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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Москва ни дължи €77 млн. за стария блок
в “Белене”
Нови нарушения около проекта АЕЦ "Белене" е
установила Агенцията за държавна финансова инспекция,
съобщи шефката й Теменужка Петкова пред временната
парламентарна комисия. Основният е липсата на
подписан договор. Проектът е развиван на базата на
споразумения, а Законът за обществени поръчки не
позволява подобна практика. България е била ощетена и
при продажбата на старото оборудване за Втора атомна.
Вместо да обяви конкурс, НЕК директно е посочил за
купувач "Атомстройекспорт". В крайна сметка
подписаното рамково споразумение за изкупуването на
старото оборудване е било одобрено от икономическото
министерство няколко месеца след подписването му.
След това чрез 7 допълнителни споразумения цената на
старите части е била намалена със 77 млн. евро. В НЕК
обаче няма документи, доказващи на каква база се
намалява сумата. Поради този факт тези 77 млн. евро все
още са дължими и АДФИ препоръчва на НЕК да заведе
иск срещу "Атомстройекспорт" за издължаване на цялата
първоначално договорена сума.

Стандарт, 31 Октомври 2012

КЦМ намалява въглеродните емисии с
50%
Спестяване на 47,7% въглеродни емисии ще постигне
Комбинатът за цветни метали (КЦМ) край Пловдив след
отпускането на безвъзмездна финансова помощ чрез
Европейския фонд за регионално развитие. През юли
КЦМ АД спечели финансиране на проекта „Намаляване
на енергоемкостта и подобряване на енергийната
ефективност при производството на олово в КЦМ АД”
като част от процедурата „Инвестиции в зелена
индустрия” от Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската индустрия”. С
успешното изпълнение на проекта се очаква да се намали
енергоемкостта и повиши енергийната ефективност при
производството на олово чрез намаляване потреблението
на енергия с над 40%. Ще се подобрят условията на труд
и ще се намалят вредните вещества в работната среда

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 29.10.2012

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 29.10.2012

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 29.10.2012

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 29.10.2012

Източник: imoti.net
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като олово и кадмий с 5%. Очаква се да се премахне тежкият физически труд в процеса на
стифиране и чемберосване. Изпълнението на проекта ще осигури постоянно течаща топла вода
към помещенията на битовия корпус на Обособено оловно производство, чрез инсталиране на
„Локален винтов компресор с честотно управление на оборотите на двигателя и вградена система
за оползотворяване на топлина” и „Слънчевата инсталация за загряване на топлоносител за битово
горещо водоснабдяване”. Годишната ефективност на слънчевата инсталация възлиза на 57%.
Също така ще се намали и шумът и разходът на свежа вода.

Инвестор.БГ, 30 Октомври 2012

“Трейс” се бори за метрото в Москва

В началото на годината си разменихме посещения с руски бизнесмени и имаме интерес към
участие в търговете за разширението на метрото в Москва. Това обясни директорът на "Трейс
интернешънъл" Николай Вълев. Компанията има и интерес към проектите за магистрали в
европейската част на Русия. "Трейс Груп Холд" има изнесени фирми в Оман и Белград. В
съседната държава компанията има реален шанс да строи една от отсечките на бъдещата
магистрала между Ниш и македонската граница. От две години участваме в търгове и вече знаем
какви са реалните пазарни цени и как да се конкурираме на този пазар, обясни Вълев. В началото
на ноември холдингът ще подпише споразумение с една от държавните строителни компании на
Азербайджан за съвместно участие в проекти там, в България и в трети страни, допълни Вълев.
Преди войната в Сирия "Трейс" бяха и на финалната права в осъществяването на два големи
проекта - строежа на метрото в Дамаск и на търговски център.

Стандарт, 29 Октомври 2012

"Престиж 96" инвестира почти 30 млн. лв. в изграждането на нова
фабрика във Велико Търново
Между 29 и 30 млн. лв. бяха инвестирани в изграждането на новата фабрика за захарни изделия на
"Престиж 96" АД във Велико Търново. Официалното откриване на завода е предвидено за месец
ноември. В строителството на обекта, чието изграждане стартирапрез 2006 г., участваха много
фирми, сред които великотърновските "Тера" и "Стима", ангажирани основно в грубия строеж. За
всяка част от проекта ползвахме отделен изпълнител, каза за "Строителство ГРАДЪТ" проект
мениджърът на обекта инж. Марио Георгиев. Надзорът по време на строителството реализира "Ес
Джи Ес България", а проект мениджмънтът бе поверен на "BGI проект". Обектът е с разрешение за
ползване от миналия месец. Проектът е дело на проектантско бюро "Ателието" ООД, с проектанти
по част "Архитектурна" арх. Мирослав Иванов и арх. Ангел Димитров и част "Конструктивна" –
конструкторско бюро "Цвят", инж. Ц. Цветков. Предпроектното проучване и технологичният
проект са разработени от немската фирма "Верк план архитектен", базирана в Щутгарт.
Цялостното строителствотоe реализирано по български и европейски норми (DIN, EN),
включително ISO иHACCP.

