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СЪОБЩЕНИЕ ОТ КПО
Уважаеми членове,
На 06.06.2013 г. беше проведено Общо събрание на Камарата на професионалните
оценители. На събранието беше избран нов Управителен съвет с членове:
1. Ваня Асенова
2. Виктор Генев
3. Диана Николаева-Митровска
4. Никола Кедов
5. Цанка Бончева
На Общото събрание бяха избрани и нови членове на Контролния съвет и на
Комисията по професионална етика, както следва:
Контролен съвет:
1. Бойка Бончева
2. Сергей Машиах
3. Ценка Божилова
Комисия по професионална етика:
1. Валери Левиев
2. Елена Кузова
3. Румяна Кирова
На 28.06.2013 г. беше проведена и първа среща на новия Управителен съвет, на която
за Председател на КПО беше избрана Вана Асенова.
От Управителния съвет на КПО

Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. +359 2 9807113, e-mail: office@kpo.bg , http://kpo.bg/
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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Поредната препродажба на
"Кремиковци" върви към провал
Въпреки че Комисията за защита на конкуренцията
(КЗК) даде разрешение на българската фирма "Крис
мит" за придобиване на три от компаниите, които
държат активите на "Кремиковци", сделка вероятно
няма да има, съобщиха източници, близки до сделката.
Компанията кандидат, която беше разположила
собствена охранителна фирма на площадката на
комбината, я е оттеглила в края на май.
Представителите на бъдещия собственик не са
посещавали нито площадката, нито административната
сграда след парламентарните избори, които бяха на 12
май, обясниха от "Кремиковци". Слуховете в малкото
действащи звена в комбината, който се реже на скрап,
били, че следизборната конфигурация като че ли не
била подходяща за сделката и кандидатите са се
отдръпнали. На 15 май Комисията за защита на
конкуренцията даде разрешение на "Крис мит" да
придобие 100% от капитала на "Елтрейд къмпани",
"Надин металс трейд" и "Валпет консулт". Оттогава
обаче кандидатът не е направил никакви стъпки, за да
влезе официално в комбината. През април два
независими източника на "Капитал" твърдяха, че цената
за активите ще бъде между 180 и 200 млн. евро –
повече, отколкото "Елтрейд" плати преди две години.
Според представители на металургичния сектор
бъдещият собственик отново е бил свързан с Първа
инвестиционна банка, която финансира първата покупка
на активите.
Капитал, 3 юли 2013

Първата GAZPROM бензиностанция
беше открита в България

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 01.07.2013

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 04.02.2013

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 04.02.2013

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 04.02.2013

Дъщерното дружество на Газпром нефт - сръбската NIS
АД Нови Сад, отвори първата бензиностанция под
търговската марка GAZPROM в България. Българският
пазар е определен като приоритетен за развитие на
търговската мрежа под марката GAZPROM в региона.
Компанията е в процес на изграждане на още 9
Източник: imoti.net
бензиностанции. Във втората фаза от програмата за
развитие са планирани още 10 обекта. До края на
годината щe има общо над 40 бензиностанции в България. Страната е третата в региона на
Балканите, където бяха отворени бензиностанции под търговската марка GAZPROM. В края на
2012 г. заработиха обекти в Сърбия и Румъния. В края на 2015 г. веригата бензиностанции
GAZPROM ще разполага с над 250 обекта в региона на Балканите, като 80 от тях ще бъдат на
територията на България. Оперативното управление на веригата на Балканите се осъществява от
NIS. Премиалната верига бензиностанции GAZPROM предлага на своите клиенти продукти,
отговарящи на най-новите европейски стандарти - дизел, бензин, LPG и масла. Обектите ще
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разполагат с магазин, ресторант и кафе зона. Клиентите ще имат възможността да се възползват и
от допълнителни услуги, като безплатен безжичен интернет. Бензиностанциите са разположени по
протежение на национални и международни пътища, и в големите градове.
citybuild.bg, 3 юли 2013

