последните години, почти спряна дейност, забавени заплати, жалби и дела
заради дългове и иск за несъстоятелност, освен това активи на химическия завод се предлагаха на
търг от частен съдебен изпълнител. Ръководещият инвестиционния надзор Николай Попов е
задължил публичното дружество да представи до 30 дни нов отчет за дейността си за миналата
година, в който да отрази всички забележки на одиторите си.

Капитал, 2012-10-15

Един от големите хлебозаводи в София „Нилана“ е на ръба на фалита
заради финансови проблеми и невъзможност да плаща дивиденти по облигационния заем,
емитиран от дъщерната му компания „Хлебни изделия-Подуяне“. Източници от фирмата
съобщиха, че от две седмици двата завода на „Нилана“ в софийските квартали „Княжево“ и
„Подуяне“ не работят заради неплатени сметки за ток. Преди месец облигационерите на
компанията, сред които е и ОББ, дадоха ултиматум на дружеството да плати дължимите лихви по
заема до 15 октомври. В противен случай ще открият процедура по обявяване във фалит.
Първоначалният срок за плащането на дължимите 210 000 евро беше 14 септември. В случай че
плащанията не се извършат до идния понеделник, облигационерите ще пристъпят към откриване
на производство по несъстоятелност не само на „Хлебни изделия“, но и на „Нилана“, която е
гарант по заема. Ще бъде избран и временен синдик. Ако процедурата по фалит не бъде
задвижена, облигационерите могат да предприемат действия за принудително изпълнение към
имуществото на хлебозавода, предоставено като обезпечение по заема.

Преса, 2012-10-15

Корпоративна търговска банка (КТБ) планира увеличение на капитала с
6 млн. лева. Това сочи покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите,
предвидено за 4 декември тази година. На общото събрание ще бъде гласувано издаването на 600
хил. броя нови акции с номинал по 10 лева. Ако всички книжа бъдат записани, капиталът на КТБ
ще нарасне с 6 млн. лв. до 66 млн. лв. Емисионната цена на книжата е 156,47 лв. Ако на тази цена
бъдат записани и платени всички нови акции, това ще налее в банката 93,9 млн. лв. Увеличението
на капитала ще се счита за успешно, ако бъдат записани и платени най-малко 50% плюс 1 акция,
или 300 001 нови книжа.

Стандарт, 2012-10-12

Българските публични компании вече имат улеснен достъп до
Виенската фондова борса. Това стана благодарение на сключено споразумение за
сътрудничество между българския Централен депозитар АД и австрийската клиринг сетълмент
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банка - Oesterreichische Kontrollbank AG. "Директната връзка ще даде възможност за двойни и крос
листвания на емисии при ниски финансови разходи за емитентите. Предвиждаме да се извършват
сделки на двата пазара с възможност за трансграничен сетълмент", коментира шефът на
Централен депозитар Васил Големански. През май тази година беше сключено първото такова
споразумение за сътрудничество между българския и румънския централен депозитар.

Стандарт, 2012-10-12
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ИНВЕСТИЦИИ

На пазара на недвижимости участва и
приходната агенция
5 на сто от сделките с имоти във Варна идват от публична
продажба на жилища на длъжници, което се обявяват от
съдия изпълнители. Според варненски брокери този
процент скоро ще достигне около 15. Причината е не
толкова в ръста на публичните изпълнения, колкото в спада
на стандартните сделки. До скоро на търг се продаваха
предимно неатрактивни жилища. Към момента се
предлагат жилища, които са конкурентни на останалите на
пазара. В регистъра на публичните продажби са обявени
над 120 обекта, повечето от които са жилища, предимно
едно- и двустайни, докато преди 5-6 години това бяха и
най-търсените домове, за които се теглеше 15-20 годишен
ипотечен кредит. Варненска адвокатска кантора коментира
за „Строителство имоти“, че вече са открити и разработени
механизми, по които длъжниците успяват да се спасят от
банките. Все по-често проблемните жилища се прехвърлят
на роднини и близки, така банката или съдия изпълнителят
няма какво да вземе, а длъжниците запазват собствеността
си. Бизнесът пък ползва „кухи“ фирми. Чрез тях се теглят
кредити, имуществото се препродава, след което банката
няма откъде да събере вземанията си. „Законът забранява
на длъжниците да се разпореждат с имота. Процедурата за
отмяна на прехвърлянето е тежка и банките рядко я
ползват“, коментираха адвокати.

