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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

TV7, Super7 и BBT имат нов собственик
TV7, Super7 и BBT вече са собственост на английската
консултантска компания Alegro Capital, съобщи
изпълнителния директор на медията Евелена Колева. До
сега в Търговския регистър не е отразена промяната в
собствеността. "Вече е факт продажбата на акциите на
групата. Става дума за продажба на 100% от едноличния
капитал на "Краун медиа", компанията собственик на
TV7, Super7 и ВВТ", уточниха от TV7. "Краун медиа" е
регистрирана в Кипър офшорна компания. Английската
компания беше представена като "дружество, което прави
инвестиции в Европа и САЩ". Управляващият директор
на базираната в Лондон консултантска фирма Патрик
Мартин обясни, че "това е първата сделка на компанията
в медийния сектор в Югоизточна Европа" и уточни, че
Alegro Capital се занимава "предимно с даването на
корпоративни съвети за инвестиционно банкиране".

Капитал, 21 Ноември 2012

Нови акционерни размествания в
"Енергони"
Руската компанията за търговия с нефтопродукти "НК
Руснефтехим" е придобило 18.3% от капитала на
"Енергони". Продавач на акциите е основният акционер и
изпълнителен директор Михаил Георгопападакос, който
след сделката той остава с 24.45% дял. Самата
транзакция е осъществена извънборсово, като от сайта на
инвестиционния посредник "Мак кап" се вижда, че 100
млн. акции от капитала на "Енергони" са били
прехвърлени на 12 ноември при цена от 1 ст. на акция,
което се равнява на придобитият от "Руснефтехим" дял.
Последните сделки с акциите на дружеството на борсата
се сключват на 40 ст. за акция, а само преди половин
година те се търгуваха на над 4 лв., което правеше
"Енергони" най-голямата българска публична компания с
над 2 млрд. лв. пазарна капитализация. През 2010 г.
заради подобни сделки на различни от пазарните цени
Комисията за финансов надзор сезира ДАНС да провери
за евентуално пари, но няма информация какъв е бил
резултатът. Интересно обаче, че има българско поделение
- "Руснефтехим България", в чието ръководство е друг
голям акционер в "Енергони", Максим Димов, който

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 19.11.2012

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 19.11.2012

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 19.11.2012

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 19.11.2012

Източник: imoti.net
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притежава малко над 10% чрез "Мак кап" . Освен това дружество с подобно име - Rusneftehim
Black Sea Limited, регистрирано на Британските Вирджински острови, също отскоро акционер с
11.7% от компанията, които, по всичко личи, е придобило от друга компания на Димов.

Капитал, 21 Ноември 2012

Тюрксел официално подаде оферта за Глобул
Най-големият турски мобилен оператор "Тюрксел" съобщи, че е предложил необвързваща
предварителна оферта за покупката на втория по големина български телекомуникационен
оператор "Глобул", собственост на "Космоте Бългерия Мобайл". В изявление до Истанбулската
фондова борса турската компания заявява, че е направила офертата, защото разглежда
възможностите за инвестиране в региона. В края на юни гръцкият телеком ОТЕ обяви, че ще
продаде своя български клон "Глобул". С приходите от телекома гърците се надяват да изплатят
задълженията по емитираните облигации, чиито падеж е през следващите две години. "Като част
от своята стратегия за рефинансиране на задължения с падеж през следващите две години и
възлизащи на 3.4 милиарда евро, която включва едновременно удължаване на срока за плащане и
намаляване на нетния дълг на компанията, ОТЕ обмисля евентуалната продажба на своите
подразделения в България "Глобул" и Germanos Telecom Bulgaria и възнамерява да инициира
съответните процедури", съобщиха тогава от пресслужбата на ОТЕ. При избора на купувач думата
ще има и "Дойче Телеком", който притежава 40% от акциите в ОТЕ. Сделката ще зависи и от
новото гръцко правителство, тъй като държавата все още притежава "златна акция" в ОТЕ, която й
дава право да участва във всички важни решения.

expert.bg, 21 Ноември 2012

Топлофикациите дължат на "Булгаргаз" 191 млн. лева
191 милиона лева са текущите задължения на всички топлофикации към "Булгаргаз" към момента,
каза изпълнителният директор на дружеството Димитър Гогов в предаването "Референдум" на
БНТ. По неговите думи от 2002 година насам "Топлофикация София" има един и същ процент
неразплатени суми, за получено гориво. Независимо от цената на природния газ, процентът
неплатени задължения на "Топлофикация София" е един и същ", изрази учудване Гогов.

Дневник, 21 Ноември 2012

Капман Грийн Енерджи Фонд продава дъщерно за 250 хил. евро
На 20.11.2012 год. Капман Грийн Енерджи Фонд АД е подписало предварителен договор за
покупко-продажба на дружествени дялове, представляващи 100% от капитала на дружество с
ограничена отговорност Solar East Energy Company SRL, съобщиха от Капман. Дружеството е
собственик на проект за изграждане на фотоволтаичен парк с мощност 1 мегават на територията
на Rovine, loc. Ialomita, Romania. Общата стойност на договора възлиза на 250 000 евро.
Окончателният договор за покупко-продажба на дяловете ще бъде подписан най-късно до
20.04.2013г.

