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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Канадската Magna е новият собственик на
"Иксетик Пловдив"
Канадският производител на автомобилни части Magna
International е новият собственик на машиностроителния
завод "Иксетик Пловдив". Промяната е част от сделката
за покупката на германската Ixetic Verwaltungs, която е
едноличен собственик на българското дружество.
Продажбата беше одобрена от европейските регулаторни
власти в края на миналата седмица. Засега все още не е
ясно как смяната на собствеността ще се отрази на
производството в Пловдив. "В понеделник представители
на Magna посетиха завода и направиха презентация. През
следващите седмици очакваме да разберем как ще бъдат
структурирани подразделенията на фирмата", казаха от
"Иксетик". Сделката за Ixetic беше сключена от
оперативното подразделение на канадската компания -
Magna Powertrain, и е на стойност 308 млн. евро. Според
Европейската комисия тя няма да навреди на
конкуренцията. "Потребителите ще продължат да имат
достатъчно алтернативни доставчици на всички засегнати
пазари", посочиха от Брюксел. Покупката на Ixetic е част
от стратегията на Magna за засилване на позициите й в
производството на помпи, както и за по-широко пазарно
присъствие в Европа и света.

Капитал, 4 Декември 2012

Съдът спря иска на "Алфа банк" за
контрол над "Икономедиа"
Софийският градски съд (СГС) спря поизводството по
заявлението в Търговския регистър от страна на "Алфа
банк", с което се иска вписване на пристъпване към
изпълнение на залог на медийната група "Икономедиа"
АД. Искането на банката беше подадено, за да се
удовлетвори вземане от нейна страна, както и искане да
се впише депозитар и управител на търговското
предприятие, предаде БГНЕС. Определението на съда е
окончателно, подписано е днес и е подадено в
Търговския регистър. СГС съобщава, че наистина има
заведена искова молба от "Алфа банк" срещу
"Икономедиа" в регистрите си, но към момента все още
не е образувано дело въз основа на тази искова молба. В

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 03.12.2012

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 03.12.2012

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 03.12.2012

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 03.12.2012

Източник: imoti.net
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петък (30 ноември) стана ясно, че банката може да поеме контрола върху изданията на групата.
Според Търговския регистър "Икономедиа" не е била в състояние да изпълни задълженията си към
финансовата институция. Двете издания и всички активи на "Икономедиа" са били заложени в
средата на миналата година срещу три кредита в размер съответно на 4,344 474.82 евро, 4,167 450
евро и 350 хил. евро. Издателската компания е била заложена за 9 милиона 350 хиляди евро. Сред
заложените активи има и журналистическа техника и автомобили. "Икономедиа" е ипотекирала
марките "Капитал", "Дневник", "Хоремаг", "Кариери", "Строителство и градът", техните уеб
сайтове, офиса на "Икономедиа", лаптопи, дигитални камери, мобилни телефони, гардероби,
телевизори, автомобили и др.

econ.bg, 4 Декември 2012

Брюксел разследва БЕХ за монопол
Европейската комисия е започнала процедура за разследване срещу "Български енергиен
холдинг". Причината е съмнение за злоупотреба с господстващо положение на пазара на ток на
едро, става ясно от съобщение на ЕК. Брюксел ще проучва разпоредби в споразуменията за
доставка на ток, сключени от дъщерните дружества на БЕХ. Стартът на разследването е породен
от съмнения, че е възможно тези компании да ограничават свободата на търговските им партньори
да доставят електричество, закупено от БЕХ, като определят къде да се продава токът - у нас или в
чужбина. Според разследващите това може да противоречи на антитръстовите разпоредби на ЕС.
Уведомителното писмо от ЕК за старта на процедурата е получено в БЕХ в петък, потвърди
изпълнителният директор на холдинга Михаил Андонов. Той уточни, че самият БЕХ не прави
търгове за продажба на ток на едро, а това се извършва от АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток
2" и НЕК. "Пазарът на електроенергия в България е организиран съобразно всички европейски
изисквания, така че място за притеснение от проверката няма", категоричен е Андонов. Той обеща
БЕХ и разследваните дружества да окажат пълно съдействие на ЕК, както вече са го правили при
подобни проверки досега.

Стандарт, 4 Декември 2012

Сделката на 2013 г.
Между 650 млн. и 900 млн. евро. Tова е очакваната цена в най-широки граници при предстоящата
продажба на "Глобул" от собственика ОТЕ според различни изказвания на представители на
фирмата и публикации в гръцката преса. Освен заради мащаба, за корпоративния пейзаж и за
телекомуникационния пазар в България има и други важни неща. Първо, влизането на голям
стратегически инвеститор (като Deustche telekom, най-вероятния купувач) е важно само по себе си
за средата, налагането на добри практики и вливането на ноу-хау. Второ, такава фирма може да
промени разположението на силите в тройката на най-големите в бранша - "Глобул", "Мтел", БТК.
Трето, от гледна точка на потребителите голям инвеститор в "Глобул" вероятно ще налее пари в
продукти и услуги, което неминуемо ще донесе още разнообразие в предлагането. Фактът, че
"Глобул" предизвика силен интерес сред стратегически и финансови инвеститори от световен
мащаб, не е изненадващ. В крайна сметка ОТЕ обяви за продажба българското си мобилно крило
точно защото е много успешно и вероятно ще вземе много пари за него. Причината гръцкият
телеком да се реши на тази стъпка са задълженията от 3.55 млрд. евро, по които има близо
милиардно плащане в средата на следващата година. Логично появата на кандидат-купувачи не
закъсня.