Строителство Имоти, 15 октомври 2012
Новата Морска гара в Бургас трябва да е
готова до 31 август следващата година
На 5 октомври 2013 г. на пристанище Бургас официално се
очаква да акостира първият круизен кораб с пасажери по
утвърдена линия, съобщи изпълнителният директор на
"Пристанище Бургас" ЕАД Диян Димов. Това ще бъде
Celebrity Constellation с дължина 294 м, 2000 пасажери и
1500 души екипаж. През септември представители на
бургаския порт взеха участие в Третата международна
конференция BLACK SEA CRUISE 2012. От 20 до 22
септември в гр. Одеса се срещнаха около 120
представители на круизния бизнес от 18 страни от Европа и
Америка. По време на събитието българските
представители имаха възможността да проведат срещи с
представители на круизните линии и да им представят
развитието на проекта "Зона за обществен достъп", или
т.нар. "Супер Бургас", който е и част от Генералния план за развитие на пристанището и цели
отваряне на порта за посетители и граждани на града, а също и развитие на пасажерското и яхтено
обслужване. Намеренията за превръщането на Бургас във водеща круизна дестинация в България е
свързана с изграждането на Морска гара в града - проект, към който проявяват интерес световни
круизни компании. Въпреки че Морската гара все още не е изградена, 140-метров кораб с 500
пасажери на него ще акостира на 29 октомври на бургаския порт. Изграждането на Морска гара е

Ремонтират националния
стадион с европари
Ръководството на "НСБ ЕАД" -
фирмата, която стопанисва
Националния стадион "Васил
Левски", кандидатства по
няколко европрограми. Целта е
да финансира спешния ремонт,
който е необходим на
съоръжението.

Stroimedia.bg, 15 октомври 2012

„Михалково" откри нов
цех за бутилиране на вода
Нов цех за бутилиране на
изворна и естествено газирана
минерална вода беше открит в
Михалково. Общата инвестиция
е в размер на 2.1 млн. лв., от
които 800 хил. са собствени
средства на компанията, а
останалите 1.3 млн. лв. са
осигурени с кредит от Банка
ДСК.

Капитал, 8 октомври 2012

Ипотеките за жилища в
София с 68% надолу
Броят на ипотечните кредити за
покупка на жилища за първото
полугодие на годината са били с
почти 68 на сто по-малко,
отколкото през същия период на
предкризисната 2008 г. Това
сочи анализ на агенция
„Явлена”. Преди 4 години броят
на ипотеките в столицата са
били малко над 10 000, а в
периода януари-юли 2012 г. -
едва 3252.

Монитор, 12 октомври 2012
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част от първия етап на проекта "Зона за обществен достъп Бургас", за който има осигурено
финансиране и се работи активно по думите на Диян Димов.

Строителство Градът, 15 октомври 2012
Скъпи имоти бавят канализацията на южните квартали на София
Скъпите южни квартали на София още доста време няма да имат канализация заради огромните
средства, които трябва да плати Столичната община за отчуждения. 105 млн. лв. са нужни за
отчуждителни процедури за изграждане на канализацията в местностите "Манастирски ливади -
изток", "Кръстова вада - изток" и "Гърдова глава". На този фон изграждането на мръсните
каналите струва 45 млн. лв. Това е показал изготвеният инвестиционен проект за трите района,
каза зам.-кметът по строителство Ирина Савина пред Mediapool. Проектът беше разработен по
техническа помощ на оперативна програма “Околна среда” срещу близо 1.5 млн. лв. Идеята на
Столичната община беше да го реализира през следващия програмен период 2014–2020 г. Заради
скъпите отчуждителни процедури обаче сега той ще се изгражда поетапно. Така Столичната
община ще кандидатства за финансиране за всеки район отделно, обясни Савина. Това означава,
че не е сигурно, че и през 2020 г. и трите района ще имат изградена канализационна мрежа. В
момента в трите района живеят над 30 000 столичани.