Строителство Градът, 29 Октомври 2012

"Зърнени храни България" ще увеличи капитала си
"Зърнени храни България" ще увеличи капитала си след вливането в него на "Химимпорт груп",
стана ясно от покана за общо събрание на акционерите на дружеството, свикано за 30 ноември. На
18 октомври Комисията за финансов надзор одобри преобразуването, а в договора за него
справедливата цена на акция от "Химимпорт груп" е определена на 67.27 лв. За "Зърнени храни"
справедливата стойност е изчислена на 2.70 лв., а в момента на Българската фондова борса те се
търгуват при 0.27 лв. В документите обаче е посочено, че с книжата няма активна търговия и
затова борсовата им цена не може да бъде прилагана при изчисление на справедливата.
Справедливата цена ще бъде използвана като емисионна при планираното увеличение на капитала
на "Зърнени храни". След вливането капиталът на компанията ще бъде увеличен до 195.66 млн. лв.
с издаването на близо 25 млн. нови акции. Те ще бъдат записани изцяло от публичния холдинг
"Химимпорт", който е едноличен собственик на капитала на вливащото се дружество "Химимпорт
груп". Емисионната цена е използвана като база за сравнение с оценката на активите на вливащото
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се дружество. Общата й стойност надминава само с 0.40 лв. оценката на активите на "Химимпорт
груп", става ясно от проектодоговора за вливането. Тя е за 67.16 млн. лв., колкото би получило
"Зърнени храни", ако се заплати в брой цялата емисионна стойност. Зърнената компания ще
трябва да плати 40.40 лв. на "Химимпорт", който след приключването на процедурата по
увеличение ще притежава 70.5% от капитала на "Зърнени храни". През август холдингът придоби
дела на "Химимпорт груп" при единична цена 0.97 лв. за акция, или за общо 96 млн. лв. Договорът
за вливането обаче трябва да бъде одобрен и от Комисията за финансов надзор, така че схемата за
увеличението и размяната на акции в резултат от него е възможно да не се осъществят по
първоначалните планове.

Капитал, 29 Октомври 2012

„Белла България” стъпва на американския пазар
Тестените продукти по специална гръцка рецепта, създадени от технолозите на хранителния
холдинг „Белла България”, вече се предлагат на пазарите в САЩ и се радват на широка
популярност. Така компанията разширява портфолиото и присъствието си в
северноамериканските пазари. „Белла България” очаква двуцифрен ръст на всички свои експортни
пазари през 2013 г., както и планира сериозно навлизане в Близкия и Далечния изток – Ирак,
Саудитска Арабия, Армения, Казахстан, Украйна. „Белла България” е утвърден износител на
хранителни продукти и на други традиционни за нея експортни пазари като Германия, Испания,
Кипър, САЩ, Австралия, Англия, Ливан, Холандия, Турция. В тези страни компанията има
постоянно присъствие през последните години. „Белла България” предлага на чуждите пазари
тестени и месни продукти от портфолиото си и е представител на млечните продукти на мандра
„Рилци” за целия свят. Компанията постоянно печели нови пазари и разширява присъствието си на
традиционните за нея. За тази година експортът на фирмата има повече от 50 на сто ръст. „Белла
България” е лидер и на пазара на замразените закуски в Румъния, където има собствена търговска
структура. Компанията има изграден собствена дистрибуторска мрежа в Гърция, с която цели да
стане важен доставчик за каналите на ХоРеКа и „Ритейл”.

Монитор, 29 Октомври 2012

TBI Bank отваря клон в Румъния
TBI Bank получи разрешение от БНБ и официално регистрира свой клон в Румъния, съобщиха
вчера от финансовата институция. С това тя става първата българска банка, която е създала клон в
държава от ЕС след присъединяването на страната ни. С въвеждането на единния европейски
паспорт всяка кредитна институция, лицензирана в страна - членка на ЕС, може да създава
клонове във всички държави от общността и да извършва финансови операции. Необходимо е
само разрешение от БНБ и регистрация на клона в съответната държава. TBI Bank клон Румъния
ще следва изцяло стратегията на банката и ще предлага потребителски кредити, кредитни и
дебитни карти, депозити с атрактивна лихва, бизнес пакети за малък и среден бизнес и
финансиращи програми за микро, малките и средни предприятия. Клонът в Румъния ще се
оглавява от досегашния член на надзора на TBI Bank Флорентина Мирча.