Money.bg, 21 Ноември 2012

Компания на КТБ стана собственик на "Техномаркет"
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на лихтенщайнската компания Domtech
Holding да стане мажоритарен собственик на "К енд К Електроникс", която притежава
"Техномаркет". Засега параметрите по сделката не се съобщават, но по непотвърдена информация
зад лихтенщайнската компания стои Корпоративна търговска банка. Според неофициалната
информация финансовата институция, която беше един от основните кредитори на групата, сега
преобразува заемите си в собственост, като увеличава капитала на групата. Сега дружество на
банката навлиза като акционер чрез регистрираната в Лихтенщайн компания Domtech Holding AG.
Според Търговския регистър на княжеството фирмата е създадена през юни тази година и е
представлявана от консултантска компания със седалище във Вадуц. "К енд К Електроникс" е
лидер на българския пазар на електроника и управлява търговска верига "Техномаркет", която има
55 търговски обекти в страната. Компанията от своя страна е и изключителен доставчик за
България на марките Samsung, Panasonic и LG. Приходите й през миналата година са били 549
млн. лв. спрямо 608 млн. лв. през 2010 г. Domtech Holding няма да осъществява стопанска дейност
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на един и същи или на съседен пазар с "К енд К Електроникс", поради което няма пазари върху
които сделката да окаже въздействие.

Капитал, 20 Ноември 2012

Български имоти" официално е част от "Булстрад"
Застрахователната компания "Български имоти" вече е част от ЗАД "Булстрад Виена иншурънс
груп" след продължила повече от две години процедура по преобразуване, стана ясно от
съобщение на компанията. Вливането е вписано в Търговския регистър на 13 ноември и от тази
дата всички имуществени права, отговорности и задължения по застрaховки на "Български имоти"
преминават върху "Булстрад". И двете дружества са част от австрийската Vienna Insurance Group
(VIG). Приключена е и процедурата по увеличаване капитала на "Булстрад", съобщи още
дружеството. Вписаната в търговския регистър емисия акции е 31.5 млн. лв. с номинална стойност
10 лв. В момента "Булстрад" е лидер по пазарен дял в общото застраховане с 13.4% или 117 млн.
лв. брутен премиен приход към август тази година според данните на Комисията за финансов
надзор. ЗК "Български имоти" държи 0.9% от пазара към същия период с 7.8 млн. лв. приходи от
полици. При обявяването на намеренията за сливане, изпълнителният директор на "Булстрад"
Румен Янчев коментира, че преди кризата основна политика на компанията е била поддържане на
разнообразно портфолио от търговски марки на различните пазари. По думите му обаче влошената
икономическа ситуация е довела до преразглеждане на подхода и в крайна сметка до идеята за
вливане, което да оптимизира и продуктите, и управлението на дружествата.

Капитал, 16 Ноември 2012
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Цените на селскостопанските стоки са
скочили с 19% през третото тримесечие
Цените на производител в селското стопанство през
третото тримесечие на 2012 г. са скочили с 19.2% спрямо
същото тримесечие на 2011 година, сочат данните на
Националния статистически институт (НСИ).
Драстичният скок се дължи основно на цените на
продукцията от растениевъдството, които са поскъпнали
с 23.1%.

Класа, 20 Ноември 2012

Агенцията по заетостта: Безработицата
през октомври нарасна до 11%
Безработицата през октомври се е увеличила с 0.4
процентни пункта спрямо предходния месец и достига
11%, показват данните на Агенцията по заетостта (АЗ).
През втория месец на 2012 г. тя беше 11.5%, а през
септември вече беше на най-ниското ниво за годината -
10.6%. В същото време обаче данните на Евростат
показваха непрекъснат ръст на безработицата още от
началото на годината, като само през август тя спадна
леко до 12.4%. Броят на регистрираните в бюрата по
труда безработни е нараснал с 12.5 хил. души през
октомври спрямо септември и така те стават почти 362
хил. души, показват данните на АЗ. Сред обясненията за
увеличението е краят на летния сезон, отчитат от
агенцията. Най-голям е ръстът на освободени работници
именно в хотелиерството и ресторантьорството, където
през летните месеци традиционно се откриват временни
такива - малко над 1.5 хил. души повече. Много
служители са останали без работа и в търговията,
транспорта и селското стопанство. Над хиляда души
повече са били освободени и в сектор държавно
управление.

Капитал, 19 Ноември 2012

Чуждите инвестиции с ръст от 36% за
деветте месеца
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) у нас за
деветте месеца на годината достигнаха 972 млн. евро
според предварителните данни на БНБ. Това
представлява ръст от 36% спрямо същия период на
миналата година. Увеличението на ПЧИ е реализирано
обаче само през първите 6 месеца на годината. Данните
за юли-септември 2012 г. сочат, че ПЧИ са едва 162 млн.
евро, т.е. една трета от тези през третото тримесечие на
миналата година. Макар и предварителни, данните за
септември са още по-обезпокоителни – през този месец
има отлив на 167 млн. евро чужди капитали. Ако тази

21.11.2012
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.52692
GBP/BGN 2.43066
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тенденция се запази до края на годината, едва ли ще бъде надминат обемът на ПЧИ за 2011 г.,
когато те бяха около 1.3 млрд. евро – при около 6 млрд. евро през 2007 г. Най-големите преки
инвестиции в страната за периода януари–септември 2012 г. са на Холандия (611 млн. евро), Русия
(134 млн. евро) и Швейцария (101 млн. евро). Нетният отлив на инвестиции за периода е най-
голям към Германия (-249 млн. евро) и Гърция (-68 млн. евро).