Медия Пул, 14 октомври 2012
Дунав мост 2 готов до месец
Мостът Видин - Калафат ще бъде факт до един месец, каза министърът на транспорта Ивайло
Московски. Мостът трябва да бъде окончателно съединен в близките дни, но срокът за влизане в
експлоатация зависи от създаването на компанията, която ще стопанисва съоръжението. България
е подготвила екипа, който ще преговаря с Румъния за създаването на тази компания, но
партньорската страна още не е излъчила свои представители. Според Меморандума от 2000 г.,
пътните такси ще бъдат събирани на територията на Румъния. Министър Московски припомни, че
на междуправителствено ниво са идентифицирани два допълнителни моста между двете страни.
Те са при Силистра - Кълъраш и Бекет - Оряхово, които ще се изграждат, когато бъде намерено
финансиране.

Стандарт, 12 октомври 2012
Европроекти крепят строителния бранш
В жилищното строителство има спад от 68% в сравнение с 2008 година. Това съобщи
председателят на Камарата на строителите в България Светослав Глосов. Това според него е
нормално, след тогавашния бум. През идната година, за работа в бранша разчитат на проектите с
европейски средства във водния сектор, както и на тези на Министерството на околната среда и
водите, каза той, По думите му в последните години "браншът се издържа и живее благодарение
на европейските пари". За последния месец статистиката отчита спад в строителството спрямо
предишния с 0.8%, а през полугодието на 2102 г. в сравнение със същия период на 2011-а
дейностите са намалели със 7%. Спадът се усеща и в сектора, който крепеше бранша последните
години - инфраструктурата, подчерта председателят на Камарата, цитиран от Дарик. Над 180
млн.лева дължат общините в България на сектора, съобщи още Глосов. Някои вече са с блокирани
сметки заради задължения, например Перник, посочи той. Има примери и на заведени дела срещу
общини. Държавата няма задължения. Според думите му, нелоялните към клиенти строителни
фирми, се разглеждат от етична комисия в организацията.

Stroimedia.bg, 12 октомври 2012
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АНАЛИЗИ

Къде се намира пазарът на жилища

MBL: Търсенето се задвижва от ниските цени и продажбите на ипотекирани жилища

Пазарни акценти:

- Регионите на Бургас (527 единици) и Варна (448 единици) са водещи от гледна точка на
строителните доставки през първата четвърт на 2012 г., в сравнение с 231 единици, доставени в
София през същия период.

- Търсенето се задвижва предимно от все още ниските цени и продажбите на ипотекирано
жилищно пространство.

- Общо 3324 продажби са регистрирани в София през първите три месеца на 2012 г., което е с 45%
по-малко в сравнение с обема на сделките през последната четвърт на 2011 г.

- Средните цени за продажба на жилищно пространство в София остават стабилни на нива от 750
евро на кв.м, които се задържат от втората половина на 2011 до началото на 2012 г. По данни на
НСИ цените за продажба в столицата са намалели с 26% от първата четвърт на 2009 г.

- В началото на 2012 г. Бургас продължава да бъде водещ регион от гледна точка на започнатите
строежи със 79 сгради - с 41% повече, отколкото в София.

- Лихвените проценти намаляха и през май те бяха 7.84% за заеми в местна валута и 7.65% за
заеми в евро.

Икономически акценти:

- През първата четвърт на 2012 г. БВП нараства с 0.9%, бележейки ръст от 2% спрямо последната
четвърт на 2011 г. По прогноза на МВФ през 2012 г. БВП ще нарасне с 0.8%.

- Индексът на потребителските цени през май 2012 г. е 99.9%, като бележи спад с 0.1%. Нивото на
инфлацията от началото на годината е 1.6%, докато годишната инфлация (май 2012 – май 2011 г.)
е 1.7%.