Монитор, 25 октомври 2012
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Инвестициите са 768,5 млн.
Общата сума на инвестициите за 2012 г. - в страната и
извън нея - е 768,5 млн. лв. Най-активни са били родните
инвеститори през периода април-юни - тогава зад
граница са вложени 64,7 млн. евро. Август се очертава
като доста слаб месец - само 0,9 млн. евро. През същия
месец на 2011 г. навън са инвестирани 29,7 млн. евро.
Най-голям дял имат инвестициите в дялов капитал. За
осемте месеца на 2012 г. те са 83,5 млн., същия период на
м. г. - 89,3 млн

Стандарт, 29 Октомври 2012

Парите ни потъват на Маршалите
Парите на заможните българи отлитат към Маршаловите
острови. Не става въпрос за изнесените с куфарчета
пачки, а за легални инвестиции. Малката държава в
Микронезия е номер 1 по привлечен БГ капитал през
последните двайсетина години. Откакто БНБ смята
инвестициите, до юли 2012 г. - от страната ни са излезли
близо 1,4 млрд. евро. От тях 189,3 млн. са отпътували към
кораловите островчета в Тихия океан. Може би не е
случаен фактът, че Маршаловите острови не само е
офшорна зона, но е и единствената държава в света, която
не е подписала споразумение срещу прането на пари.
Иначе за първите шест месеца на 2012 г. най-
привлекателна за родните инвеститори се оказва Сърбия,
следвана от Унгария и Австрия.

Стандарт, 29 Октомври 2012

Фирмите изтеглили 954 млн. лв. кредити
С 954 млн. лв. са се увеличили заемите за предприятията
през второто тримесечие на годината спрямо първото.
Това е ръст от 2,6% спрямо март, показва анализ на БНБ
за състоянието на банките в България. Така отпуснатите
бизнес кредити надхвърлят 34 млрд. лв. Гражданите
обаче все по-рядко получават банкови заеми. Към края на
юни спрямо март тези кредити са се увеличили
минимално с 22 млн. лв. Това е ръст от 0,1 на сто. Малко
по-активен е пазарът на ипотечните заеми, показват още
данните на БНБ. При тях има слабо увеличение от 0,3%, а
при потребителските кредити спад от 0,1 на сто
Продължава процесът на обезценяване на активите,
макар и с по-ниски темпове, отчитат още от централната
ни банка. Има известно забавяне и в темповете на растеж
на кредитите, които са класифицирани под наблюдение,
като необслужвани или като загуба.

Монитор, 26 Октомври 2012

31.10.2012
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.50890
GBP/BGN 2.42599

Икономически показатели

USD/BGN

1. 20

1. 25

1. 30

1. 35

1. 40

1. 45

1. 50

1. 55

1. 60

1. 65

10
-2

01
1

11
-2

01
1

12
-2

01
1

01
-2

01
2

02
-2

01
2

03
-2

01
2

04
-2

01
2

05
-2

01
2

06
-2

01
2

07
-2

01
2

08
-2

01
2

09
-2

01
2

Централен курс на БНБ
ОЛП 0.03% от 01.10.2012

0.03%

0 .0 0%

0 .0 5%

0 .1 0%

0 .1 5%

0 .2 0%

0 .2 5%

10.1 1
1 1. 11

1 2. 11
01 .12

02 .1 2
0 3.1 2

0 4. 12
0 5. 12

0 6. 12
07 .12

08 .12
09 .1 2

1 0.1 2

ПЧИ 21.6 млн. EUR през август 2012

2 1.6

-60 0

-40 0

-20 0

0

20 0

40 0

60 0

80 0

08
.1

0

10
.1

0

12
.10

02
.1

1

04
.1

1

06
.1

1

08
.1

1

10
.1

1

12
.1

1

02
.1

2

04
.12

06
.1

2

08
.1

2

Лоши и преструктурирани кредити
към август 2012

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

08-2
01

1

09-2
011

10
-20

11

11
-20

11

12
-20

11

01
-20

12

02
-2012

03-2012

04-2
01

2

05-2
01

2

06
-20

12

07
-20

12

08
-20

12

млн.

Безработица 10.6% през септ 2012

10.6%

6 .0%

7 .0%

8 .0%

9 .0%

10 .0%

11 .0%

12 .0%

09
.1

1

10
.11

11
.1

1

12
.1

1

01
.12

02
.1

2

03
.1

2

04
.12

05
.1

2

06
.1

2

07
.12

08
.1

2

09
.1

2



стр. 5 от 14
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

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

Брой 26/ 1 ноември 2012 Камара на професионалните оценители

Правим бизнес по-трудно
България е слязла за една година с две позиции - от 64-а на 66-а, в класацията на Световната банка
"Да се прави бизнес" (Doing Business 2013), която отчита напредъка на реформите в полза на
свободното предприемачество в страните по света. В класацията България е след Чехия и преди
Азербайджан. В три от общо 10-те области, по които е направено проучването, България отчита
подобрение. Това са "Уреждане на несъстоятелност", "Трансгранична търговия", "Прилагане на
договорите". По шест показателя обаче има влошаване - "Започване на бизнес", "Получаване на
разрешителни за строеж", "Достъп до електричество", "Защита на инвеститорите", "Достъп до
кредитиране", "Плащане на данъци".