Класа, 19 Ноември 2012

Дефицитът по търговското салдо достигна 2.7 млрд. евро към септември
Търговското салдо на страната за периода януари–септември 2012 г. е отрицателно в размер на над
2.7 млрд. евро при дефицит от 1.26 млрд. евро за същия период на 2011 г., по данни на БНБ.
Търговското салдо само за септември 2012 г. е отрицателно в размер на 140 млн. евро при дефицит
от 257 млн. евро за септември 2011 г. По-конкретно за периода януари–септември тази година
износът е 15.43 млрд. евро, като нараства с 333 млн. евро (2.2%) в сравнение с този за същия
период на 2011 г. (15.1 млрд. евро). За септември износът е 1.81 млрд. евро, като е по-висок с 29
млн. евро (1.6%) в сравнение с този за септември 2011 г. (1.78 млрд. евро). Посоченият минимален
ръст на износа е далеч под двуцифрените темповете на увеличение през миналата година. Именно
на ръста на износа правителството залагаше при прогнозите си ръст на БВП от над 2% за годината,
които явно няма да се реализират. Що се отнася до вноса, за деветте месеца на 2012 г. вносът
възлиза общо на 18.15 млрд. евро, като нараства с 1.78 млрд. евро (10.9%) спрямо същия период на
2011 г. (16.36 млрд. евро). Вносът само през септември е на стойност 1.95 млрд. евро, т.е. намалява
с 89 млн. евро (4.4%) спрямо същия месец на 2011 г. (2.04 млрд. евро).

Класа, 19 Ноември 2012

Чакат 27% ръст на инвестициите в промишлеността
Догодина се очаква ръст от 27% на инвестициите в промишлеността спрямо 2012 г., сочат данните
на НСИ от анкета, проведена сред промишлените предприятия през октомври. В същото време
предприемачите прогнозират увеличение от 4,3% на инвестициите през тази година спрямо 2011 г.
Най-голям дял в очакваните инвестиции през 2012 г. имат енергетичните и свързаните с водата
отрасли (43,2%), следвани от отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление (30,4%), и
отраслите, произвеждащи недълготрайни потребителски стоки (17%). По отношение на
инвестициите през 2013 г. с най-голям дял се очаква да бъдат тези за механизация или
автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови производствени
технологии – 44,2% от общия обем на инвестициите в промишлеността. На второ място с дял от
25,6% са предвидените инвестиции за увеличаване на производствения капацитет, следвани от
тези за заместване на износеното оборудване - с 20,4%, и за опазване на околната среда, мерки за
сигурност и други - с 9,8%.

Дарик радио, 19 Ноември 2012

Според статистиката доходите ни растат по-бързо от разходите
Доходите на българите са нараснали повече в сравнение с разходите им през третото тримесечие
на 2012 г., отчете НСИ. Българинът обаче е свил храната, цигарите и алкохола заради по-високите
сметки за ток, вода, отопление и телефон спрямо година по-рано. Намалена е консумацията на
хляб, плодове и зеленчуци, отчете още НСИ. Средният доход на българина е 1120 лв. през третото
тримесечие на 2012 г., което е ръст от 14.5% спрямо същия период на миналата година. В същото
време разходите на член от домакинството са 1033 лв., което е увеличение от 12.6% спрямо година
по-рано. Над половината от средствата (52.6%) отиват за храна и битови сметки. Заплатата остава
основният източник на доход за домакинствата. Тя формира 53.1% от общия доход. За периода от
юли до края на септември 2012 г. средните приходи от заплата са 595 лв., което е с 19.2% повече
спрямо година по-рано. Пенсиите са вторият по значение източник на доход за българските
домакинства. Те осигуряват средно една четвърт от доходите на всяко домакинство в страната,
което е намаление от 3.3% спрямо 2011 г.

Медия Пул, 16 Ноември 2012
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БВП е нараснал с 0,5% на годишна база
Брутният вътрешен продукт на страната през третото тримесечие е нараснал с 0,5% на годишна
база и с 0,1% спрямо второто тримесечие на 2012 година, показват експресните данни на НСИ.
БВП в номинално изражение за тримесечието е достигнал 21,735 млрд. лева, а реализираната
добавена стойност е 18,571 млрд. лв., като най-голям дял в нея формира секторът на услугите
(57,3%), следван от индустриалния (31,2%) и аграрния сектор (11,5%). По елементи на крайното
използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (70,3%), а бруто
капиталообразуването в основен капитал е с дял от 16,5%. През третото тримесечие на 2012 г.
спрямо второто тримесечие на 2012 г. БВП се е увеличил с 0,1%. За същия период брутната
добавена стойност също е нараснала с 0,1%. Според експресните оценки на БВП по елементи на
крайното използване през третото тримесечие на 2012 г. основен принос за регистрирания
икономически растеж имат крайното потребление и бруто капиталообразуването в основен
капитал с 0,4%. Износът на стоки и услуги през третото тримесечие е нараснал с 0,2% спрямо
предходното тримесечие, а вносът на стоки и услуги намалява с 3,7%. През третото тримесечие на
2012 г. БВП нараства с 0,5% спрямо същото тримесечие на предходната година.

