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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Продават на търг „Черноморска перла”
Съдия - изпълнител обяви за публична продан парцел от
5000 кв.м в зона „Север“- земята на луксозния комплекс
„Коста дел Кроко“- Бряг на крокодила. Строителството на
мега комплекса започна през 2008 г. Проектът на
инвеститорите от опериращата с руски капитали „Лаудис
Билдинг“ ЕООД, предвиждаше имотът да се превърне в
перлата на Южното Черноморие и в него да бъдат
вложени 110 милиона евро. Предприемачът потъна в
дългове към финансиращата банка и строителя, а отделно
от това самата община Царево наложи и възбрана на
имота, заради неуредени сметки. Към настоящия момент
изгледите комплексът да бъде довършен изглеждат
минимални,
въпреки
подновените
строителни
разрешителни. Имуществото е собственост на фирмата
„България – Консулт“ ЕООД, която има дългове към
„Уникредит Булбанк“, а сред взискателите са и още
няколко юридически лица. Всички 169 самостоятелни
обекта в комплекса излязоха на търг още през ноември
миналата година. В момента начална цена на комплекса е
350 288.04 лева. Срокът на продажбата е 5 октомври – 5
ноември тази година.
Burgasinfo.com, 04 октомври 2015

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 05.10.2015

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 05.10.2015

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 05.10.2015

Продават завода за батерии в Никопол
На 21 септември в 14.26 часа заводът за химически
продукти и батерии в крайдунавския град Никопол е
обявен за продажба в olx.bg. Цената: 980 000 евро. Срещу
нея получавате 10600 квадратни метра разгърната площ,
тухлена триетажна сграда от 1984 и локално отопление.
За по-заинтересованите има качен цял документ с
представянето на „Батерия" АД - собственикът на
производственото предприятие. От там потвърдиха пред
нашата редакция, че обявата е реална и е пусната в
различни сайтове за обяви. Заводът е създаден през 1965
година и приватизиран през 1998 година от частната
компания. На българския пазар тя присъства с марката
батерии "MAX".

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 05.10.2015

Money.bg, 05 октомври 2015
Източник: imoti.net
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Хотел "Бонбон" на Златните за публична продан
Семейният хотел „Бонбон“ на Златните отново е обявен за публична продан. 4-етажната нова
кокетна постройка в комплекс „Чайка" е на тезгяха, след като при последната обява от юли не се
намери мераклия, който да даде за него 660 000 лева. Този път първоначално обявената тръжна
цена на обекта е намалена с 15 000 лева и сега хотелът може да смени собственика си, ако се
намери кой да извади за него 645 000 лева. Новото обявление за събирането на предложения в
наддаването е със срок от 5 октомври до 17 часа на 5 ноември. Ако има участници, те трябва да се
явят в 11,30 часа на следващия ден в сградата на Районния съд във Варна за отваряне на офертите.
Хотел „Бонбон" е разположен на 300 метра от морския бряг и на на 50 метра от националната
спортна база „Спортпалас“. Според представянето му в различни специализирани туристически
портали, той е обзаведен луксозно и разполага с 12 двойни, 3 тройни стаи и 3 апартамента.
Хотелът има ресторант с 60 места, бар, открит басейн, градина и собствен паркинг.
Монитор, 05 октомври 2015

Още един имот на бизнесмена Илия Ризов се продава на търг
Съдия-изпълнител обяви за продажба хитова през годините почивна база в местността Бетолово,
базата е собственост на фирмата на популярния благоевградски бизнесмен, собственик на ски
писта "Картала Илия Ризов- "Прима". Многоетажната сграда с обособена хотелска и ресторантска
част ще бъде продадена на търг с първоначална цена 631 299 лева, интересното в случая е, че уж
сградата се води на фирма Прима, но ипотекарните длъжници са Ангел и Спаска Манови. Това е
поредният обект на фирма "Прима" на Ризов попаднал в ръцете на съдия изпълнител. Илия Ризов
загуби луксозния си апартамент в МОЛ-а в Благоевград. Той бе бе обявен за продан с
първоначалната цена, 187 895 лв. Фирмата му "Прима" имаше шивашки цех. Преди години, Ризов
работеше активно, изнасяйки продукцията си. Инвестира всичките си усилия и средства в
изграждането на Ски центъра, обаче тук се оказа силно зависим от снега, миналата година
бизнесменът претърпя сериозни загуби в центъра, поради липса на сняг и съответно туристи.
Струма-Благоевград, 07 октомври 2015