Капитал, 3 Декември 2012
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

49 на сто от нашите сънародници живеят
на прага на бедността, обявиха от
Евростат
Българите са най-застрашеният от бедност и социална
изолация народ в Европейския съюз (ЕС), предупреди
статистическата служба Евростат. Нивото на българските
граждани на прага на бедността е 49%, гласи най-новият
доклад на Брюксел. На второ и трето място по този
показател се нареждат Румъния и Латвия с по 40%,
следвани от Литва, Гърция и Унгария със съответно 33%
за прибалтийската република и 31% за останалите две
държави. На дъното на класацията се намират Холандия
и Швеция с 16% и Чехия с 15%..

Класа, 04 Декември 2012

Младежката безработица е 21.5%, отчита
Агенцията по заетостта
Към края на месец октомври в бюрата по труда са
регистрирани 77 738 безработни младежи до 29 години.
Делът им в общия брой на безработните е 21.5%, съобщи
Агенцията по заетостта..

Money.bg, 04 Декември 2012

Бюджетът на минус със 74 млн. лв. през
октомври
Бюджетното салдо по Консолидираната фискална
програма (КФП) към края на октомври е отрицателно в
размер на 74,2 млн. лв., съобщиха от Министерството на
финансите. То е формирано от излишък по националния
бюджет в размер на 477 млн. лв. и дефицит по
европейските средства от 551,2 млн. лв. Постъпилите
приходи към края на октомври са в размер на 22,13 млрд.
лв., или 77% от разчетените за 2012 г. Спрямо същия
период на миналата година приходите имат номинален
ръст от 7,8% (1,61 млрд. лв.), основно заради ръста при
косвените данъци и неданъчните приходи. Общата сума
на данъчните постъпления към края на октомври е 17,81
млрд. лв., което е 82,5% от годишните разчети.
Приходите от преките данъци са над 3,21 млрд. лв.
(83,7% от планираните за годината), а косвените данъци
са общо 9,34 млрд. лв. (82,1% от планираните за 2012 г.).
По-конкретно постъпленията от ДДС са в размер на 5,82
млрд. лв. (82% от планираните), от акцизи – 3,39 млрд.
лв. (82,1% от разчета), от мита – близо 100 млн. лв.
(83,1% от плана). Социалните и здравноосигурителните
вноски към 31 октомври са в размер на 4,56 млрд. лв.,
което представлява 82,1% от предвидените за годината.
Разходите по КФП към края на октомври възлизат на 22,2
млрд. лв., което е 74,4% от годишния разчет. Спрямо

05.12.2012
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.49391
GBP/BGN 2.40777

Икономически показатели
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-1 67.4

-60 0

-40 0

-20 0

0

20 0

40 0

60 0

80 0

09
.1

0

11
.1

0

01
.11

03
.1

1

05
.1

1

07
.1

1

09
.1

1

11
.1

1

01
.1

2

03
.1

2

05
.12

07
.1

2

09
.1

2

Лоши и преструктурирани кредити
към септември 2012
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същия период на предходната година се наблюдава нарастване основно при капиталовите разходи
и социалните и здравноосигурителните плащания. Фискалният резерв към 31 октомври възлиза на
6,6 млрд. лв. (вкл. постъпилите през лятото средства от емитирането на външен дълг, които ще се
използват за погасяване на държавния дълг с падеж през януари в размер на близо 1.8 млрд. лв.).

Класа, 04 Декември 2012

Жилищните заеми леко поскъпват
Изненадващо покачване на цената на жилищните кредити в левове и евро регистрира статистиката
на Българската народна банка през октомври. Само за месец годишният процент на разходите
(ГПР - той включва не само лихвите, но и таксите и комисионите) по жилищните кредити в левове
се е вдигнал с 0,2 процентни пункта - от 8,03% на 8,23%. В евро повишението е още по-сериозно -
от 8,14% на 8,44%, т. е. с 0,3 пункта. От данните личи, че за втори пореден месец евровите кредити
са по-скъпи от левовите. Октомврийският ръст слага край на продължилата половин година
тенденция за поевтиняване на заемите за покупка на жилище. Лихвите тръгнаха по-сериозно
надолу през май, когато ГПР падна от 8,58% на 8,12% за кредитите в левове. През лятото имаше
частично възстановяване до нива около 8,30%, като през септември цената на заема падна по-
рязко - до 8,03%. При тях лихвите се движат около 6,50-7,00 на сто, а ГПР е около 8%. Въпреки
ниските нива обаче сделки почти няма заради несигурността на пазара на труда. БНБ отчита и
нормализиране на лихвите по потребителските заеми в левове. След августовския скок на ГПР до
13,62%, през септември започна намаление (до 13,46%), което продължава и през октомври. В
резултат през месеца показателят е паднал до 13,18%. Междувременно лихвите по срочните
депозити продължават да падат.

Труд, 28 Ноември 2012

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на електродвигатели,
електрически генератори и трансформатори", по Приходи от продажби за 2011 г.