Класа, 16 Ноември 2012

Годишната инфлация през октомври е 4,4%
Индексът на потребителските цени за октомври 2012 г. спрямо септември 2012 г. е 100.3%. Това
означава, че месечната инфлация е 0.3%. Това показват изнесените днес данни на Националният
статистически институт (НСИ). Същевременно инфлацията от началото на годината, т.е. октомври
2012 г. спрямо декември 2011 г. е 4%. Годишната инфлация за октомври 2012 г. в сравнение със
същия месец на миналата година е 4.4%. От друга страна средногодишната инфлация за периода
ноември 2011 г. - октомври 2012 г. спрямо периода ноември 2010 - октомври 2011 г. е 2.8%.
Припомняме, че инфлацията от началото на годината до септември беше 3,7%, а измерената
годишна инфлация през този месец беше 4,9%. Що се отнася до инфлацията през октомври на база
предходния месец при различните стоки и услуги на равнището от септември остават цените на
алкохолни напитки и тютюневи изделия. При хранителните продукти и безалкохолни напитки се
наблюдава увеличение от 0.3%, облеклото и обувките поскъпват с 4.7%, а жилищата (наеми,
текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива се увеличават с 0.4%.
Разходите за свободно време, развлечения и културен отдих бележат увеличение с 1.4%, за
образование - с 2.3%, ресторанти и хотели - увеличение с 0.7%, а разнообразни стоки и услуги - с
0.1%.

econ.bg, 14 Ноември 2012

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Друг сухопътен транспорт, без
тръбопроводния", по Приходи от продажби за 2011 г.

Приходи от продажби

(хил. лв.)
No_
2011 Предприятие Град

2011 2010
1 ПИМК ООД Съединение - Пд 112 975 80 230
2 Столичен автотранспорт ЕАД София 87 929 87 907
3 Столичен електротранспорт ЕАД София 62 128 59 314
4 Силвъртранс ЕООД Пловдив 50 162 n.d.
5 Пекто Ангелов БГ ЕООД Пловдив 43 106 n.d.
6 Юнион Ивкони ООД София 41 884 43 172
7 Ян Де Райк Логистик България ЕООД Севлиево 34 054 32 906
8 Троя Авто ЕООД Варна 26 230 10 684
9 Хеброс бус ООД Пловдив 23 679 20 178

10 Транспрес ООД Велико Търново 22 700 17 519
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Три дружества са купили документи за
приватизацията на "Монтажи" - "Водстрой
98", "АТ инженеринг 2000" и "Енемона". Срокът за
подаването на офертите е 27 декември, така че е възможно
някоя от компаниите да се откаже. Освен това трите
дружества трябва да внесат документи, с които доказват, че
отговарят на изискванията за приватизацията на
строителното дружество. Депозитът за участие е 5 млн. лв.,
а минимална цена за покупката няма. Държавата продава
100% от капитала на "Монтажи" при трети опит. При
първия търг през Българската фондова борса минималната
цена беше 70 млн. лв., след това тя беше намалена на 60
млн. лв., но кандидати така и не се появиха. В началото на
годината от АПСК обявиха, че подготвят нова процедура, а
в началото на ноември обявлението за конкурса беше
официално публикувано в Държавен вестник. "Монтажи" е
част от Държавната консолидационна компания и
приходите от приватизацията й ще отидат в бюджета, а не в
Сребърния фонд.

Капитал Dаily, 2012-11-21

Средната рента на Адванс Терафонд за 2013
г. ще е 30,35 лв. на дка, или 13% ръст Средната
рента на Адванс Терафонд за стопанската 2012-2013 г. ще е
30,35 лв. на дка, или ръст с 13% спрямо 26,85 лв. за
предходната стопанска година, която изтече на 30
септември 2012 г., показва месечният бюлетин на
дружеството, публикуван чрез БФБ-София. Рентата по
новите договори ще е 36 лв./дка, но старите са при по-
ниски цени Към 16 ноември 2012 г. са отдадени под наем и
аренда 191 851 дка земеделска земя, или 79,1% от
притежаваната, при посочената средна рента. Към 31
октомври 2012 г. фондът притежава 242 624 дка земеделска
земя и 139 дка градска земя. През месец октомври са
купени 1 198 дка при средна цена 601 лв./дка. От началото
на годината са закупени общо 23 854 дка при средна цена
579,8 лв./дка. През октомври са продадени 5 974 дка, а от началото на годината са продадени общо
75 289 дка при средна цена 862 лв./дка за общо 64,9 млн. лв. Адванс Терафонд отчете 27 ст.
печалба на акция за деветмесечието на 2012 г. Тъй като земите са придобивани при по-ниска цена,
при продажбата им се отчита печалба.

Инвестор.БГ, 2012-11-19

Облигационери на "Български пощи" искат промяна на обезпеченията
Кредитори на "Български пощи" са поискали допълнително обезпечение за емисията облигации на
компанията. Това стана ясно от покана за общо събрание на облигационерите, свикано от банката
довереник Райфайзенбанк за 6 декември. Допълнително обезпечение е поискала ИНГ банк -
София, която е един от облигационерите. Молбата е то да се запази, докато книжата бъдат
погасени изцяло. Едно от досегашните обезпечения обаче ще отпадне – ипотека върху имот на
"Български пощи", гласи друга точка в дневния ред. Ако това предложение бъде гласувано,
заложеният имот ще може свободно да бъде продаван, каквото е желанието на пощите, става ясно

БФБ-София
Седмичен оборот (12–16 ноември
2012 г.) (лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 2 145 970.97
Standard 2 158 670.99
АДСИЦ 2 481 216.31
Общо 8 805 815.56

BGREIT: 19.10.2012 – 20.11.2012
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от поканата. Официално няма повече информация кой точно е имотът и какво ще бъде
допълнителното обезпечение, което се иска от ИНГ банк. По неофициална информация ИНГ банк
е поискала допълнителното обезпечение на книжата да бъде залог върху приходи от продажби на
имоти. Той ще бъде учреден върху специална сметка, в която до края на годината трябва да се
внасят поне 10% от приходите. От следващата година се планира в нея да влизат поне половината
от тях.