Стандарт, 24 Октомври 2012

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

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

2011 2010
1 Химснаб България АД София 86 247 104
2 Видахим АД Видин 70 997 77 776
3 Готмар ЕООД Съединение - Пд 45 893 39 249
4 Профилинк ООД Пловдив 24 263 23 172
5 Асенова Крепост АД Асеновград 22 804 23 797
6 Капитан Дядо Никола АД Габрово 22 430 29 980
7 Мегапорт ООД Велико Търново 18 536 18 335
8 Хамбергер България ЕООД Севлиево 14 499 16 129
9 Формопласт АД Кърджали 3 645 3 945

10 Булмат ЕООД Добрич 1 605 1 842
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол (АПСК) ще
предложи акции от 20 дружества за
продажба на 29-ия централизиран публичен търг, който
ще се състои на "Българска фондова борса-София" АД.
Това съобщиха от пресцентъра на АПСК. Държавата
продава 34,95 на сто от акциите на "Борса-Стара Загора"
АД; 0,29 на сто от "Химимпорт" АД; 8,001 на сто от "Кочо
Честеменски" АД, Пловдив; 41,29 процента от кипатала на
"Хентш" АД, София и 29 процента от акциите на
"Лесопласт" АД. Петнайсет от дружествата ще се
предлагат срещу непарични платежни средства, а пет -
срещу лева. Началната дата на предлагането на пакетите от
акции на централизирания публичен търг е 7 ноември, а
крайната - 21 ноември.

Дума, 2012-10-31

Дребни инвеститориш наддаваха за акции
на ЧЕЗ
Силно участие на дребни инвеститори и спекуланти в
приватизацията на електроразпределителните дружества на
ЧЕЗ се наблюдаваше в днешния аукцион. Банките и
големите институционални инвеститори не встъпиха в
покупки по начина, по който се очакваше от тях.
Мажоритарят също е избрал различна стратегия за участие
от предходните две приватизационни процедури в
енергетиката, ако въобще е избрал да участва на аукциона.
Такъв е изводът, след като предложените емисии не бяха
презаписани още в първия ден на предлагането, съобщи
Darikfinance. Над 82.5 млн. приход реализира държавата от
продажбата на акции в електроразпределителните
дружества на ЧЕЗ в първия ден на предлагането. От ЧЕЗ
Разпределение България АД бяха продадени акции за
близо 25 млн. лв., а от ЧЕЗ Електро България АД бяха
продадени книжа за над 53 млн. лв. Поръчки се приемаха
до 11:00 часа. За остатъчните количества от пакетите,
които не бяха разпределени вчера, ще може да се играе и днес и в оставащите 30 дни до
официалния край на предлагането, ако то не приключи по-рано.

Класа, 2012-10-30

Три компании са подали оферти за консултант на приватизацията на
държавния дял във фондовата борса и Централния депозитар, стана ясно
след изтичането на крайния срок. Това са чешката "Патриа корпорейт финанс", "Булброкърс" и
"Делойт". Документи за участие в процедурата бяха купили 9 фирми. Консултантът ще бъде
определен до 10 дни, обясниха от агенцията за приватизация. Той ще направи оценка, анализ на
правното състояние, информационен меморандум и маркетинг. Срокът за това е един месец,
припомня в. 24 часа. Към кандидатите за консултант бе поставено изискване да са участвали при
продажба на подобни дружества, да имат опит в маркетинга при поне две успешно приключили

БФБ-София
Седмичен оборот (22 - 26 октомври
2012 г.) (лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 1 751 404.64
Standard 37 986 215.5
АДСИЦ 1 622 802.02
Общо 42 016 977.87

BGREIT: 01.10.2012 – 31.10.2012
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сделки за над 50 млн. лв. на компании от финансовия сектор. В борсата държавата чрез
министерството на финансите има малко над 50%, а в депозитара – 43.70 на сто.

profit.bg, 2012-10-29

Синтетика със само 0.01% дял във Формопласт
Във Формопласт АД са получени уведомления за настъпила промяна в дяловото участие в
дружеството, съобщиха от там. Синтетика АД е намалило участието си в капитала на Формопласт
АД от 194 451 броя акции до 451 броя, представляващи 0.01% от капитала на публичното
дружество. Пластхим-Т АД е намалило участието си в капитала на Формопласт АД от 2 117 557
броя акции до 1 937 442, представляващи 51% от капитала на дружеството.