"Приходи от продажби

(хил. лв.)”
No_
2011 Предприятие Град

2011 2010
1 Електростарт АД Вършец 30 335 26 699
2 Леми Трафо ЕООД Перник 22 959 11 960
3 Елмот АД София 19 108 15 908
4 Елпром Трафо СН АД Кюстендил 13 435 17 806
5 Балканкар-ЗПДЕА Г. Костов АД София 9 131 7 651
6 Елпром ЗЕМ АД София 9 044 6 953
7 АМК задвижваща и управляваща техника ЕООД Габрово 7 877 6 638
8 Елпром Харманли АД Харманли 7 803 6 842
9 Електрогец ООД София 7 409 6 505

10 Елпром ЕМС АД София 6 168 4 838
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Инвестбанк и Венелина Гочева са новите
кредитори на "Медийна група България"
След половин година затишие в "Медийна група България
холдинг" – фирмата издател на всекидневниците "Труд" и
"24 часа" започнаха промени. Кредиторът, в който е
заложен целият холдинг – Уникредит Булбанк, е
прехвърлил заема от 10 млн. евро на "Инвестбанк", а
бившият главен редактор на "24 часа" Венелина Гочева е
официално вписана като управител. Освен това миналата
седмица частен съдебен изпълнител е вдигнал запора,
който имаше над дяловете на Любомир Павлов в холдинга
заради негов дълг към друг издател – Недялко Недялков.
Всичко това става ясно от справка в Търговския регистър.
От имотния регистър разбираме, че през септември
фирмата "Нюз Про" ООД, в която Венелина Гочева е
основен акционер, е дала заем от 11.7 млн. лв. на "Медийна
група България холдинг" срещу ипотеката на сградата на
полиграфическия комбинат и земята под него. По
неофициална информация усвоената част от кредита е била
само 1 млн. лв.

Капитал, 2012-12-05

"КЦМ 2000" може да излезе на европейска
борса през 2014 г
"КЦМ 2000" не се е отказало от идеята да излезе на някоя
от европейските фондови борси и вероятно това ще се
случи през 2014 г. Това съобщи Никола Добрев – главен
изпълнителен директор на компанията. "За нас сега е най-
важно да приключим с инвестицията по обновяване на
оловното и цинковото производство (проект ТОРП – 195
млн. лв.) през 2013 г. и веднага след това ще се огледаме за
подходяща европейска фондова борса", заяви той. Първият
опит на компанията да емитира свои ценни книжа на
Българската фондова борса беше през 2008 г., но заради
кризата на капиталовия пазар процесът бе спрян. Сега
обаче мениджмънтът на комбината е преценил, че БФБ не
може да се справи с тяхната емисия "освен ако не стане част от борсите във Виена или
Франкфурт". Компанията готви промени в структурата на управление от 2013 г., стана ясно по
време на пресконференция в Пловдив. Оперативното управление ще бъде поето от Румен Цонев,
който от 1 януари ще е новият главен изпълнителен директор на "КЦМ 2000".

Капитал, 2012-12-05

Рециклираща компания купи част от активите на "Машстрой"
Дружество за рециклиране на вторични суровини е купило активи на машиностроителната
"Машстрой" - Троян, стана ясно от съобщение на продавача. Машиностроителната компания
обяви търг за свои машини и материали, които вече няма намерение да използва, и така на 22
ноември е подписан договорът за продажбата им на "Метарекс". Цената на активите е 1.1 млн. лв.
без ДДС, като все още не е ясно за какво ще ги използва купувачът. Най-вероятно те ще бъдат
нарязани на скрап, тъй като от "Машстрой" обясниха още през септември, че ще продават морално
остарели и ненужни активи. От "Капитал" се свързахме с "Метарекс", но досега от компанията не

БФБ-София
Седмичен оборот (26–30 ноември
2012 г.) (лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 633 208.56
Standard 29 025 926.75
АДСИЦ 4 809 506.06
Общо 34 704 143.18

BGREIT: 05.10.2012 – 04.11.2012
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са успели да ни върнат отговор защо са купили машините и материалите. Според сайта на
дружеството то е създадено през 1992 г. " като една от първите частни български
компании,занимаващи се с рециклиране и търговия с отпадъци". В момента освен с търговия
"Метарекс" се занимава и с преработка на метални, пластмасови, стъклени, хартиени и електронни
отпадъци, като изнася и вторични суровини за Китай. Официалното й седалище е в София, но
администрацията се намира в Шумен. Освен там, дружеството има площадки за изкупуване и
съхранение във Варна, Силистра и гр. Бяла до Русе. Собственици са Симеон Дамянов и Валери
Тодоров, които са и управители на фирмата.

Капитал, 2012-12-05

Уникредит Булбанк излезе от дружествата на ЧЕЗ
Централна кооперативна банка е купила 9.9% от "ЧЕЗ Електро България", става ясно от седмичния
бюлетин на Централния депозитар. Продавач е Уникредит Булбанк, която придоби дела при
приватизацията на държавните 33% в електроразпределителното дружество в края на октомври.
Промяната в собствеността е регистрирана на 29 ноември, като справка в Българската фондова
борса показва, че целият пакет акции е бил изтъргуван два дни по-рано при средна малко под 9300
лв. за акция, или 4.64 млн. лв. Официална информация колко е платила банката за покупката си
няма, като месец по-рано големи пакети бяха прехвърлени по цени между 8660 и 9500 лв. за акция.
Мениджър по приватизационната сделка беше самата ЦКБ, което вероятно е една от причините да
не участва директно и да търси да придобие дял на вторичния пазар. В регистъра е отбелязана и
продажбата на 5.4% в "ЧЕЗ Разпределение България" - отново от Уникредит Булбанк, но няма
данни за купувач.