Капитал, 2012-11-16

ПИБ ще увеличава капитала си със 100 млн. лв
Първа инвестиционна банка ще увеличи капитала си, като издаде нови акции за 100 млн. лв. Целта
е размерът му почти да се удвои и да достигне 210 млн. лв. Това става ясно от покана за свикване
на извънредно общо събрание на банката на 20 декември 2012 г., публикувана в Търговския
регистър. Към края на септември тази година стойността на емитирания капитал на банката е 110
млн. лв. според данните в отчета й, публикуван на интернет страницата на БНБ. Дневният ред на
събранието е с една-единствена точка и тя е за промяна на устава на банката, а целта на промяната
е да се овласти управителният съвет на ПИБ с одобрението на надзорния й съвет да взема решение
за увеличаване на капитала на банката до достигане на общ номинален размер от 210 млн. лв. Това
ще става чрез издаване на нови акции. В устава ще бъде записано, че оправомощаването на
оперативния мениджмънт за взимането на такива решения ще важи в продължение на пет години.

Капитал, 2012-11-16

Акционерите на Билборд АД ще гласуват предложение за взимане на
кредит от 5.5 млн. евро от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Точката е
от дневния ред на насроченото за 18 декември общо събрание на акционерите. Съгласно
неодитирания консолидиран финансов отчет на компанията нетните приходи от продажби към
деветмесечието на 2012 г. са в размер на 19.252 млн. лв., спрямо 18.53 млн. лв. за същия период на
2011 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 3.90 %. Компанията
отчита на консолидирана база печалба, преди облагане с данъци в размер на 674 хил. лв., което
представлява понижение от 29.2% спрямо печалбата, преди облагане с данъци за същия период на
2011 г. Печалбата след облагане с данъци на БИЛБОРД АД на консолидирана база към 30
септември 2012 г. е на стойност 676 хил. лв. и се понижава с 22.03% в сравнение с печалбата след
облагане с данъци на дружеството към 30 септември 2011 г.

profit.bg, 2012-11-16

Акционерите на Тодоров АД ще гласуват за потвърждаване на
продажбата на 14,5% от капитала на Тодоров Пропърти Мениджмънт ООД на БГ
Имобилиен ЕООД, показва поканата за общо събрание на акционерите на 14 декември 2012 г.
Поканата е публикувана чрез Бюлетин Investor.bg, а решението е взето от Съвета на директорите
на 9 февруари 2011 г. Предложението е притежаваните 2 954 дяла в Тодоров Пропърти
Мениджмънт ООД да бъдат продадени по номинал (50 лв. на дял) за общо 147 700 лв. БГ
Имобилиен ЕООД е собственост на Иван Тодоров, който е основен акционер в Тодоров АД. Също
така Тодоров АД ще предложи на акционерите да одобрят продажбата на свои земеделски земи
(лозя) на дъщерното Тодоров Агро ЕООД. Ще се гласува и решение за обезпечаване на договор за
банков кредит на Тодоров Агро ЕООД в полза на ЦКБ АД, с дълготрайни активи на Тодоров АД,
както и предоставяне на залог по договор за банков кредит, а именно залог на търговското
предприятие Тодоров Агро ЕООД в полза на ЦКБ АД.

Инвестор.БГ, 2012-11-15

Очакваме най-малко трима кандидати да се включат в надпреварата за
приватизация на Българска фондова борса. Засега трима големи борсови
оператори имат желание да участват в процедурата. Отворени сме към варианта да се включим в
процеса по приватизация на държавния дял от БФБ, заяви в края на септември Ибрахим Турхан,
председател на борда на Истанбулската фондова борса. През май Виенската борса също показа
интерес към БФБ. Има много плюсове от подобна сделка и за един голям оператор, включително
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Виенската фондова борса, би представлявало интерес да вземе държавния дял от борсата, каза
тогава Михаел Бюл, главен изпълнителен директор на Виенската фондова борса. Преди няколко
месеца изпълнителният директор на БФБ Васил Големански заяви, че държавата ще се опита да
привлече петима кандидати за приватизацията на борсата. Това са оператори, които през годините
са имали интерес към БФБ, обясни Големански.

Класа, 2012-11-15

Борсовият дебют на "Спиди" я оцени на 76.3 млн. лв.
В първия си ден на търговия акциите на куриерската компания "Спиди" бяха най-активно
търгуваните на Българската фондова борса и като брой сделки, и като оборот. Общо 3522 книжа
смениха собствениците си, като цената си остана една и съща през целия ден – 51.50 лв. Това е
долната граница, която от компанията бяха определили за ориентировъчна стойност – между 51.50
и 55 лв. на акция. По-голяма част от книжата бяха изтъргувани още в първия час на търговията,
чийто старт символично беше даден в 10 часа в четвъртък от Валери Меткупчиян, изпълнителен
директор и основен акционер в куриерската компания чрез "Спиди груп". Другите акционери в
"Спиди груп" са пловдивската фирма "Алекс-Г" с 25% (собственост на Георги Глогов) и Славчо
Панталеев с 8%. "Надявам се, че сме успели да убедим повече инвеститори в нашия потенциал за
развитие", коментира Меткупчиян, като отправи и покана инвеститорите да купят акции на
"Спиди", за да има търговия с тях. От "Спиди груп" смятат да предложат за вторична търговия до
20% от капитала на куриерската компания до 23 ноември. От първата търговската сесия оценката
на пазара общо за цялата компания е 76.33 млн. лв.