ВМЗ получи 27,5 млн. лв.
Акции на стойност 27,5 млн. лева във ВМЗ Сопот придоби Държавната консолидационна
компания (ДКК) чрез процедура по увеличение на капитала на дружеството. Това е стъпка от
преструктурирането на дружеството, предприето в отговор на поетите ангажименти от страна на
министъра на икономиката Драгомир Стойнев. По този начин в компанията е инжектиран
финансов ресурс от 27,5 млн. лева, от които са погасени неотложни задължения, изплащат се
работни заплати и се рестартира производството. Същевременно вчера Пламен Славов от
"Коалиция за България", заяви, че от ВМЗ са източени 60 млн. лева по време на управлението на
ГЕРБ. "Трябва да бъде потърсена отговорност на мениджърския екип за това", заяви той в
Пловдив.
Стандарт, 2 юли 2013 г.
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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Лихвите по жилищни кредити не падат под нивата, на
които се установиха преди около половин година.
Предлагането на жилищни кредити в момента е на нива
от 6.2-6.7% годишна лихва. Въпреки че банките обявяват
"нови" промоционални оферти, лихвите по ипотеките на
практика са в застой. Оферти за ипотеки на тези нива
имат Банка ДСК (6.7% променлива годишна лихва), ПИБ
(6.5% за първите три години от срока на кредита),
Райфайзенбанк (6.15% за първата година на кредита),
ОББ (6.2% променлива лихва за левове и евро), Societe
Generale Експресбанк (6.5% за кредити в евро), СИБанк
(между 5.85 и 6.10% за първите три години), МКБ
Юнионбанк (6.6% плаващ лихвен процент), Алфа банк
(от 6.4% фиксирана лихва според периода на фиксиране),
Креди агрикол (преди Емпорики банк, от 5.85%
фиксирана лихва според периода на фиксиране).
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Ипотечни лихви без потенциал за
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Централен курс на БНБ
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Капитал, 02 юли 2013

За 5 месеца хазната с излишък от 45 млн.

ПЧИ 43.1 млн. EUR през април 2013
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Бюджетът излезе на излишък от 45,5 млн. лв. за първите
пет месеца на годината. Сумата се формира от излишък
по националния бюджет в размер на 71,8 млн. лв. и
дефицит по европейските средства от 26,2 млн. лв. За
сравнение за същия период на 2012 г. излишъкът беше
67,4 млн. лв. Конкретно за месец май тази година хазната
има излишък от 331,9 млн. лв., при 284,6 млн. лв. за май
2012 г. Постъпленията в държавната хазна към края на
май са 11,8 млрд. лв., или 38,6% от разчетите за цялата
2013 г. Спрямо същия период на 2012 г. приходите
нарастват със 7,2% (792,4 млн. лв.). От данъци и
осигуровки са събрани 9,18 млрд. лв., което са 39,3% от
годишния план. За същия период на миналата година са
събрани 40,3% от разчетените за цялата 2012 г. Найбързо върви събирането на преките данъци, от които до
май в хазната са влезли 1,91 млрд. лв. (46,3% от разчета
за цялата годината). Приходите от ДДС са малко над 3
млрд. лв. (38,7% от плана), от акцизи - 1,45 млрд. лв.,
(33,8%), а от мита - 55,9 млн. лв. (46,6%). Разходите на
държавната хазна до края на май заедно с вноската в
бюджета на ЕС са 11,75 млрд. лв., което е 37,1% от
годишния разчет. Спрямо същия период на миналата
година разходите са по-високи със 7,4% (814,3 млн. лв.).

08
.1
2
09
.1
2
10
.1
2
11
.1
2
12
.1
2
01
.1
3
02
.1
3
03
.1
3
04
.1
3
05
.1
3
06
.1
3
07
.1
3

07
.1
2

0 .0 0%

Безработица 11.0 % през май 2013
1 3.0 %
1 2.0 %
1 1.0 %

1 1.0%

1 0.0 %
9.0 %

Стандарт, 02 юли 2013
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Производствените цени намаляват през май
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2013 г. е с 0.2% под равнището
от предходния месец и с 0.7% по-нисък спрямо май 2012 г. В добивната промишленост месечният
спад е с 1.9%, а в преработващата промишленост и в енергетиката - с по 0.1%. Спрямо април наймного поскъпват химическите продукти - с 2.2%, изделията от обработени кожи - с 1.9% и
облеклото - 1.1%. Най-много поевтиняват въглищата - с 3.2%, производството на превозни
средства (без автомобили) - с 2.7% и добивът на метални руди - с 1.4%. Спрямо година по-рано
цените са с 0.7% по-ниски. Отново в добивната индустрия спадът е най-голям - с 8.6%, а в
преработващата промишленост и в енергетиката - с по 0.3%. За година най-много падат
производствените цени на основни метали - с 6.4% . Общият индекс на цените на производител, в
който влизат и цените за износ, през май 2013 г. намалява с 0.9% спрямо предходния месец и с 1%
спрямо година по-рано.
Дневник, 01 юли 2013