- Чуждестранните инвестиции в страната за първите четири месеца на 2012 г. са 407.2 млн. евро
(или 1% от БВП), сравнено с 63.1 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2011 г.

- Основният лихвен процент слабо се е покачил до 0.16% през юли, след като през май и юни е
0.14% (БНБ).

- Средното годишно ниво на безработицата в страната слабо е намаляло до 11% през май 2012 г.,
докато в София то се запазва 35%.

Предлагане

С икономическата рецесия от 2008 – 2010 г. пазарът на недвижими имоти застана на едно място. В
опит да се възстановят от удара финансовите институции затегнаха хватката си върху
финансирането на дългове, което впоследствие доведе до пълно замразяване на строителния
сектор. Увеличените лихвени проценти по ипотечни заеми, съчетани с ниските нива на приходите,
съкратиха търсенето.

Впоследствие предлагането на жилищни пространства започна да се коригира, но с бавни темпове.
Въпреки че то продължи да нараства през периода на рецесия, промяната беше незначителна. По
предварителни данни запасът от жилищата в страната е около 245 млн. кв.м през първата
половина на 2012 г., докато жилищният инвентар в София е близо 35.2 млн. кв.м. Жилищната
площ на глава от населението в страната достигна 34 кв.м, като в столицата то е 28 кв.м.
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Общият брой на новите жилищни единици в София през първата четвърт на 2012 г. е 231, което е
почти два пъти по-малко в сравнение с първата четвърт на 2011 г. Новите единици във Варна са
448, а в Бургас – 527, като това са данни само за първите три месеца на годината. Жилищните
сгради в София, които са получили разрешения за ползване през първата четвърт на 2012 г., имат
обща площ 17 300 кв.м, или с 43% по-малко в сравнение с първата четвърт на 2011 г.

Търсене
Настоящето търсене се задвижва предимно от все още ниските цени и продажбите на ипотекирано
жилищно пространство, собствениците на което не могат да се справят с финансовата тежест.
Банките, които са финансирали ипотеките, не желаят да притежават и управляват имотите и
предпочитат да се разпореждат с тях, като ги предлагат на пазара на намалена цена, като това
намаление понякога може да достигне 20%. По този начин заемодателят си подсигурява свободен
паричен поток, без да регистрира загуби, защото заемите се покриват на 80%.

Търсенето на жилищно пространство без разрешение за ползване или на груб строеж е значително
ограничено, тъй като купувачите предпочитат да инвестират в имоти, които се предлагат със
стимулиращи пакети, като например с довършителни работи, паркомясто или гараж.

Строителство
Строителната дейност през първите три месеца на 2012 г. беше бавна, като се регистрира спад в
обема на стартираното строителство във всички големи градове. Най-бележитият спад (53%) в
рамките на първата четвърт беше наблюдаван в започнатите жилищните проекти в Пловдив.

Строителните стартове в София бяха само 202 в сравнение с 332 сгради в Бургас, 292 във Варна и
259 в Пловдив. В началото на 2012 г. бургаският регион продължава да бъде водещ от гледна
точка на стартираните строежи със 79 сгради, което е с 41% повече от София.

Общо 382 жилищни сгради с обща застроена площ от 161 300 кв.м са започнати в България през
първата четвърт на 2012 г. Това е най-ниската стойност, регистрирана от началото на 2010 г.

Общият брой на издадените разрешителни за строеж в България през 2011 г. остава на същите
нива от 2010 г. – около 4800 разрешителни за обща площ от 1.6 млн. кв.м жилищно пространство.
2012 г. започна слабо - със само 868 разрешителни (или 27% спад за една четвърт), издадени в
страната за нови строежи, и 67 (или 51% спад за една четвърт), издадени в София.

Пловдивският регион беше водещ от гледна точка на издадените разрешителни за строеж (108)
през първата четвърт на 2012 г., докато Варна и Бургас регистрираха за същия период спад от
съответно 7% (102 разрешителни) и 50% (93 разрешителни).

Сolliers International: Средно-висок и висок клас жилища
Пазарният сегмент на жилищни имоти от средновисок и висок клас София е с голям потенциал за
инвестиции в нови проекти поради недостатъчното предлагане на имоти, отговарящи на
очакванията и изискванията на купувачите.