Капитал, 2012-12-05

КТБ увеличава капитала си
Корпоративна търговска банка (КТБ) ще увеличи капитала си. Това решение е било взето на
извънредното общо събрание на акционерите на КТБ, проведено вчера. Общото събрание на
акционерите е взело решение да се увеличи капиталът на финансовата институция от 60 млн. лв.
на 66 млн. лв. Увеличението ще стане чрез издаването на нови 600 хиляди броя обикновени,
безналични, поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 лв. и емисионната стойност
на всяка една акция от новата емисия 156,47 лева. Капиталът на КТБ ще бъде увеличен само ако
бъдат записани и платени най-малко 300 001 нови акции с номинална стойност 10 лева всяка една.
В този случай капиталът на КТБ ще бъде увеличен само съсстойността на записаните и платени
акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал, съобщиха
от банката.Освен това общото събрание на акционерите е избрало за член на Надзорния съвет
Любомир Денев на мястото на починалия член на надзора Янчо Ангелов.

Капитал, 2012-12-05

Монбат купи нови 67 хил. акции през ноември
През ноември 2012 г. Монбат АД е изкупило обратно 66 913 броя собствени акции при средна
цена от 4.78 лева за една акция. Общият брой на притежаваните собствени акции към 30 ноември
2012 г. е 2 576 284 броя при средна цена от 5.85 лева за една акция. Монбат АД и Монбат
Рисайклинг ЕАД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 25.73
млн. лв. през октомври 2012 г. , което представлява увеличение от 15.57%, в сравнение с
реализираните консолидирани нетни приходи от продажби на двете компании за същия месец
година по-рано. Обобщените данни за първите десет месеца на 2012 г. сочат, че Монбат АД и
Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на
169.73 млн. лв., което представлява понижение от 2.93 % на годишна база.

profit.bg, 2012-12-05

ВЕИ Проджект АД ще забави плащане по облигациите си
ВЕИ Проджект АД ще забави плащане по облигациите си с до един месец, както му позволява
проспектът, съобщи дружеството чрез БФБ-София. Лихвеното плащане е в размер на 42 500 евро с
падеж на 2 декември 2012 г. Облигациите на ВЕИ Проджект АД се търгуват на БФБ-София от 3
октомври 2012 г. Те са за 1 млн. евро със срок от 5 години и годишна лихва от 8,5%. Издадени са
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на 2 декември 2011 г. ВЕИ Проджект АД формира приходи от електроенергия от 22 хил. лв. за
третото тримесечие на 2012 г., а за деветмесечието - за 54 хил. лв. Те са формирани от
фотоволтаична централа в село Цапарево, общ. Струмяни, област Благоевград. За деветмесечието
на 2012 г. компанията има и 157 хил. лв. приходи от операции с финансови активи, в резултат на
което отчита печалба от 82 хил. лв. за периода. Разходите за лихви по облигационния заем от
началото на 2012 г. са за 83 хил. лв. Вторият инвестиционен проект на ВЕИ Проджект АД е
покупката на спа и боулинг център във ваканционен клуб Марина Кейп, с. Ахелой по договор от
края на 2011 г.

Инвестор.БГ, 2012-12-05

Пластхим-Т АД излезе от Формопласт
Синтетика АД е придобило 43.95% от капитала на Формопласт АД, съобщават от емитента, на
база получените уведомления в края на миналия месец. Това е станало чрез покупката на 1 669 570
броя акции от публичното дружество. Продавач по сделката е бил Пластхим-Т, което се е
разделило изцяло с мажоритарното си участие в капитала на Формопласт АД, продавайки
всичките притежавани от него 51% или 1 937 442 броя акции. Друг купувач на акциите Бондс
Адвайзърс ЕООД, е придобило още 1 836 броя акции, като в крайна сметка притежава 11.89% от
капитала на Формопласт АД.

Money.bg, 2012-12-04

ОЦК остава само с администрация след Нова година
По-малко от десет души администрация ще останат на работа в Оловно-цинковия комплекс (ОЦК)
в Кърджали след Нова година. Всички металурзи ще бъдат съкратени. Това съобщи председателят
на КНСБ в комбината Бельо Стайков. В момента на работа в завода са останали 84 души. В края
на тази седмица всичките 75-има работници ще получат предизвестия за освобождаване и от 7
януари в предприятието ще остане само администрацията. Миналата година заетите в ОЦК бяха
550 души. "Съкращенията се правят по силата на текст в трудовия кодекс, според който при
спиране на производството за повече от 15 дни работодателят има право да започне
освобождаване на хората", обясни преди дни новият изпълнителен директор на комбината
Валентин Манев, който пое поста след напускането на Славея Стоянова.