Лек ръст на банковите активи
Активите на банковата система към края на май тази година възлизат на близо 82,9 млрд. лв. Това
показват изнесените днес данни на Българска народа банка (БНБ). Промяната в рамките на един
месец е малка. Към края на април 2013 г. активите на банковата система бяха в размер на 82,5
млрд. лв. Към 31 май депозитите на граждани и домакинства в банките у нас са 36,79 млрд. лв.,
показват още данните на БНБ. Същевременно общата сума на привлечените средства на
кредитните институции в страната е 71,1 млрд. лв към края на петия месец на тази година.
Данните на БНБ подредиха и най-големите банки по размер на активите към края на май.
Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като
оценка на финансовото им състояние, обясняват от централната ни банка. Мястото на банките в
групите зависи от размера на активите им и се променя в края на всеки отчетен период. Активите
на 5-те най-големи кредитни институции у нас към края на петия месец на годината възлизат на
41,2 млрд. лв.
econ.bg, 01 юли 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Строителство на пътища, самолетни
писти и спортни терени", по ДМА за 2011 г.
No_
2011

Предприятие

ДМА
(хил. лв.)

Град
2011

1

Перелик Инфраструктурна компания АД

2

Агромах ЕООД

3

Хидрострой Варна АД

4

2010

Смолян

106 675

н.д.

Бело поле

51 327

47 950

София

30 593

23 264

Автомагистрали Черно море АД

Шумен

30 576

25 185

5

Пътища и мостове ЕООД

Варна

26 436

23 049

6

Пътинженерингстрой Т ЕАД

Търговище

26 164

28 536

7

ИСА-2000 ЕООД

София

23 221

12 562

8

Инфраструктурна компания АД

София

22 695

24 102

9

Доуш Иншаат Ве Тиджарет А.Д. клон България
КЛОН

София

18 541

33 930

10

Пътстрой 92 АД

София

17 434

15 240

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ
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profit.bg, 2013-07-03

Клиентите на осем от опериращите в
страната инвестиционни посредници са
сключили повече от 1000 сделки за второто

07.06
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90
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88
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БФБ, далече пред другите, продължава да бъде Българска
телекомуникационна компания (БТК) с пазарна стойност в
размер на 802.7 млн. лв. Втората най-скъпа компания на
БФБ е Булгартабак-холдинг с пазарна капитализация от
751.4 млн. лв., докато челната тройка се оформя от
Корпоративна търговска банка, която пазарът оценява на
574.2 млн. лв. Това са и единствените три компании с
пазарна стойност над 500 млн. лв. Веднага след тях се
нареждат Петрол и Софарма с 493.8 млн. лв. и 414.4 млн.
лв. пазарна капитализация, респективно. В челната десетка
по пазарна капитализация попадат още ЧЕЗ Разпределение
България (302.6 млн. лв.), Монбат (272.9 млн. лв.), Албена
АД (215.7 млн. лв.), Първа Инвестиционна Банка (212.3
млн. лв.) и Енерго-Про мрежи (210.8 млн. лв.). Общата
пазарната капитализация на 25-те най-големи компании на
БФБ по този показател възлиза на 6.2 млрд. лв. Пазарната
капитализация на всички компании търгувани на борсата в
момента е 8.28 млрд. лв. Унипак оглавява класацията на
компаниите, които са увеличили с най-много пазарната си
капитализация през второто тримесечие.