Проучване на Colliers, проследяващо тенденциите на пазара на жилищни имоти от средновисок и
висок клас в София, показва:

• Комплексите, разположени в покрайнините на София, са сред най-предпочитаните от
потенциалните купувачи.Местоположението на даден имот в централните части на столицата вече
не е сред основните фактори, определящи избора на ново жилище.

• Купувачите на средновисок и висок клас жилищни имоти стават все по-взискателни по
отношение качеството на живот, което жилищната среда може да им осигури. Зелените площи,
висококачественото строителство, районът и добрата инфраструктура са основните фактори,
влияещи при избора на ново жилище.

 Предлагане
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Сегментът на средновисок и висок клас жилищни имоти в София се състои от 5700 жилищни
единици, концентрирани в 39 различни по вид проекта. Тези данни включват изцяло завършени
проекти или такива, които са във финален етап, и се състоят от повече от 50 жилищни единици
(апартаменти/редови или самостоятелни къщи). По-голямата част от тези проекти са разположени
в покрайнините на София и в райони като Симеоново, Драгалевци, Бояна, Малинова долина,
Камбаните, както и около главни булеварди като "Черни връх" и "Симеоновско шосе". Районът
около Панчарево привлича все повече инвеститори като потенциална локация за изграждане на
големи жилищни проекти. Голяма част от разглежданите проекти са т.нар. комплекси. Те са
разположени в южните покрайнини на София, като в повечето случаи са в близост до главни
булеварди. Основните предимства на комплексите са добре развитата им вътрешна
инфраструктура, наличието на достатъчно паркоместа, бърз и лесен достъп до центъра на града
през главните булеварди и/или околовръстен път, професионално управление на общите части,
липса на градски шум, близост до планината, наличие на зелени площи и други. Някои от
комплексите предлагат и допълнителни услуги като детски площадки, детска градина, спортна
зона, плувен басейн и други. В допълнение на това комплексите създават атмосфера, която
благоприятства формирането и поддържането на принадлежност на жителите им към специфична
среда и общност. В зависимост от местоположението, качеството на строителството, добрата
инфраструктура и цялостната среда комплексите могат да бъдат класифицирани като висок,
средно-висок и среден клас. Предлагането на качествени жилищни проекти от средновисокия и
високия клас е ограничено в сравнение с предлагането на нови жилища от другите сегменти на
пазара. Това дава възможност за добри инвестиции в тази ниша.

Усвояването на свободни жилищни площи в средновисокия и високия клас проекти е
приблизително 7%, което ясно показва, че наличните свободни жилища постепенно се изкупуват и
с това предлагането намалява. В средносрочна перспектива инвестиционният потенциал за
изграждане на нови жилищни проекти в София остава добър. Това се дължи, от една страна, на
недостатъчното предлагане на жилищни имоти, които отговарят на изискванията на купувачите, и
от друга, на положителната перспектива за стабилност на българската икономика.

Търсене
Търсенето е концентрирано основно в южните райони на столицата (включително квартал
"Лозенец") и в подножието на Витоша. Едно от основните изисквания на купувачите е близостта
до главен булевард, който осигурява бърз и удобен достъп до центъра на града.В проучване на
Colliers 50% от отговорилите предпочитат новопостроени жилища в комплекси, следвани от
новопостроените жилища в покрайнините на София (32% от всички респонденти). Според
респондентите основните фактори, които оказват влияние при избор на ново жилище, са: район
(56%); високо качество на изпълнение (53%); цена (53%); наличие на паркинг/гараж (43%) и
наличие на зелени площи (42%). Данните в приложената графика показват, че купувачите стават
по-взискателни към качеството на живот, което жилищната среда може да осигури. През
изминалата година по-голяма част от сделките, реализирани в средновисокия и високия сегмент,
са за напълно завършени жилища, като търсенето е предимно на просторни жилища с две или три
спални и къщи. По данни от проведеното проучване профилът на купувача в средновисокия и
високия сегмент е български гражданин, на възраст 26 - 45 години, заемащ управленска позиция
или развиващ собствен бизнес. Анализ на Colliers показва, че покупките в средновисокия и
високия сегмент са реализирани при цени над 150 000 евро. Това е ясна индикация, че сегментът е
стабилен и атрактивен за купувачи, които търсят качествен имот, отговарящ на техните
изисквания, и са склонни да платят по-висока цена за по-високо качество. Търсенето на жилища в
проекти от средновисокия и високия клас се очаква да се увеличи в условия на стабилност на
българската икономика. Намаленото предлагане, от една страна, и увеличеното усвояване, от
друга, ще доведат до недостиг на жилищни площи в този сегмент. Това създава атрактивни
възможности за бъдещи инвестиции в този сектор.