Money.bg, 2012-10-26

Още 63 цеха от ОЦК-Кърджали ще бъдат продадени
На 27 ноември тази година ще се проведе публичната продажба на 63 имота от производствената
площадка на Оловно-цинковия комплекс /ОЦК/ в Кърджали. От утре до 26 ноември тече
едномесечният срок, в който кандидат-купувачите могат да разгледат документацията в Районния
съд, в служба "съдебно изпълнение" или в кантората на съдебния изпълнител. Продажбата е по
иска на Първа инвестиционна банка /ПИБ/, която е основен кредитор на металургичното
предприятие. Първоначално обявената цена на всички 63 имота е 474 862 лева. В пазарната
стойност на оценяваните сгради не е включена стойността на поземления имот, върху който те са
построени. В списъка са цеховете за производство на олово, складове, работилници, пещи, както и
агломерационното съоръжение, което миналата година през април по нареждане на министъра на
околната среда и водите Нона Караджова бе запечатано от експерти от РИОСВ-Хасково заради
честите обгазявания със серен диоксид. Имущество на "Оловно цинков комплекс Кърджали" АД
за 5 млн. лв. беше продадено на 18 октомври чрез частния съдия изпълнител Росен Сираков.

Дума, 2012-10-26

Три дружества излизат за приватизация през борсата
Държавата продава акциите си в три дружества през борсата. Това са Артур ЕООД от град
Смолян, Ира-Комерсиал ЕООД от Бургас и Техноресурс ООД Горна Оряховица. Държавата е
готова да се раздели със 100% от капитала на първите две дружества при определени минимални
цени на дяловете. За дружеството от Смолян минималната стойност, която се иска за всеки от 925-
те дяла е 4 лв. Дружеството от Бургас ще се продава при 4.21 лв. за лот от общо 28 741 дяло.
Горооряховската компания се предлага по 186 лв. за дял, като държавата предлага 8 дяла, които
представляват 0.15% от капитала на компанията.

Дарик радио, 2012-10-26

Труден сезон, но на печалба
Първите финансови резултати на туристическите дружества, листвани на борсата, показват добър
сезон. Макар да не са достатъчно представителни за сектора, те все пак дават сигнали накъде се
движи той, тъй като управляват по няколко хотела. "Слънчев ден", което се контролира от
близкия до БСП бизнесмен Георги Гергов, отчита 10% ръст на нощувките за деветмесечието, но
пък спад в приходите. За пръв път отчет публикува и "Приморско клуб", управляващ курорта, по-
известен като Международния младежки център (ММЦ). То е част от "Албена" АД, но в края на
2011 г. се отдели от активите й и стана нейно дъщерно дружество. За деветмесечието на тази
година в "Слънчев ден" има 10% повече нощувки - общо 146 859, реализирани от 16 025 туристи,
показва отчетът на дружеството, публикуван до борсата. Приходите обаче падат. Основните гости
са били са от Русия - 67 155 нощувки, или ръст от 12.82%, а на второ място е Германия с 47 616
нощувки, което е ръст от 14.85%. Компанията управлява 4 хотела - "Палас", "Марина", "Мираж" и
"Вероника". В доклада за дейността е посочено, че се е увеличила заетостта във всички от тях, а
при "Вероника" е имало и по-дълъг сезон. "Хотелът се продаваше добре на немски, руски,
румънски и български пазар.

Капитал, 2012-10-25
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Правителството одобри продажбата на два имота на „Български пощи”
ЕАД
Правителството даде съгласието си „Български пощи” ЕАД да продаде два свои имота. Първият
имот, предназначен за спортна и развлекателна дейност, се намира в Сливен, съобщава
пресцентъра на Министерски съвет. Тъй като липсват средства за поддържането му, имотът се
амортизира, а дружеството плаща за него данъци и такси и прави разходи за охрана. Имотът ще
бъде продаден на търг с тайно наддаване и при първоначална цена, определени от независим
оценител. Аналогичен е случаят и с другия имот – част от гаражно-складова база с ремонтна
работилница в Кърджали. Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне по цени, определени
от независим оценител. Приходите от сделките ще се използват за подобряване финансовото
състояние на дружеството и за реформирането му.

econ.bg, 2012-10-25

Бромак инвест се е разделило с 21.552% от дела си в Агро Финанс
АДСИЦ
Бромак инвест АД е продавачът на изтъргуваните миналата седмица над 1/5 от акциите на Агро
Финанс АДСИЦ, става ясно от съобщение на компанията. Бромак инвест АД е продало 6 943 941
броя акции на Агро Финанс АДСИЦ, представляващи 21.552% от капитала му, с дата на
регистрация в Централен депозитар на 22.10.2012 год. След сделката актуалното състояние на
Бромак инвест относно правото му на глас в общото събрание на публичното дружество е в
размер на 16.76%. Припомняме, Бромак инвест продаде акциите на средните 2.17 лв. за бр. - техен
исторически ценови връх до момента.

Money.bg, 2012-10-25
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ИНВЕСТИЦИИ

Сливен продава имоти за 10 млн.
Сливен вади на тезгяха имоти за над 10 милиона лева. От
31 октомври до 29 ноември 2012 г. ще се проведат търгове
за продажби на общински терени. Решенията за
продажбите на имотите са от предишния и сегашния
градски парламенти. Общината вади за продажби терени за
жилищно строителство, за комплексно обслужване, за
складове, както и земеделски земи. "Тъй като страната ни
все още е в криза и инвестициите са рядкост, сме наясно, че
само малка част от терените ще бъдат реализирани на
пазара. Общината обаче разчита на този приход, който е
важен за финансовата й стабилност", коментира заместник-
кметът по общинската собственост Корнелий Желязков.
Той бе категоричен, че не приема упреците за продажбите.
"Първо, защото трябва да подсигурим финансите на
общината, източени точно от тези, които сега ни обвиняват,
че разпродаваме. В никакъв случай не продаваме
немотивирано - общината има още много и дори по-
атрактивни имоти", категоричен бе Желязков.