БФБ-София
Седмичен оборот (24–28 юни 2013)
(лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
1 089 301.46
Standard
1 962 768.60
АДСИЦ
560 129.01
Общо
3 817 236.94

03.06

Общо 21 от търгуваните на Българска
фондова борса (БФБ) компании са били с
пазарна капитализация от по над 100 млн.
лв. към края на юни 2013 г. Лидер по този показател на

SOFIX: 03.06.2013 – 02.07.2013
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тримесечие на 2013 г., сочат данни на Българска фондова
430
425
борса. Лидер с 8198 трансакции е Карол АД, изпреварил
420
Елана Трейдинг и БенчМарк Финанс, които осъществиха
415
съответно 4454 и 3088 сделки. Четвъртата позиция се заема
от Първа Финансова Брокерска Къща с 2883, а пети е Юг
Маркет АД с 1803 броя. В топ 10 попадат още Юробанк
България, Булброкърс, Капман, Делтасток и София
Интернешънъл Секюритиз. Три банки пък оглавяват подреждането по оборот, като начело е
Уникредит Булбанк с 362 млн. лв., следвани от Корпоративна Търговска Банка и Банка ДСК със
съответно 240 млн. лв. и 52.5 млн. лв. В челото на класацията са още Първа Финансова Брокерска
Къща, Централна кооперативна банка и Карол АД.
profit.bg, 2013-07-03

Акциите на Дир.бг са загубили 20.05% от стойността си

през второто
тримесечие на 2013 г., показват данни от тримесечния бюлетин на Българска фондова борса.
Книжата стартираха разглеждания период на цена от 2 лв., а в края на юни бе сключена сделка на
1.599 лв. за брой. За трите месеца от 1 април до 30 юни акциите на интернет компанията са
търгувани в едва четири от проведените търговски сесии на Българска фондова борса. Само преди
седмица бе обявено, че увеличението на капитала на Дир.бг е неуспешно. Компанията планираше
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да набере 2.6 млн. лв., но в края на публичното предлагане нито един инвеститор не записа нови
акции. Търсене по позицията има на ниво от 0.001 лв. за брой, а предлагане на 1.599 лв. за лот.
profit.bg, 2013-07-03

"Лесопласт" става "Велде България"
Троянският производител на дървени материали "Лесопласт" ще приеме името на мажоритарния
си собственик Welde GmbH и вече ще се казва "Велде България". Това решение е било взето на
извънредно общо събрание на акционерите в края на миналата седмица, става ясно от подадените
документи на борсата. Промяната е част от окрупняването, което тече във Welde, а очакванията са
новото име да направи българския завод разпознаваем като част от австрийската група.
Предложението за промяна на името е било прието без възражения на събранието на 28 юни, на
което освен мажоритарния собственик е участвал и един от миноритарните акционери. Според
ръководството на фирмата "Лесопласт" ще спечели от това. "Welde е авторитет в бранша и
промяната на името на завода ще донесе само ползи", смята председателят на съвета на
директорите Валентин Стаменов, който е и представител на австрийската компания. По думите му
групата Welde в момента е в процес на окрупняване на фирмите си.
Капитал, 2013-07-02

Облигационери на "Ален мак" взимат 75% от парите си
Облигационери на някогашния козметичен гигант "Ален мак" имат малък повод за радост. Повече
от три години след като компанията спря да обслужва дълговете си и впоследствие беше обявена в
несъстоятелност, кредиторите по една от двете емисии ще получат около три четвърти от
вземанията си. Това става възможно, след като най-апетитният, но и най-оспорваният актив на
дружеството - търговските му марки, бяха продадени за малко над 1 млн. лв. С тази сума в
значителна степен ще бъдат удовлетворени инвеститорите във втората емисия дългови книжа на
фалиралото предприятие - основно пенсионни фондове и застрахователни компании, показва
първата частична сметка за разпределение на постъпилите суми от продажбата на активи на "Ален
мак". Те смениха собственика си в началото на годината след организирана процедура от синдика
на предприятието. Общо 15 са кредиторите по облигационния заем. Вземанията им за близо 1.4
млн. лв. са обезпечени с първи поред особен залог върху интелектуалната и индустриалната
собственост на бившето козметично дружество. Най-голяма е инвестицията на пенсионноосигурителна компания "Доверие" и нейни фондове, които държат близо 65% от общата сума и
съответно ще получат пропорционална част от приходите от продажбата на активите. С по-малки
вземания сред облигационерите са също фондове на Ти Би Ай, "Съгласие", "Алианц България" и
"ЦКБ - Сила", застрахователите "Булстрад" и "Български имоти", както и Обединена българска
банка.
Капитал, 2013-07-01
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ИНВЕСТИЦИИ