Капитал, 2012-12-03
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ИНВЕСТИЦИИ

Само инвеститори Клас А ще могат да
строят пристанища
Изграждането на нови пристанища да става само от
инвеститор, притежаващ сертификат за инвестиции клас
‘А'. Това предвиждат готвените промени в Закона за
морските пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата, обяви народният представител от ГЕРБ
Димитър Атанасов. Според варненския депутат,
предложението се приема добре от морския бизнес.
„Когато се избере инвеститор клас‘А', той достатъчно
добре е показал намеренията си и не е нужно да правим
търг, с което да създаваме предпоставки за обжалване и
спъване на съответното развитие", отбеляза Атанасов.
Варненският депутат призна, че няма информация за
конкретни инвестиционни намерения за изграждане на
нови пристанища. Промените в Закона за пристанищата
целят облекчаване и съкращаване на процедурите за
разглеждане на инвестиционни инициативи за изграждане
на нови или разширяване и модернизиране на
съществуващи пристанища. Най-съществената промяна е
свързана с премахване на двустепенната система на
устройствено планиране на територията на пристанищата
за обществен транспорт.

Дарик радио, 5 декември 2012
Съдия изпълнител обяви за публична
продан гордостта на соцстроителството в
Кюстендил хотел "Пауталия".
Той е собственост на кума на Георги Илиев, бившия
висаджия Антон Боянов. Хотелът е оценен на 527 000 лева.
Засега няма кандидати, заявили желание за закупуването
му. Обект на публична продан е и бившето кино
"Владимир Заимов" в града, което също е собственост на
Боянов.  В една от фирмите си, Боянов е съдружник със
заместник-председателя на местния парламент Мая
Шишкова. За втори път съдия изпълнител Шукри Дервиш
сложи на тезгяха завода за съобщителна техника в
Благоевград, който е собственост на ексдепутата Илиян
Попов и дясната му ръка в Благоевград Альоша Сижимов.
Заводът, с десетки декара земя под него и 20 сгради бе
обявен за продажба на цена 7 684 668 лева. След като не се
яви нито един кандидат на 30 ноември, съдия Дервиш
обяви нова продажба. Цената на завода е панала с 1,5 млн.
лева.

Струма - Благоевград, 5 декември 2012
400 хил лв. струва ремонтът на пазар
Димитър Петков
408 000 лева са вложени за реконструкцията на пазара „Димитър Петков" в участъка от бул.
„Тодор Александров" до бул. „Ал. Стамболийски". Напролет трябва да започнат строителните
дейности за Женския пазар.Кметът на София Йорданка Фандъкова инспектира ремонтирания

Идват големи германски
инвестиции в
автомобилния сектор
Двадесет на сто ръст на
инвестициите за тази година
спрямо предходната очаква
ръководство на Българската
агенция за инвестиции /БАИ/.
Изпълнителният директор на
агенцията Борислав Стефанов
прогнозира, че това означава, че
можем да очакваме между 1,7 и
2 млрд. евро преки
чуждестранни инвестиции за
2012 г.

Дарик радио, 3 декември 2012

Бум на частните заменки
във Варна
С около 20 на сто от началото
на годината са скочили
сделките с имоти, които се
извършват на принципа на
натурално-бартерната размяна.
В тях все по-често участват и
агенции за недвижими имоти,
като някои от брокерите дори са
специализирали. Сред най-
честите замени са парцел в
околностите на Варна срещу
жилище в морския град.
Строителство Имоти, 3 декември

2012

Вдигат технопарк край
Пловдив
Технологичен парк може да се
появи в Пловдив. Той ще бъде
посветен на аграрния сектор,
стана ясно от думите на
икономическия министър Делян
Добрев на конференцията
"Индустрия и иновации 2012".

Марица, 29 ноември 2012
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участък около пазара "Д. Петков", предаде Агенция „Фокус". В реконструираната част разликата е
огромна, каза столичният кмет. На ремонтираната част на пазара „Димитър Петков" в участъка от
бул. „Тодор Александров" до бул. „Ал. Стамболийски" има изцяло ремонтирани тоалетни,
включително тоалетна за инвалиди. Отпадъците са скрити в помещения, така че постепенно да
спрем да мислим за пазара, като за място - неприятно за посещение. Напротив - виждаме цветя,
по-добри настилки и се надявам за търговците и клиентите да е удобно, каза столичният кмет.
Пазари „Възраждане" са едни от четирите общински пазари, които излязоха през последните
години на печалба. Очаква се печалбата през тази година да е с 20% повече в сравнение с миналата
година, каза Фандъкова.

Money.bg, 4 декември 2012
Тотална ревизия за имотите на БАН
Имотите на БАН ще бъдат проверени и вписани в актуален регистър на собствеността на
академията. Това предвижда четиригодишната програма за управление на новоизбрания
председател на БАН академик Стефан Воденичаров. Той обясни, че и в момента имало такъв
регистър, но заради делата, които се водели постоянно, имало нужда от нов. „В момента вървят
много сложни проблеми и дела, например в кампуса на Осми километър, за част от имотите на
Четвърти километър, както и за имоти в страната. Тези проблеми много скоро трябва да бъдат
изчистени юридически, за да знае БАН реално на какво е собственик и как да управлява имотите
си“, обясни акад. Воденичаров. Той бе избран за председател на БАН с 57 гласа „за” от членовете
на общото събрание вчера. В избора са участвали 97 души. Академик Воденичаров е директор на
Института по металознание, съоръжения и технологии. Злоупотреба за над 200 000 лв. е открита в
Института за метрология и хидрология на БАН, съобщиха от академията. „Още преди три години
са били купени едни коли за хидрометеорологичната служба на НИМХ-БАН и при купуването им
бившият директор Константин Цанков не е спазил цялата процедура за обществената поръчка”,
обясни новоизбраният председател. От академията допълниха, че по случая е изпратен одитен
доклад в Агенцията за държавна и финансова инспекция (АДФИ) на 12 юли 2010 г. Едва през
септември тази година обаче АДФИ е определила инспектор, който да започне проверката по този
доклад, или с близо две години и половина забавяне.