Стандарт, 31 октомври 2012
Бум на пазара на земеделска земя
Бум на арендните договори отчитат от Агенцията по
вписванията през третото тримесечие на 2012 г. За периода
от 1 юли до 30 септември статистиката сочи за сключени 15
926 подобни договора. Това е с 33.63% повече спрямо
сравнимия период на година по-рано. Изчисления  сочат, че
от началото на 2012 г. са обявени 55 416 договора, или с
5.33 на сто повече спрямо първите девет месеца на 2011 г.
Рекордните 21 579 договора за настоящата година са от
първото тримесечие, докато година по-рано най-силно бе
второто тримесечие с общо 23 242 контракта. За
последните три месеца най-много са уредените арендни
отношения в Търговище, Монтана, Плевен, Силистра,
Враца, Лом и Оряхово. Това са и областите, където най-
големите земеделски фондове притежават най-голяма част
от активите си. Например Агро Финанс е с най-големи
притежавани масиви в Монтана, Плевен и Враца, а Адванс
Терафонд АДСИЦ е с инвестиции във Враца, Плевен,
Шумен, Силистра и Търговище. Близо 40% от земите на
намиращия се в процедура по ликвидация ЕЛАРГ фонд за
земеделска земя са съсредоточени в Ямбол, Плевен и
Видин. Преди броени дни управителят на Явлена Страхил
Иванов заяви, че пазарът на земеделска земя вече влияе и
на имотния. Така в районите с развито земеделие се
наблюдават повече сделки по покупко-продажба и
отдаване под наем на жилища.

profit.bg, 29 октомври 2012

Шестима са мераклиите да
ремонтират столичната
Централна гара
Шестима са кандидатите, които
искат да ремонтират Централна
гара–София. Това стана ясно по
време на отварянето на
офертите. Сред желаещите да
реализират проекта са
австрийската „Щрабаг",
„Главбулгарстрой" и
„Сдружение СК-13-ДОУШ", в
което влиза турската фирма
„Доуш", участвала в строежа на
метрото.

Дарик радио, 30 октомври 2012

ЦКБ и Булбанк придобиха
хотел "Тамплиер"
Кредиторите на фалиралата
„Алма Тур” – ЦКБ и
„Уникредит Булбанк”, са новите
собственици на хотел
„Тамплиер” в Банско. Цената му
е 21 122 000 лв. „Тенденция е
вече при големите имоти
банките кредиторки да се явяват
на публичната продажба и да
придобиват собствеността”,
казва Георги Дичев, частен
съдебен изпълнител.

Stroimedia.bg, 29 октомври 2012

Военен имот за “София Тех
Парк”
Военен имот да се предостави
за "София Тех Парк", реши
Министерски съвет. Досега
имотът от близо 300 дка на 4-ти
километър в столицата беше на
Министерството на отбраната.
Статутът му да бъде променен
от публична в частна държавна
собственост, реши още
кабинетът. Имотът ще бъде
внесен като непарична вноска в
капитала на "София Тех Парк"
ЕАД.

Стандарт, 25 октомври 2012
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Гръцки компании раздвижват пазара на индустриални имоти
15 300 кв.м нови логистични площи се появиха на пазара в страната през третото тримесечие на
2012 година. Така общата складова площ в региона на София достигна 686 000 кв.м. Спад
отбелязват незаетите складови площи през това тримесечие. Те са 5.2% спрямо 6.4% за
предходния период, отчитат от Forton. Най-активни в сегмента на индустриалните и логистични
площи са производителите на резервни части и електроника за автомобили, които търсят бази в
Източна Европа с цел оптимизиране на разходите. Build-to-suit проектите са основните
индустриални имоти в процес на изграждане. Промяната в данъчната политика на Гърция се
отразява пряко върху конкурентноспособността на гръцката икономика. Като резултат гръцки
компании търсят икономически изгодни и стабилни локации за пренасочване на производствата
си, отчитат от Forton. Пример за това е гръцки производител на соларни панели, който подписа
договор за релокация на своята производствена база в България. „След направеното предпроектно
проучване, предложихме на клиента няколко подходящи проекта. Той се спря на бившата фабрика
на Миролио в Елин Пелин.