Китай вади $50 млн. за нивите ни
Китай вади 50 милиона долара за наши ниви. Купувачът е
държавната фирма "Тиендзин фарм култивейшън груп",
която вече е пробвала да прави бизнес у нас. Китайците
търсят 90 хиляди дка земеделска земя, за която са готови да
броят 300 млн. юана. Това съобщи представител на
компанията по време на форум в столичния хотел
"Шератон". В него участваха 30 китайски фирми от
провинция Тиендзин и над 150 български. Предприемачите
от Поднебесната империя смятат да сеят у нас люцерна и
царевица за фураж, който после да изнасят в родината си.
Те се интересуват също от българско вино и етерични
масла. Само за миналата година Китай е вложил у нас 100
млн. евро, каза директорът на агенцията за инвестиции
Борислав Стефанов.
Стандарт, 2 юли 2013

Отличиха
Tishman
в
конкурс
за
най-зелена
компания
Tishman International спечели
отличие в конкурса за найзелена компания за 2012 г. в
България. Категорията, в която
компанията получи наградата е
„Строителство и недвижими
имоти”. Това е приз за
цялостната политика, която
Tishman International прилага
при
изграждането
и
управлението
на
бизнес
комплекс Sofia Airport Center.
Stroimedia.bg, 2 юли 2013

Неравновесието
между
търсене
и
предлагане на пазара на логистични площи
се запазва

Разпродават
на
парче
консервната фабрика на
бизнесмена Г. Цветков

Без промяна са останали наемните равнища на
логистичните площи в района на София през първото
тримесечие на годината, сочат данни на конкултантската
компания Colliers International. Наемът на квадратен метър
логистични и индустриални площи се движи средно около
3 евро, като за първокласните имоти достига и около 4
евро. Кризата обаче пресече спекулативното строителство в
този сегмент от пазара. Поради ограниченото предлагане на
подобни обекти съществен дял от пазара продължават да
заемат преотдаването на площи и изграждането на проекти
за собствени нужди, посочват консултантите. Подобна
тенденция се забелязва в целия централно- и
източноевропейски регион, както и в Европа, макар и
малко по-слабо изразена. Възстановяването на европейския
логистичен пазар като цяло остава неравномерно, като
отразява застоя в търговията на дребно и ръста на
индустриалната продукция – два от основните двигатели на
пазара, посочва се още в доклада на компанията. След
лекото ускоряване на пазара в началото на годината
последва застой в продажбите на дребно в региона.
Доверието в индустриалния сектор също е нарушено
заради понижаването на прогнозите за растежа в Европа и
еврозоната, коментират експертите.

Съдия изпълнител обяви за
продажба масивна сграда в
двора на консервната фабрика в
Сандански, помещението, което
е използвано като стол за
работниците е обявено за
продажба 177 247 лева заради
дългове. Според запознати това
е началото на разпродажбата на
фабриката, тъй като отдавна
собственикът има финансови
проблеми.

Investor.bg, 2 юли 2013

Складове
на
"Транслоджистикс"
продават на публичен търг

се

Струма - Благоевград.bg,
2013

1 юли

Откриват мол „Странд” в
Бургас
Едни
от
най-популярните
световни модни марки намират
сцена в новия мол „Странд” в
Бургас,
чието
откриване
съвпада
с
традиционното
музикално събитие Spirit of
Burgas.
Монитор, 1 юли 2013

Терен от близо 5 дка и складове в с. Казичане, собственост
на транспортната компания "Транслоджистикс" са обявени за продажба от частен съдебен
изпълнител, става ясно от регистъра за търгове. Началната цена на имота е 2.5 млн. лв., а опитът за
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продажба е първият. Според обявлението на съдебния изпълнител Милен Бъзински за продажба е
обявено дворно място от 4.7 дка заедно със склад с обща застроена площ 1.5 дка, офиси и
постройки за администрация. Срокът за подаване на оферти започна в понеделник и ще тече до 1
август, а на следващия ден ще бъде обявен купувачът, ако има кандидати. Според обявлението
върху имота на "Транслоджистикс" има ипотека за близо 2 млн. евро.
Капитал, 2 юли 2013