Цени
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Офертните цени за жилища в проекти от средновисокия и високия клас остават непроменени в
сравнение с 2010 г. Цените за този тип имоти варират в зависимост от локацията, наличието на
зелени площи и допълнителни услуги, паркоместата, качеството на изпълнението и изградената
инфраструктура. Купувачите се опитват да получат оптимално съотношение цена - качество при
покупката на жилище, търсейки допълнителни отстъпки в цената и други услуги (отстъпка в
нотариалната такса и/или допълнителни паркоместа). Отстъпките за реализираните сделки са
приблизително 10 - 15% от офертната цена. Офертните цени за жилища в средновисокия и високия
клас са в много широки граници, обикновено между 850 и 1600 евро за кв.м (с включен ДДС).
Основните фактори, които определят цената, са функционалното разпределение на жилището,
локацията, качеството на строителството, допълнителните услуги, които се предлагат, и
цялостната околна среда.

Прогноза

- Ограниченото предлагане и увеличеното усвояване на жилищни проекти от средновисокия и
високия клас е атрактивна възможност за инвестиции в нови проекти в този сектор;

- Цените на жилищните имоти от средновисокия и високия клас проекти, които имат добра
локация и инфраструктура, се очаква да останат стабилни;

- Търсенето в сегмента на жилищни проекти от средновисокия и високия клас ще продължи да
нараства. Стабилността на българската икономиката е фактор, който ще благоприятства тази
тенденция.

"Адрес недвижими имоти": Купуват се предимно основни жилища

София
Kупувачите задоволяват предимно нуждите си от основно жилище. Делът на клиентите, които
търсят да закупят жилище за живеене, е близо 90% от участниците на пазара на имоти. Това остава
основен двигател на пазара и през последните месеци, като основно се търсят жилища в по-ниския
ценови сегмент.

Отчитаме и друга позитивна тенденция. Купувачите на имоти за инвестиция постепенно се
завръщат
Клиентите започват да предприемат по-смели стъпки, като регистрираме сделки за жилища за и
над 100 хил. евро. През последните месеци в София близо 60% от сделките са за имоти на
стойност до 50 хил. евро, над 18% - за жилища до 70 хил., а за над 100 хил. евро жилище са купили
около 10% от купувачите. С 10% са намалели случаите, в които отстъпката при сделка е над 5 хил.
евро.

Пазарът на имоти в столицата беше сериозно повлиян от пускането на втория диаметър на метрото
като цените на жилищата в прилежащите квартали по трасето на подземната железница спряха да
поевтиняват, а на места се наблюдава дори лек ръст. Подземното движение вече покрива
значително по-голям периметър, и то като мрежа, а не просто лъч. Това се отразява на неговата
функционалност и дава на живеещите в зоните на метрото много повече мобилност и
възможности за бързо и лесно придвижване до ключови за живота на столицата точки. Столичната
община вече обяви първите мерки за промени в наземния транспорт в опит да се увеличи
периметърът с бърз достъп до метростанциите, като фокусът бе върху кварталите "Надежда",
"Връбница" и "Лозенец".

Без видима промяна се задържат ценовите нива в кварталите "Люлин", "Младост", "Илинден",
"Надежда". Леко покачване (с около 0.5-1%) има в районите на "Света Троица", "Мусагеница",
"Банишора".