Монитор, 4 декември 2012
Пускат Дунав мост II през май 2013 г
 Дунав мост II ще бъде пуснат през май. Това съобщи в петък по време на парламентарния контрол
транспортният министър Ивайло Московски. По думите му до края на годината ще бъдат
приключени довършителните работи, монтирани противопожарните инсталации и железопътната
линия. Прилежащата пътна и железопътна инфраструктура са завършени от румънска и българска
страна, каза министърът. Предстои още България и Румъния официално да подпишат
споразумение Видин да бъде седалището на търговското дружество, което ще управлява моста. По
думите на Московски нямало логика седалището да бъде в София, информира Bulgaria On Air.
Испанската фирма FCC Construction, след двегодишно закъснение, приключи съединяването на
моста през октомври. Строителството започна през 2007, но за да не пропадне проектът,
Европейската комисия разреши да бъде удължено финансовото споразумение по програма ИСПА.
След дадената "зелена светлина" правителството изтегли допълнителен заем от Европейската
инвестиционна банка за 50 млн. евро, общата стойност стигна 225 милиона евро. Пътните такси
ще се събират от румънска страна, а железопътните - от българска.

Stroimedia.bg, 3 декември 2012
Лагери и паркинги на търг в София
Бивши ученически и военен лагер, както и паркинг на пъпа на София са сред имотите, които
продава Столичната общинска агенция за приватизация (СОАП). Лагерите са част от активите на
общинското дружество „Галатея 2002”. На 19 декември от 13 часа ще е наддаването за
ученическата почивна база „Средни гьол” в панагюрската местност „Айкьов шумак”. Лагерът има
застроени сгради с обща площ от 2827 кв. м и парцел с 34,5 дка. Стартовата тръжна цена е 426 000
лв., а стъпката за наддаване е 10 бона. „Очакваме засилен интерес към този обект”, каза Валя
Чилова – шеф на Надзорния съвет на СОАП. Пак на 19 декември, но 2 часа по-рано, ще е
наддаването за бившия военен лагер в местността „Ханчето” край град Златица. Базата има 21
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масивни постройки с площ от 2455 кв. м, а теренът е над 19 дка. Стартовата цена е 302 000 лв., а
стъпката за наддаване - отново е 10 бона. Най-скъпият обект, който СОАП продава, е имот на пъпа
на София - ул. „Стара планина” 4, съвсем близо до бул. „Дондуков”. Площта му е 467 кв.м, а
началната тръжна цена е била 855 000 лева. Имотът сега е паркинг. На първия търг миналата
седмица не се е явил купувач и след Нова година парцелът ще бъде отново изваден на тезгяха, но
се очаква, че този път цената ще е по-ниска, научи „Монитор”. За 427 000 лв. се продава имот в
село Юндола, община Велинград. Имотът е с площ от почти 11,5 дка и началната тръжна цена е
427 000 лв. Имотът е собственост на общинското дружество „Галатея 2002”. За този обект също не
е имало кандидат, но други два по-малки имота в Юндола са купени.

Монитор, 3 декември 2012
Най-новият мол в София отвори врати
Днес отвори врати Bulgaria Mall. Това е първият търговски център в южните квартали на София.
Той е разположен на кръстовището на булевардите „България” и „Тодор Каблешков”. Bulgariа
Mall разполага с търговска площ от 33 хил. кв. метра, разположени на 4 подземни и 4 надземни
нива. Освен търговска част, в него ще се помещават и офиси. Общата площ на комплекса
(търговска плюс офисна част) е 130 хил. кв. метра. Според инвеститорите търговският център ще е
мол от по-висока класа, фокусиран върху комбинация от по-скъпи и такива от средна величина
чужди марки и висококачествени български търговци. Стойността на инвестицията е 135 млн.
евро, пише сп. Propеrty magazine. Инвеститори са инвестиционната компания LS Property и
финансовата група Salamanca Group. Финансирането на проекта идва от Salamanca Group, както и
от взети от българската UniCredit Bulbank и австрийската Bank Austria кредити. Очаква се в края
на 2013 г. да бъде довършена 17-етажна офис сграда на площ от 20 кв. метра. В Bulgaria Mall
отварят врати 120 магазина. Сред тях са Debenhams, Esprit, Technopolis, SportDepot, Hippoland,
Fornarina, Guess, Playlife, D’Orne, Stefanel, H&M, Timeland, Premium, Daphne, Triumph, Swissies,
Kolev & Kolev, Geox, Eagle Time, Altinbas, Catty, Pompea, Paolo Botticeli, Misaki. В мола ще има и
обект на френската верига супермаркети Carrefour, както и седем салона на кино Арена. Въпреки
че през 2011 г. нови търговски обекти от тази величина не бяха открити, молът на бул. "България"
вече е факт. Сега се очаква и откриването на Paradise Center, който ще се намира на възела между
бул. Черни връх и ул. Сребърна.