1kam1.com, 29 октомври 2012
Нов Кауфланд и изграждане на спортна зала с търговска част са сред
последните инвестиционни намерения на бизнеса, оповестени през октомври от
екоинспекцията. Хипермаркетът ще е в жилищен комплекс “Отдих и култура” до Братската
могила и е идейно планиран от “Дриймвил”.   Компанията строи на терена зад Мол Пловдив
жилищен комплекс, който в момента е на фаза изграждане на инфраструктура. “Ви Кей Импекс”
ООД ще е инвеститорът в зона за спорт и атракции и спортна зала плюс магазин, които ще се
ситуират на изхода на Пловдив край Рогошко шосе.   По данни на район “Северен” 14-дневният
срок за оповестяване на инвестиционното намерение и изтекъл без подадени възражения.
Инвестицията ще е върху два парцела по 2250 квадрата и част от улица с площ 991 квадратни
метра.  В Индустриална зона Раковски мултинационалната компания “АББ Аутомейшън” е
предвидила да се разшири като изгради предприятие за електрокомпоненти за ниско и средно
напрежение, плюс два броя газови котли с обща инсталирана мощност от 2 мегавата. Фирмата
заема 27 000 квадрата, уточниха от управата на индустриалната зона. В нея все още 10 процента от
площите не са заети , а интерес към тях е заявен от немско дружество, свързано с
автомобилостроенето.

Марица, 29 октомври 2012
Испано-китайски консорциум искал да строи Дунав мост 3
Испано-китайскиият консорциум SPHIMX е заявил интерес към изграждането на Дунав мост при
Силистра – Кълъраш, съобщи кметът на българския град Юлиян Найденов. Той се позова на копие
от писмо, адресирано до премиера Бойко Борисов и министрите Лиляна Павлова и Ивайло
Московски, получено в Силистренската община, предаде Дарик радио. Във вторник премиерът
Бойко Борисов и еврокомисарят по регионалното развитие Йоханес Хаан се поразходиха по вече
готовия Дунав мост 2 между Видин и Калафат. Съоръжението ще бъде напълно завършено през
месец май следващата година. Найденов уточни, че преди време е имал разговори с президента на
обединението Хесос Феррер по същата тема. Въпросът за ускоряване на проекта е поставен и по
време на международна конференция за трансгранично сътрудничество в Дунавския регион на 22
октомври в Букурещ. Според кмета на Силистра участвалите в събитието румънски държавници са
реагирали позитивно на инвестиционното предложение. „Това е една от фирмите, която прави
многомилионна инвестиция в Пловдив и е с най-големите проекти по Европа. Ще чакаме
решението на кабинета на министър-председателя, евентуално да се набележат следващи стъпки.

Дарик радио, 29 октомври 2012
Китайци искат аутобана Адриатика - Черно море
Китайски строителен гигант иска да строи шосето от Адриатическо до Черно море.
Паневропейският транспортен коридор - 8 е сред набелязаните обекти от "Шанхай Канстракшън
Груп", обяви в Кюстендил изпълнителният директор на шестата по големина фирма в Китай Дзян
Иебо. Маршрутът на коридор №8 през България е Кюстендил - София - Пловдив - Бургас/Варна.
Китайските инвеститори от няколко дни обикалят страната ни. Пратениците на Китай вече



стр. 11 от 14
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

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

Брой 26/ 1 ноември 2012 Камара на професионалните оценители

харесаха проекта за карголетище в Стара Загора. Сред интересните им обекти е и тунелът под
Шипка. Изграждането на Коридор - 8 е от стратегическо значение, напомни преди дни в Тирана и
премиерът Бойко Борисов. Новото шосе ще минава през Албания, Македония и България. Китай
наскоро обяви план да инвестира 10 млрд. долара в източноевропейските държави. А тъй като
коридор № 8 минава през Кюстендил, хората от "Шанхай Канстракшън Груп" дойдоха на крак в
града, за да се срещнат с областната управа.

Стандарт, 29 октомври 2012
Китайски инвеститори искат да строят летище „Стара Загора"
Китайски инвеститори проявиха интерес към летище „Стара Загора", съобщи Дарик. Според
областния управител на Стара Загора Недялко Недялков проектът е приоритет за българското
правителство, което работи усилено за създаването на проектна компания и привличане на
инвеститор за строеж на карго летище. Недялков се срещна с главния изп. директор на една от
най-големите китайски корпорации Шанхай Строителство Груп Ко „SFECO" г-н Дзян след
заявения интерес от страна на китайската компания в изпълнението и реализацията на големи
инфраструктурни проекти на територията на България. Китайските инвеститори имат интерес към
обекти от републиканско значение - тунели, пътища, летища, пристанища, към осъществяване на
публично-частно партньорство с възможности за осигуряване на преференциално финансиране за
обекти в страната. Областният управител представи пред китайската делегация трите големи
проекти за област Стара Загора. Освен строежа на летището, това са изграждане на нови
енергийни мощности в комплекс „Марица изток" и на тунел под Шипка.