Ресторант "Аязмото" в Стара Загора става общински
За 285 200 лв. Стара Загора успя да си върне емблематичния за жителите на града ресторант
"Аязмото", който доскоро беше собственост на частно лице. При пускането му за публична
продажба, община Стара Загора взе решение да бъде закупена сградата, като Общинският съвет
гласува за закупуването му сумата от 500 000 лв. Това съобщи на пресконференция кметът Живко
Тодоров, като уточни, че борбата за ресторанта е водена от няколко поредни ръководства на
общината. По думите му цената е разумна, като това е приблизителната сума, за която ресторантът
е бил продаден преди 10 години. "Аязмото" е важен за старозагорци парк, а в "сърцето му" стои
грозната гледка, която представлява в момента ресторантът, призна кметът. Предстои следващия
месец да бъде проведено обществено обсъждане, но със сигурност той няма да бъде продаван,
отдаван под наем, или използван за частни цели, увери Живко Тодоров. Хората ще кажат дали
искат детски площадки, сцени на открито или нещо друго. Ще поканим архитектите в града,
общински съветници, бизнеса, младите хора, неправителствения сектор, ще се постараем той да
бъде максимално достъпен за хората, защото е закупен с обществени средства, каза
градоначалникът. Според него целта е да се избере най-доброто за града и същевременно да е по
възможностите на общината. От общинския пресцентър уточняват, че с постановление за
възлагане на недвижим имот, влязло в сила от 25 юни частен съдебен изпълнител е възложил на
община Стара Загора ресторант "Аязмото" със застроена площ 834 кв.м и разгъната застроена
площ от 2086 кв.м, заедно с прилежащото на обекта за стопанска дейност съответно право на
строеж върху общинското място, върху което е построен ресторантът.
Строителство Градът, 1 юли 2013

Германци ще произвеждат дървесина за яхти до Павликени
В павликенското село Сломер ще произвеждат фина дървесина за направата на яхти и музикални
инструменти. Инвестицията е на немската компания „Лигнум Холдинг”, която нае 440 дка
пустеещи общински земи от павликенското кметство, информира градоначалникът Емануил
Манолов. Според него териториите са отдадени на дружеството за период от 25 години и върху
почвата вече се прави геодезическо третиране. Доставени са и хиляди фиданки, които се
съхраняват в Павликени, за да бъдат засадени през есента според технологичните изисквания.
Според Манолов земите в Сломер са със статут на пасища и по общинските наредби наемът от тях
е около 8 лв. на декар. Договорът с „Лигнум” обаче е за по 26 лв. за същата територия.
„Инвеститорът се съобразява и там, където има пътища или чешми, се осигурява достъп. По
договор на всеки 100 дка се разкриват по 12 работни места, а по време на кампания по добив те
достигат до 25 - 30”, обясни още Манолов, цитира от в.„ Борба”. Ефект от засаждането на
фиданките ще има и върху пчелините. В района пчелари вече започват да изместват кошери,
обясни още градоначалникът, и допълни, че инвеститорът ще оправи и всички полски пътища, а
след третата година ще позволи на пастирите да карат стада на паша в насажденията.
Stroimedia.bg, 1 юли 2013

Втори сме по привлекателност за инвестиции в региона
С добре планирани инвестиции България може да постигне 4.4% годишен ръст на икономиката
през 2020. Това сочи доклад на консултантската компания A.T. Kearney, представен по време на
форум за перспективите пред страната, организиран от Българската агенция за инвестиции.
Анализът на А.T. Kearney показва, че ако се инвестира в приоритетни отрасли на икономиката, те
биха могли да формират 33% от оборота в българската икономика до 2020. Тези индустрии са
земеделие и храни, химическа промишленост, електроника и електротехника, транспортно
оборудване и машиностроене, транспорт и логистика, ИКТ, здравеопазване и фармация. България
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трябва да се стреми да установи близки връзки с Китай на всички нива, защото Китай постоянно
увеличава износа на преки чуждестранни инвестиции през последните години, сочи доклада на
А.T. Kearney. Освен това България е част от Европейския съюз, който е най-големият
икономически блок в света, а китайските компании със сигурност ще търсят достъп до тези
пазари, се посочва в анализа. Компанията е направила допитване сред чуждестранни инвеститори
в България. 90% от анкетираните споделят, че срещат бариери при стартиране на бизнес в
България. Това се дължи най-вече на сложните, скъпи и бюрократични процедури. Друго
изследване, представено по време на форума, че страната ни е разпознаваема от инвеститорите.
Stroimedia.bg, 1 юли 2013