econ.bg, 1 декември 2012
Бул. „Витоша" с нов облик за 1,5 млн. лв. напролет
1,5 млн. лв. ще струва ремонтът на пешеходната част на бул. „Витоша" в София. Напролет с чисто
нова визия ще грейне участъкът от булеварда до ул. „Солунска", съобщи главният архитект на
столицата Петър Диков пред общинските съветници от комисията по транспорт. Плановете на
общината са след това да ремонтира и участъка до ул. „Алабин". Много зеленина, беседки, малки
площадчета и водни ефекти ще са част от атракциите по пешеходната зона. Идеята е по нея да има
и статуи на известни българи. За скулптурите предстои да бъде обявен конкурс, съобщи в. 24 часа.
Затворени за движение ще бъдат улиците „Хан Аспарух" и „Парчевич". Движението по ул.
„Неофит Рилски" пък ще се обърне от запад на изток, а по ул. „Гладстон" ще остане в посока
изток-запад. Диков уточни, че движението ще бъде забранено само по две от шестте улици,
пресичащи „Витошка". Той даде за пример пешеходната зона на Бургас, която е дълга 1100 м и по
нея не е разрешено нито едно преминаване на автомобили, а този участък от бул. „Витоша" е 750
м. „Правим тази зона не за автомобилите, а за всички софиянци", подчерта Диков.

stroimedia.bg, 30 ноември 2012
Още тютюневи складове за продан  1.5 милиона
Недоизплатен кредит към “Асет Интернешънъл банк” извади за втори път на пазара няколко
сгради, бивша собственост на Цигарена фабрика  Пловдив. Те се продават поотделно, но като
сума са над 1.5 милиона лева. Собственост са на пловдивската “Минтекс”ООД.
Административният им адрес е ул. “Г.М.Димитров”№29 и ул. “Екзарх Йосиф”. И двете са в
близост до “Тотал спорт”. Частният съдебен изпълнител Стефан Горчев е обявил за продан 4-
етажен склад със застроена площ от 1094 кв. м върху имот от 1725 квадрата. В същия имот е и
двуетажна промишлена постройка от 167 кв. м. На ул. “Екзарх Йосиф” е другата собственост на
длъжника  “Минтекс”ООД. Това е висока промишлена сграда върху 479 кв. м площ. Първият
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имот на “Г.М.Димитров” е обявен за 1 265 400 лева начална цена. Тя представлява 80 процента от
цената на първата несполучлива продажба. Сградата на “Екзарх Йосиф” се търгува за 298 200
лева. Оферти за посочените имоти ще се приемат до 27 декември, а на 28-и Горчев ще отвори
предложенията, ако има такива. В съседство длъжникът “Минтекс” притежаваше и друг склад,
който бе продаден при първата публична продан, припомни частният съдебен изпълнител. Негов
собственик стана кредиторът Асет Мениджмънт банк. Подобни обекти са трудни за продажба,
коментира Стефан Горчев. Те имат специфично приложение, не са като жилищните имоти.

Марица, 30 ноември 2012
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АНАЛИЗИ

Да продадем или купим бизнес
Независимо дали от страната на продавача или купувача, разпореждането с работещ
бизнес несъмнено е рисково начинание, в което освен решителност са необходими и
познания в редица области, част от които са правните аспекти.

Способи
Най-често срещани участници в търговския оборот са дружества с ограничена
отговорност и акционерни дружества, затова и настоящото изложение се ограничава до
придобиване на бизнес, осъществяван от тези дружества. Купувачът може да придобие
всички дялове/акции в дружеството, упражняващо бизнеса. Сделката се сключва между
купувача и съдружниците/акционерите в дружеството, т.е. бизнесът остава в същото
дружество, а се сменя собственикът му. Алтернатива на горния способ е придобиването на
цялото предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. В
този случай продавач по сделката е самото дружество, чието предприятие е обект на
продажбата. Докато правата и задълженията в дружеството имат имуществено изражение,
абстрактно е понятието фактически отношения, като за такива се приемат клиентелата и
репутацията на предприятието, осъществените контакти и др. Фактическите отношения
именно отличават продажбата на предприятието като разработен бизнес и придават
значително по-голяма стойност на сделката в сравнение с продажбата на отделни негови
елементи, дори и последните да представляват съществената част от имуществото му. Цел
на купувача все пак може да бъде придобиване на точно избрани от него активи, които
формират основната дейност, без да придобива цялото предприятие със задълженията му.