Капитал, 2012-11-15

Мажоритарят на Лавена е придобил още 80 бр. акции в резултат на търговото
предложение На 13.11.2012 г. Съветът на директорите на Лавена АД е получил уведомление за
резултатите от търгово предложение, отправено от Балтимор ЕООД за закупуване на акциите на
останалите акционери на Лавена АД на цена 40.24 лв. за една акция. Предложението е прието от
две физически лица, притежаващи общо 80 броя акции, представляващи 0.04% от капитала и
гласовете в Общото събрание на Лавена АД. Резултатите от търговото предложение са
публикувани от търговия предложител във вестниците „Капитал Дейли“, бр.219 и „Дума“, бр.265
от 14.11.2012 година. Към момента на отправяне на търговото предложение Балтимор ЕООД
притежава пряко 134 216 броя акции, представляващи 67.11 на сто от капитала на Лавена АД.

Money.bg, 2012-11-15
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ИНВЕСТИЦИИ

Само руската "Метровагонмаш" в търга за
10 влака за метрото
Първият търг за закупуване на метровлакове със средства
от оперативна програма "Околна среда" се оказа
моноспектакъл. Участва само руската "Метровагонмаш",
като документи са били закупени от пет компании,
съобщиха от комисията при отварянето на офертите в 14.00
часа на 19 ноември в "Метрополитен "ЕАД. До 18
декември, когато изтича срокът за избор на изпълнител,
комисията следва да отвори и ценовата оферта, ако
техническото предложение отговаря на изискванията. Няма
пречка в търга да участва един изпълнител - това е
регламентирано в чл. 30 от Закона за обществените
поръчки. Търгът беше обявен на 5 септември, част от
условията в него - променен на 18 септември. Тръжната
процедура е за доставка на десет метровлака с дължина на
влака 81±3м за нуждите на "Метрополитен"ЕАД, заедно с
включената съответна окомплектовка към тях, в
съответствие с техническите изисквания на възложителя. В
доставката се включват и резервни части за
метровлаковете, компютърни програми за проверка,
диагностика и настройка на специфичните възли и
агрегати, извършване на приемно-предавателни изпитания,
както и типови изпитания на доставените метровлакове,
извършване обучение на персонала на "Метрополитен"
ЕАД и други. Един метровлак се състои от 4 вагона или 3
съчленени вагони. От двете страни на влака (челните
вагони) следва да имат кабина за управление. Междинните
вагони са без кабина за управление.

Строителство Градът, 20 ноември 2012
Германската "Вербио" ще построи завод за
биогаз в Исперих
Завод за производство на биогаз ще бъде построен в
Исперих. Инвеститор е немската компания за биогорива и
технологии "Вербио", която възнамерява да инвестира 45
млн. евро за съвместно с българската "Агротайм", каза
мениджърът на немската фирма, цитиран от официалното
издание на "Община Исперих". Площадката е с площ от
около 130 декара и се намира в индустриалната зона на
града в посока село Лъвино. Инсталацията е с мощност от
30 мегавата. За постигането на тази мощност са нужни
около 100 000 тона слама/година, допълват от изданието.
По изчисления на инвеститорите суровината ще
представлява около 10 на сто от произведената земеделска
продукция в Лудогорието.Като резултат ще бъде получен
метан с 97% чистота. От общината уточняват, че
инвестицията ще осигури 40 преки и 200 косвени работни
места. До момента от "Вербио" са вложили около 35 хил.
евро собствен капитал, съвместно с "Агротайм". В случая

Хладилната база на
задържания за финансови
измами цитрусов бос от
Пловдив Сотир Янков ще
бъде продадена на търг.
Триетажна промишлена сграда
за съхранение и експедиция на
плодове и зеленчуци е обявена
за публична продан от частен
съдебен изпълнител.
Минималната тръжна цена е 2
101 950 лева, което 75% от
пазарната цена.

Стандарт, 21 ноември 2012
Китайци правят автобуси у
нас
Завод в България скоро може да
започне да произвежда
китайски автобуси. Това стана
ясно от интервю на министъра
на икономиката, енергетиката и
туризма Делян Добрев. По
време на работното си
посещение в Китай, което
продължава и утре, той ще има
среща с ръководството на един
от най-големите производители
на рейсове в азиатската
държава.

Стандарт, 20 ноември 2012

Нова ниша на пазара - имот
в спа курорт
Апартамент или студио в спа
или балнеоложки курорт - за
собствено ползване или за
отдаване под наем. Това е една
от нишите на пазара на имоти в
България, към която тепърва
започва да се проявява интерес
и на чието развитие браншът се
надява. Това стана ясно от
допитване на “Труд” до
брокерски агенции има ли
раздвижване на пазара на този
тип имоти.

Труд, 19 ноември 2012
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българската фирма ще бъде партньор за суровините. Както от официалния вестник на Исперих са
написали, "живот и здраве" през второто тримесечие на 2015 година ще започне експлоатацията на
съоръженията, а самото строителство - в края на 2013 година.