Активизират се по-зрелите купувачи – хората над 45-годишна възраст демонстрират с около 14%
по-висока активност през последните месеци. Активизирането на по-възрастните купувачи
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обхваща и пенсионерите, много от които пристъпват към продажба на голямото си жилище, което
децата и внуците им са напуснали, търсейки самостоятелност. Отчита се и ръст в сделките с
участието на българи, завърнали се от чужбина.

Увеличен е броят на двойните сделки "продавам, за да купя друг имот", което се дължи до голяма
степен на атрактивните промоционални оферти за кредитиране, които банките предлагат. От 100
сделки средно 30 са кредитирани, а при останалите 60 купувачите са платили кеш. Много
продавачи решават да се разделят с панелните си апартаменти, които са втори имот в рамките на
семейството. Тези хора инвестират парите от продажбата, за да потърсят жилище ново
строителство, което да отговаря на нуждите им. Реализирани са и множество продажби на земи,
със средствата от които се финансира покупката на апартамент в града.

Въпреки че спадът в цените на жилищата продължава, днес той далеч не е със същия темп като
отпреди години. На годишна база понижението на цените в големите градове е около 4%.

Варна

Морският град е на челни позиции по цени на жилищата

Средната продажна цена на квадратен метър е над 600 евро. Затвърди се тенденцията към
стабилизиране на цените. Поради засиления интерес от руски граждани и българи, живеещи в
чужбина, ценовите нива в някои райони на града дори отчитат известно покачване – главно в
централните райони и в тези, които се отличават със сгради ново строителство, добра
инфраструктура, наличие на градски транспорт и други удобства. Интересът на българските
граждани е главно към имоти в ценовите нива между 30 и 60 хил. евро. Това са предимно
апартаменти в големите жилищни квартали като "Възраждане", "Младост" и "Трошево".
Купувачите с по-висок бюджет – между 50 и 80 хил. евро, се насочват към по-централните райони
на града като "Тракия", "Левски", "Чаталджа", "Чайка".

Бургас:
Наблюдава се раздвижване на пазара. Предпочитат се по-малките жилища, най-вече двустайните
апартаменти. Намаляват готовите функционални имоти. И за наем, и за покупка се търсят имоти в
широкия център, "Изгрев", "Славейков", "Зорница", където има добре развита инфраструктура,
детски градини, училища. Цените са по-ниски от тези в центъра. Бургас бе обявен за най-добрия
град за живеене и това привлича и хора от други населени места, както и много чужденци, най-
вече руснаци.

Пловдив:
През последните няколко месеца жилищата са се продавали на цени между 520 и 680 евро за
квадрат. Търсенето на купувачите е основно в ценовия диапазон от 30 до 40 хил. евро, но реалните
предложения за подобни имоти са малко. Тенденцията е валидна за всички райони на града. И ако
на останалите видове жилища цените продължават да падат, макар и бавно, особено за новите
двустайни монолитни жилища се забелязва тенденция за задържане и дори леко повишение. За
раздвижване на пазара обаче не може да се говори – по-скоро има инцидентни покачвания на
обемите сделки, а търсенето остава на едно ниво. Накратко, то е ниско, а клиентите премислят и
подбират много, преди да се стигне до сделка.

Строителство Градът, 15 октомври 2012
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 СЕМИНАР ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
КОГА: 22.10.2012

КЪДЕ: София , ул. "Балша " 1 , семинарна зала.

 ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: ИЗКУСТВОТО ДА ПРЕЗЕНТИРАШ
КОГА: 26.10.2012

КЪДЕ: БЦ "Андромеда", етаж 3, офис 31 - конферентна зала, София, бул. Цар Борис III 168, ет 3.

 ЕСЕНЕН СЕМИНАР НА BGOUG
КОГА: 16-18.11.2012

КЪДЕ: Правец

 НЛП - ПРАКТИК: УПРАВЛЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ
КОГА: 16.10.2012-13.01.2013

КЪДЕ: Учебен център на Института по НЛП, София, ж. к. Белите брези, ул. "Дойран" 15,вх. Б,
ет. 2, офис 7