Предимства и недостатъци
В някои случаи ситуацията налага кой от методите за придобиване на бизнес да бъде
избран от страните, например ако дружеството осъществява различни дейности, само една
от които е обект на продажбата. Ако изборът зависи от страните обаче, е възможно те да
имат различни виждания как да осъществят сделката, тъй като предимствата за продавача
са недостатъци за купувача и обратно. Собствениците на дружеството обикновено
предпочитат да продадат дяловете/акциите си, докато купувачът би предпочел да
придобие предприятието от дружеството. Това е така, тъй като при прехвърляне на всички
дялове/акции на дружество продавачът не носи повече отговорност за задълженията му
(освен уговорената в договора между страните), докато купувачът го придобива с всички
негови задължения, които в някои случаи е възможно да не са били известни или
правилно оценени. При продажба на предприятието като работещ бизнес
съдружниците/акционерите остават собственици на дружеството, като то продължава да
отговаря пред кредиторите за задълженията си преди продажбата солидарно с купувача до
размера на получените права. Нещо повече - кредиторите са длъжни да се обърнат първо
към продавача. Дори и страните да са уговорили, че купувачът поема отговорността за
такива задължения, това няма да засегне правата на третите лица, които могат да
предприемат действия срещу дружеството, освен ако изрично не са го освободили от
отговорност. Друга особеност при продажба на предприятие е задължението на купувача
да управлява отделно преминалото върху него предприятие за срок от 6 месеца от
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вписване на прехвърлянето в Търговския регистър. Така се защитават кредиторите на
продавача и купувача от обединение на прехвърления бизнес с останалото имущество на
купувача, като в този срок кредиторите могат да поискат изпълнение или обезпечение на
вземанията си, възникнали преди датата на вписването. При продажба на дялове/акции на
дружество цената се дължи на съдружниците/акционерите, докато при продажба на
предприятие самото дружество я получава, като в този смисъл решаваща роля може да
имат данъчните аспекти.
Договорът
Продажбата на всички дялове в дружество с ограничена отговорност се извършва с договор с
нотариална заверка на подписите, а акции се прехвърлят според вида им – например на
приносител с предаването им, а поименните - с джиро. За да има действие, промяната на
собственика се вписва в Търговския регистър, а при прехвърляне на поименни акции - и в книгата
на акционерите. Цялото предприятие се прехвърля с договор с нотариална заверка на подписите и
също подлежи на вписване в Търговския регистър и в службата по вписванията, когато част от
него е недвижим имот или вещно право.

Преди да пристъпят към формалното прехвърляне или т.нар. приключване на сделката, страните
обикновено уреждат отношенията си с договор, който има елементи на предварителен. Този
договор няма прехвърлително действие, а регламентира правата и задълженията на страните
преди, по време на и след приключването. Нормално е първата "чернова" да се изготви от
консултантите на купувача, тъй като в голямата си част договорът цели да защити купувача.
Докато продавачът знае какво ще получи, за купувача съществуват редица неизвестни като скрити
задължения на дружеството, тежести върху имуществото му и др. Така в договора могат да
залегнат условия, които трябва да бъдат изпълнени от продавача, за да настъпи приключването
(например заличаване на залог или придобиване на разрешение, което е от значение за бизнеса),
както и гаранции и декларации, които да защитят купувача при евентуално неизпълнение. За да се
идентифицират въпросителните и как същите да бъдат разрешени, така че да бъде удовлетворен
купувачът, е строго препоръчително преди подписването на този обвързващ страните договор да
се извърши обстойна проверка на състоянието на целеното предприятие, съответно дружество,
или т.нар. дю дилиджънс. Продавачът от своя страна ще потърси договорна защита за получаване
на цената, особено в случаите, когато част от плащането е дължимо след приключването. Той
може да поиска обезпечение върху актив, съответно върху дялове/акции, поръчителство от
дружество-майка, банкова гаранция или оставащата част от плащането да бъде внесена в ескроу
сметка.

Работници
При продажбата на всички дялове/акции в дружество няма промяна на работодателя; трудовите
правоотношения се запазват такива, каквито са били към момента на продажбата, като купувачът
ги "придобива" заедно с дружеството, както и евентуални задължения към работниците,
възникнали преди продажбата. Продавачът няма законова отговорност за такива задължения и
затова е разумно от страна на купувача да изиска договорни гаранции, в случай че се разкрият
стари задължения на дружеството към работниците, за които той не е бил уведомен.

Различно стои въпросът при продажбата на предприятие, дори и когато обект на придобиване е не
цялото предприятие, а съществена част от имуществото му. Трудовите правоотношения към
датата на промяната се прехвърлят по силата на закона на купувача, но за задълженията към
работниците, възникнали преди продажбата, отговарят солидарно купувачът и продавачът. Освен
това старият и новият работодател са длъжни да информират работниците за предвижданата
промяна и нейните последици най-малко два месеца преди извършването й, а в някои случаи и да
се консултират с тях.
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И при двата начина на придобиване действия на продавача или купувача като освобождаване на
работници или промяна на трудовите условия преди или непосредствено след придобиването
могат да дадат основание за искове от страна на работниците.

Концентрация и данъци

При придобиване на предприятие или дялове/акции в дружество е възможно да възникне законово
задължение за уведомяване за концентрация пред Комисията за защита на конкуренцията, ако
оборотите на участниците в сделката надвишават предвидените в закона прагове.

Особено внимание участниците в сделката следва да обърнат на данъчните аспекти, които са
предмет на отделен задълбочен анализ.

Капитал, 3 декември 2012
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 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

 IT УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
КОГА: 10-20.12.2012

КЪДЕ: ЦПО "ТреинСофт" офис 502, София, ул. Осогово 30, офис 502

 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ - PREPARATION FOR SUCCESS
КОГА: 12-14.12.2012

КЪДЕ: Интерпред СТЦ, София

 ACCREDITED PRINCE2 PRACTITIONER CERTIFICATE PROGRAMME
КОГА: 27.02.2013

КЪДЕ: онлайн обучение, София