publics.bg, 20 ноември 2012
Bulgaria Mall отваря на 1 декември
Търговският център Bulgaria Mall ще бъде официално открит на 1 декември 2012 г. (събота),
съобщиха инвеститорите. Молът се намира на ъгъла на бул. „България” и бул. „Тодор Каблешков”
в София. Той е проект на инвеститорите от Salamanca Capital Ltd. и London Sofia Property.
Търговският център заема площ от 33 000 m2, като включва четири подземни (паркинг и
хипермаркет от приблизително 5,600 m2) и четири надземни нива с търговска и развлекателни
части. Сред наемателите са H&M, Carrefour, Hippoland, кино Арена, Esprit, Sport Depot,
Technopolis, Geox, Guess, Liu Jo, Camper, Spaghetti Company, Thang Long, KFC, Subway, Casyopea,
Booktrading, Extreme Kids, Stefanel, Andrews, Fornarina и др. За първи път в България клиентите на
Bulgaria Mall ще могат да пазаруват от британска верига универсални магазини Debenhams.
Организаторите планират първият уикенд да бъде изпълнен с изненади и забавления за всички
посетители. Изграден по последни технологии, търговският център лесно може да се отличи от
останалите молове у нас. Сградата притежава един от най-големите остъклени покриви в Европа.
Така посетителите ще се движат из алеите на търговския център под приятната естествена
светлина на дневното слънце. Bulgaria Mall впечатлява и с вътрешния си дизайн и гъвкави форми.
Етажите са проектирани около голямо свободно пространство - архитектурно решение, което
осигурява добра ориентация и видимост от и към всяка точка на мола. Според инвеститорите това
е търсен ефект, който гарантира функционалност и по-лесна ориентация в мола.

expert.bg, 20 ноември 2012
“Газпром” вдига ТЕЦ, продава му по-изгодно
"Газпром" работи сериозно за изграждането на газов ТЕЦ у нас. Това стана ясно от думите на
шефа на руския гигант Алексей Милер веднага след подписването на новия газов договор и
взимането на окончателно инвестиционно решение за "Южен поток" на българска територия.
"Според направения вече предварителен анализ за възможността за строителство на парогазова
електроцентрала в България са набелязани 3 потенциални площадки. Със задълбочаване на
проучванията броят на потенциалните места за такава централа може да станат повече", заяви
Милер. Още през февруари в интервю за списание "Икономика" той обясни, че някои европейски
държави получават по-евтино руския газ, защото "Газпром" развива бизнеса си на тяхна
територия. Част от тази дейност е именно изграждането и експлоатирането на газови ТЕЦ-ове.
Ако в България бъде изградена такава централа, това може да повлияе и на цената на газа, намекна
тогава Милер. В близко бъдеще е възможно да се пристъпи и към по-конкретни договорки за
подобни проекти, смята още шефът на "Газпром". Освен това руската компания ще доставя
директно синьото гориво за ТЕЦ-а, а цената ще бъде още по-ниска от договорената вече с
"Булгаргаз", категоричен бе Милер.

Стандарт, 16 ноември 2012
Цената на земята твърдо над 400-450 лв. догодина
Сделките със земеделска земя през 2013 г. ще се сключват на минимум 400-450 лв. за декар, сочат
изчисления на Profit.bg. Средната цена на нивите през 2011 г. надхвърли 400 лв./декар, а с
очаквания ръст от около 10-15% през идната година все по-рядко ще наблюдаваме подобни цени.
Данни на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя (БАСЗЗ) сочат, че през 2002
г. средната цена на земята е била 140 лв./дка, а през 2008 г., в началото на световната
икономическа криза, тя вече е 350 лв./дка. Въпреки кризата обаче, цената на този актив
продължава да се повишава и все по-често се срещат сделки и за над 500 лв./дка, а в Добричко и за
над 1000 лв./дка. Простите сметки сочат, че за последните 10 години инвестициите в земеделска
земя биха увеличили парите ни тройно. В началото на месеца председателят на БАСЗЗ Борислав
Петков обяви пред Profit.bg, че "очаква още по-динамичен пазар на земеделски земи през
следващата година, много активно участие от земеделските фермери и появата на нови играчи на
този пазар – основно инвестиционни дружества".

profit.bg, 15 ноември 2012
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АНАЛИЗИ