Труд, 26 октомври 2012
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АНАЛИЗИ

В очакване на новите индустриалци

Строителството на производствени и складови площи едва ли ще се върне към ентусиазма отпреди
кризата, но постепенно надига глава. Оживлението засега е леко и се базира на по-големия обем
нови обекти, които се появиха в София през последните месеци. Данните на консултантската
компания Forton International показват, че между юли и септември са били завършени 15 268 кв.м
складови и производствени площи при 12 300 кв.м същото тримесечие предходната година. В
строеж са още 35 000 кв.м.

И тъй като в кризата логиката на повечето инвеститори е да не започват ново строителство без
подсигурени купувачи или наематели, ръстът на завършените площи показва и засилен интерес
към индустриалните имоти.

Кой търси площи
Навлизането на производители на компоненти за автомобилната индустрия все още е голямата
новина на българския пазар. Въпросителните в момента са около германската компания Behr-Hella
Thermocontrol, един от европейските лидери в производството на климатични системи за
автомобили. Дружеството обмисля изграждане на нови производствени мощности в България,
като инвестицията ще е 30-40 млн. евро. Мястото още не е ясно, като по данни на Forton изборът е
между София и Пловдив.

За сметка на това гръцка компания за производство на елементи за соларни системи вече е на
финалния етап от инвестицията си. Дружеството, чието име от Forton не обявиха, мести
производството си в България заради несигурната икономическа среда и растящите данъци и
осигуровки в Гърция. То е наело с 10-годишен договор 22 000 кв.м производствени и складови
площи плюс 1000 кв.м офиси в затворената през 2009 г. текстилна фабрика на италианската група
"Миролио" в Елин Пелин. Според имотния регистър наемателят е "Нобел интернешънъл", зад
което стои едноименната компания Nobel Xilinakis D&Co, собственост на гръцката фамилия
Ксилинакис (виж карето).

От Forton уточниха, че ангажиментът им към гръцкото дружество включва не само намиране на
производствена площ, а и управление на всички дейности за оборудване на сградата и
преместване на производството. "Чистото посредничество вече не е достатъчно за привличане на
клиенти в имотния сектор", посочи мениджърът "Индустриални и логистични площи" в
компанията Владимир Гюрджиев. Причината е, че инвеститорите често не познават средата,
трудно избират изпълнители и доставчици на строителния пазар и се нуждаят от партньор, който
да следи цялостното изпълнение на проекта им. Това налага консултантите да предлагат все по-
комплексна услуга.

Вече ми е тясно

Подобно на предни години и в момента основните инвестиции в складови площи са за нуждите на
фармацевтичния сектор, логистични и търговски компании. През последното тримесечие новите
проекти на пазара са разширението на K&M Style Logistics и на базата на Universal Logistics. В ход
е строителството на база от 3700 кв.м на куриерската компания Speedy в логистичния център на
СОМАТ в Горубляне, също така на новия комплекс на "Софарма", както и разширението на
производствената база на германската компания Festo в София.

В същото време от Forton отчитат лек спад на незаетите площи – през третото тримесечие те са
били 5.19% от общото предлагане на пазара (686 000 кв.м), докато в началото на годината са
достигали 6.5% от него. Според Владимир Гюрджиев намаляването на свободните площи до тези
нива е индикация, че има място за строителство на нови складови и производствени площи. Те са



стр. 13 от 14
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

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

Брой 26/ 1 ноември 2012 Камара на професионалните оценители

търсени от инвеститорите, но преобладаващото предлагане е на стари и зле оборудвани халета за
по 1-1.5 евро/кв.м.

Най-използваният модел за изграждане на нови индустриални площи остава т.нар. строителство
по поръчка – за нуждите на конкретен клиент. От Forton обаче отчитат и появата на проекти с
площи под наем – строителството на два такива се очаква да започне в София и Пловдив до края
на годината.

За сметка на това от компанията отбелязват стабилизация на наемните нива, като за новите и
модерно оборудвани складови площи те са около 3-3.5 евро/кв.м.

Кои са Nobel

Компанията Nobel е основана през 1975 г. от Манолис Ксилинакис с цел производство и
поддръжка на системи за затопляне на вода. Базирана е в областта Ахарнес, северно от Атина.
През 90-те години бизнеса поемат синовете Димитрис и Вардис, които разширяват дейността,
увеличават оборотите и инвестират в нови производствени мощности. Димитрис Ксилинакис е
представител на дружеството и в българското поделение "Нобел интернешънъл".

Към момента основният бизнес на групата е свързан с износ към страни от ЕС и Северна Африка,
а непредвидените увеличения на данъчната и осигурителната тежест намаляват
конкурентоспособността й на външните пазари. Това е основната причина за решението да изнесе
производство в България.

Преди решението да наеме бившата фабрика на "Миролио", гръцката компания е огледала 12
проекта и в крайна сметка е ограничила избора си между три от тях. Очаква се тя да започне
производство в Елин Пелин от началото на 2013 г., а до края на годината да достигне пълния си
капацитет.

Капитал, 29 октомври 2012
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