"Билла България" - с още 14 магазина през тази година
"Билла България" планира да отвори 14 нови обекта през тази година. Три от магазините вече са
факт – в Стара Загора, Плевен и Шумен, а два ще бъдат открити през юли – един в София и един в
Пловдив, съобщи новият изпълнителен директор на компанията Николай Петров. Според
маркетингови агенции пазарът на хранителни стоки в страната за 2012 г. се оценява на 9.5 млрд.
лв., а "Билла България" има 5% дял. Делът на модерната търговия (тази във веригите) е около 35%,
като топ 10 от веригите държат 33% от пазара, съобщи още Петров. "Билла България", която има
83 магазина в 35 града, отчита, че през миналата година в обектите й са направени над 47 млн.
покупки - със 7% повече в сравнение с 2011 г. Наблюденията на Петров показват, че средният
размер на покупката намалява. Това се дължи както на по-честото пазаруване, така и на други
фактори като промоциите например. "Хората купуват по-често, но по-прецизно, и се стремят да не
изхвърлят храна", каза той. През миналата година приходите на "Билла България" са покачили с 4
процента и са достигнали 490 млн. лв., съобщи Ваня Динева, финансов директор. Компанията е
част от REWE International - Австрия, в която работят 76 000 души, наети в около 3600 магазина.
През 2012 г. общият оборот на австрийското дружество е 12.75 млрд. евро. REWE International е
част от немската "REWE груп", за която работят 327 600 служители в около 15 500 магазина в 13
европейски страни. Оборотът на цялата група за миналата година е бил около 49.7 млрд. евро,
което е ръст от 2.7 на сто спрямо 2011 г.
Капитал, 28 юни 2013
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АНАЛИЗИ