Железен спад
Много е трудно да се пребориш с държавата, ако тя е решила, че бизнесът ти й харесва. Всъщност
единственият начин да не го дадеш е от кораб с големи бели платна да го превърнеш в сива
подводница. Нещо подобно се случва в момента в търговията със скрап. През пролетта
управляващите решиха да прехвърлят голяма част от посредническата дейност със старо желязо от
частния сектор към общините. С благовидния мотив, че така ще се борят с кражбите, те гласуваха
нов закон за управление на отпадъците, който направи поддържането на площадки за скрап и
работата на компаниите в бранша доста скъпо удоволствие. И допълнително ограничиха
периметъра на бизнеса им, като записаха в закона, че до две години общините трябва да изградят
свои площадки за събиране и обработка на скрап, където гражданите ще са длъжни да предават
безплатно старите си печки, телевизори и пр. Така за частните търговци де факто ще остане само
тази част от отпадъците, образувани от търговски дружества. Плодовете от подобна регулация
нямаше как да закъснеят. От февруари досега броят на площадките за скрап в България е намалял
от 2300 на 1100, сивият сектор се е увеличил, а оборотите като цяло, по различни изчисления, са
спаднали от 10 до 30% от началото на март до края на септември 2012 г., сочат данни на бранша.
И ако първите пострадали бяха фирмите за събиране на метални отпадъци, на които се наложи да
вземат нови кредити, да учредяват допълнителни банкови гаранции и да правят нови инвестиции,
сега наред са големите производствени предприятия - потребители на скрап, някои от които
започват да внасят суровина, за да работят нормално. През седмицата депутати от опозицията
сезираха Конституционния съд за текстовете от закона, които според тях нарушават правата на
гражданите, като ги принуждават да се лишават от собствеността си безплатно, противопоставят
работещия бизнес и общините, натоварват гражданите с нови данъци и нарушават правото на
стопанска инициатива, защита, конкуренция, еднакви условия на стопанска дейност и др. За да
съществува фирма за скрап в момента, тя трябва да внесе в екоминистерството банкова гаранция
от поне 30 хил. лв. (25 хил. за фирмата и по 5 хил. лв. за всяка площадка, на която изкупува скрап).
Самият обект трябва да бъде оборудван с камери, които да записват денонощно, и всяка покупка
трябва да се отразява в дневник заедно с всички лични данни на предаващия отпадъка. Фирмата
трябва да има и документ от общината, че обектът се намира в промишлена зона, одобрено
инвестиционно предложение, оценка за въздействие върху околната среда и куп други документи.
Задължително фирмата трябва да бъде свързана с НАП и да превежда процент от парите, които
плаща за суровината, директно в приходната агенция. Компаниите в сектора са единствените,
които могат да бъдат затворени на принципа на предварителното изпълнение с акт на държавната
администрация, независимо дали обжалват акта в съда. Министърът на околната среда пък може
да усвои банковата им гаранция с вътрешноведомствена заповед, а при нарушение на която и да е
площадка цялата фирмата може да бъде затворена и остава такава, докато евентуално оспорване
успее. Заради всички тези рестрикции почти половината от работещите през миналата година
компании сега са изчезнали от правния мир. От 2300 в момента работят 1100 и се очаква да
останат около 800. Както може и да се очаква, доста от затворените площадки престават да
съществуват само в официалните регистри, а де факто се превръщат в нелегални пунктове.
Българската асоциация по рециклиране, която обединява близо 100 от най-големите компании в
бранша, все още не е направила изчисления за прекия икономически ефект от затварянето на част
от площадките, но оттам отчитат, че има видимо намаляване на бизнеса. От Асоциацията на
рециклиращата индустрия (АРИ), която обединява 68 от малките и средните фирми за скрап,
обаче имат конкретни изчисления. "От началото на годината до момента е реализиран около 30%
спад в търговията със скрап", смята Иво Георгиев, председател на АРИ. Той допълва, че с около
една трета са намалели и сделките с технологичен отпадък, който се получава в резултат от
индустриалното производство, и причината за това е в икономическата криза. "Най-сериозен спад
има в Североизточна България, в региона на Велико Търново и Горна Оряховица, където почти
всеки ден се затваря някаква производствена фирма, изчислява Явор Божанков, член на



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 29/ 22 ноември 2012 Камара на професионалните оценители

управителния съвет на АРИ. Той допълва, че недостигът на скрап се усеща и в големите фирми и
че най-големият потребител и търговец на черни метали в България - "Стомана индъстри", вече
внася метал, за да натоварят пълноценно мощностите си, поради недостиг на вътрешния пазар.
Асоциациите на фирмите, които работят със скрап, са подали около 20 сигнала за нелегални
площадки и незаконни леярни – места, които работят без лиценз, не отговарят на нито едно
законово изискване, нямат касови апарати и не плащат данъци. На практика точно в тях се
предават крадените метали, с което държавата иска да се пребори. МВР и екоинспекторите обаче
почти не успяват да хванат тези площадки, защото те обикновено приемат метали след 18 ч. или в
почивните дни, когато няма опасност от проверка. Обикновено са в частни имоти, винаги са
оградени с висока и непрозрачна ограда, а металът се съхранява в затворени помещения.
Доставчикът се обажда по телефона, за да сигнализира за идването си, човек отвътре му отваря,
приема стоката, плаща и пак затваря. "Сивите" търговци имат четири схеми, по които предават
металите – на незаконни леярни, на фирми в Румъния или Гърция, на легитимни фирми, но с
фалшив сертификат за произход или пък самият търговец работи с една законна и една незаконна
площадка и по някакъв начин оформя оборота между тях. "Рецептите" за борба с незаконните
пунктове са различни: проверка на всички фирми, които са притежавали лиценз, но не са се
пререгистрирали, регистър на площадките им, "командировка" на инспектори от други градове,
увеличаване на наказателната отговорност за нелегална търговия със скрап (сега тя е до три
години затвор, но без долна граница), инкриминиране и на предаването на скрап в незаконни
площадки. Предложенията за тези мерки многократно са предлагани от бранша, но засега не се
прилагат. Искането до Конституционния съд за отмяна на текстове от закона за управление на
отпадъците е подписано от 61 депутати от опозицията. Според мотивите им 24 текста от
нормативния акт противоречат на конституцията, международното и европейското право. "Това е
изключително лобистки и опасен закон", отбеляза Любен Корнезов от "Коалиция за България".
Според депутата Румен Такоров, за да финансират изграждането на площадките си за скрап до две
години, общините ще трябва да увеличат неимоверно такса смет. Бюджетът няма как да субсидира
общините, защото това би се възприело като държавна помощ, а европари за проектите при
наличието на работещи фирми, няма как да се отпуснат, защото ще бъдат нарушени правилата на
конкуренцията. Освен това, пише в мотивите на искането до конституционните съдии, ако
гражданите са принудени да предават безплатно отпадъците си, общината и държавата
неоснователно ще се облагодетелстват за тяхна сметка, след като преди това са ги натоварили с
допълнителна данъчна тежест. Каквото и решение да вземат конституционните съдии обаче, то
няма автоматично да подреди бизнеса със скрап, който вече е разбъркан.

Капитал, 19 ноември 2012



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

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

Брой 29/ 22 ноември 2012 Камара на професионалните оценители

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 ОЦЕНКА НА ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ - ТЕОРИЯ И
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
КОГА: 29.11.2012

КЪДЕ: Vivacom ArtHall, София, ул. Гурко 4

 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