Финансовият лизинг като гъвкав метод за финансиране
Финансовият лизинг на движими вещи и недвижими имоти е гъвкав метод за финансиране със
сравнително нисък риск за лизингодателя предвид факта, че вещта е негова собственост до
изплащане на стойността й от страна на клиента, а същевременно рискът от погиване на вещта
преминава върху клиента с предаването му. Въпреки това клиентът трябва да бъде не по-малко
проучван в сравнение с отпускането на заем, тъй като крайната цел на лизингодателя е да печели
от лихви, а не да държи движими вещи и недвижими имоти. В този смисъл е необходим
внимателен подход и проучване на доходите на клиентите, кандидати за лизингополучатели, за да
се прецени дали реално биха имали възможност да покриват лизинговите вноски.
С договора за финансов лизинг лизингодателят се задължава да придобие вещ от трето лице при
условия, определени от лизингополучателя, и да му я предостави за ползване срещу
възнаграждение.
Обратен лизинг
При финансовия лизинг участват най-малко три лица – лизингодателят (най-често финансова
институция), лизингополучателят, клиент на лизингодателя, и трето лице – доставчик на вещта,
искана от клиента. Макар да не е изрично предвидено в закона, в практиката е често срещано
лизингополучателят клиент и третото лице, доставчик на вещта, да бъдат едно и също лице. В
съдебната практика тази разновидност на финансовия лизинг се нарича обратен лизинг.
Между трите лица или между лизингодателя и клиента лизингополучател (обратен лизинг) се
сключват два договора. Единият е договор за продажба между лизингодателя и третото лице –
доставчик на вещта, искана от клиента. Вторият договор е за финансов лизинг между купувача по
продажбата - лизингодателя и лизингополучателя клиент. При обратния лизинг страните по двата
договора съвпадат: по договора за продажба клиентът лизингополучател е продавач, а
лизингодателят - купувач на вещта, а по договора за финансов лизинг – клиентът е
лизингополучател, а финансовата институция – лизингодател. Вещта остава собственост на
лизингодателя, а лизингополучателят, клиент на лизингодателя, придобива само държането на
вещта като неин ползвател. С предаването на вещта за ползване от лизингополучателя клиент на
лизингодателя върху последния се прехвърля и рискът от нейното погиване (унищожаване).
Съобразно уговорките в договора лизингополучателят, клиент на лизингодателя, може да
придобие вещта, обект на лизинга, по време на договора или след изтичане на срока на договора за
финансов лизинг.
Основни задължения на лизингодателя:
· да предаде и осигури ползването на вещта, обект на лизинга
· да предостави свободното ползване на вещта, обект на лизинга, в рамките на уговорения срок,
включително да издаде нотариално заверено пълномощно за ползване на вещта, ако е необходимо
· да прехвърли собствеността върху вещта, ако клиентът се възползва от правото си на изкупуване.
Основни задължения на клиента лизингополучател:
· да заплаща навреме лизинговите вноски
· да пази вещта, обект на лизинга, и да я ползва съобразно предназначението й
· да заплаща разходите, свързани с ползването и поддържането на вещта – всякакви разходи,
включително застрахователни премии, данъци, такси битови отпадъци при недвижими имоти и др.
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· да върне вещта на лизингодателя, ако не упражни правото си на закупуване.
Финансов лизинг на движими вещи
Основни важни моменти и рискове, които следва да се имат предвид:
· постоянен адрес/седалище в Република България + вписване на договора в Централния регистър
на особените залози + нотариална заверка на договора за финансов лизинг и всичките му
приложения – това ще даде право на лизингодателя при неизпълнение по лизинговите вноски да
си върне лизингованата вещ и да насочи изпълнение върху имуществото на клиента чрез издаване
на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист
· попълване на анкетна карта за имущественото състояние на лицето – това ще позволи на
лизингодателя да направи реална преценка дали клиентът може да си позволи да заплаща вноските
· проверка в кредитен регистър на кредитната история на лицето, както и удостоверение за липса
на заведени изпълнителни дела и/или несъстоятелност на търговец
· сключване на имуществена застраховка на вещта в полза на лизингодателя
· сключване на застраховка "Финансов риск" от неплащане на вноските в полза на лизингодателя
· приложимост на разпоредби от Закона за потребителския кредит, когато физическото лице взема
на лизинг вещ не във връзка с упражнявана от него професионална или търговска дейност
· възможно поръчителство от друго лице или уговорка за солидарна отговорност на собствениците
на юридическото лице
· предвиждане в договора за финансов лизинг всички разноски по закупуване на вещта (местен
данък и др.) и доставка да бъдат за сметка на клиента. Всички последващи разноски по вещта
(данъци, такси, разходи за поддръжка и подобни) са за сметка на клиента
· проследяване и изискване от лизингополучателя на решенията на компетентните органи (напр.
при ООД по отношение на недвижими имоти трябва да има задължително решение на общото
събрание на съдружниците).
Финансов лизинг на недвижими имоти
При финансовия лизинг на недвижим имот лизингодателят закупува недвижим имот от клиента
или от посочено от клиента лице и го предоставя на лизинг на клиента. Клиентът поема всички
разходи по прехвърлянията на недвижимия имот, местни данъци, такса смет, застраховки и
всякакви други разноски, свързани с ползването на имота.
За финансовия лизинг на недвижими имоти се прилагат съответно проверките спрямо клиентите,
описани по-горе.
Задължително е също да се направи задълбочен правен анализ на собствеността на имота, който
ще бъде придобит от лизингодателя.
Препоръчително е да не се предоставят генерални пълномощни за представителство на
лизингодателя като собственик на недвижимия имот от клиента. В случай че клиентът иска да
отдава под наем недвижимия имот, това може да бъде изрично разписано в договора за финансов
лизинг или да се дава изрично пълномощно.
Капитал, 30 юни 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩАТА ТЪРГОВСКА СИСТЕМА ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
КОГА: 12.07.2013
КЪД: бул. Цар Борис III 215, Геопланпроект, ет. 14, Демонстрационна зала, София

 ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ
КОГА: 13.07.2013- 14.07.2013
КЪД: София Парк Хотел Витоша, София, ул.Росарио 1

 БИЗНЕС ЕТИКЕТ И ПРОТОКОЛ
КОГА: 25.09.2013- 26.09.2013
КЪД: Българска стопанска камара, София, ул. "Алабин" 16-20
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