Армията продаде 10 дка за близо 4 млн. лева
Министерството на отбраната направи бомба на имотния пазар в София, след като успя да продаде
незастроена площ от 9,750 дка в столичния квартал „Младост 3“ за 3 840 000 лв. По време на търга
за терена заявления са подали 22 фирми. Общо седем имота са продадени чрез търг с тайно
наддаване на 17 и 18 септември 2015 г. Вторият продаден имот в „Младост 3“ е с площ 2,225 дка,
има 2 сгради. Постигната е продажна цена от 527 000 лв. За този имот заявления са подадени от 3
фирми. Други два от обявените на търг имоти се намират в с. Доброславци. Единият е с площ
5,670 дка, застроен с 3 сгради, а другият - 27,458 дка с 4 сгради. При търга с тайно наддаване е
достигната продажна цена съответно от 20 107 лв. и 104 085 лв. За тези терени интерес е имало от
3 фирми. Продадени са още 3 имота, които се намират в с. Алдомировци, община Сливница (с
площ 150,367 дка и 23 сгради), в с. Гурмазово, община Божурище (с площ 71,890 дка, застроен с 8
сгради) и в с. Лозино, община Кюстендил (с площ 35 018 дка и с 6 сгради). Имотите са продадени
на цени съответно 609 667 лв., 720 000 лв. и 116 999 лв. В тръжната процедура заявления за
участие са подадени от 6 фирми. Общата сума, за която военното министерство е продало седемте
имота след търгове с тайно наддаване, е 5 937 859 лв. Военният министър Николай Ненчев обяви,
че смята да изкара около 19 млн. лв. от продажба на военни имоти, за да закърпи с тях бюджета на
министерството си за заплати до края на годината.
Труд, 07 октомври 2015

Най-скъпите имоти, предлагани от частните съдебни изпълнители
Броят на предлаганите имоти с неизплащани ипотеки от частните съдебни изпълнители се
повишава с близо 10% през последния месец и вече е 4 243 към днешна дата. Десетте най-скъпо
продавани имоти в страната са предимно парцели, производствени и търговски имоти. Парцел в
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Бургас е най-скъпо продаваният имот в момента, като за площта му от 29 114 кв. м наддаването ще
стартира от 33.3 милиона лева, или по 1 140 лева за кв. м. Парцелът е предназначен за ниско
строителство до 10 метра. Вторият най-скъпо предлаган имот отново е парцел, този път в София.
За площта му от 8 999 кв. м наддаването ще стартира от 7.2 милиона лева. За квадратен метър от
имота търсената цена възлиза на около 8 000 лева. Високата цена се предопределя от ключовото
му разположение – на Седми километър на бул. Цариградско шосе, като той е подходящ за
изграждането на административна сграда. Той е с площ от 77 кв. м и се намира в сграда на първия
етаж на бул. Цариградско шосе – в района на Караулката. Наддаването за него ще стартира от 83
484.57 лева, или 1090 лева за кв. м. Едностаен апартамент в Надежда, който бе предложен на търг
през февруари с начална цена от 81 000 лева и отново е на пазара. Този път наддаването за него ще
стартира от далеч по-ниските 58 320 лева, или 1 296 лева за кв. м. Рекордьор по цена на квадратен
метър при малките едностайни жилища е апартамент в Люлин. Той е с площ от едва 32 кв. м, а
наддаването за него ще стартира от 55 875 лева, или 1 750 лева за кв. м. Имотът е разположен на
13-и етаж. За двустайния апартамент с площ от 68 кв. м в квартал Иван Вазов наддаването ще
започне при ниво от 168 645 лева спрямо 169 000 лева преди седем месеца (2 500 лева за кв. м).
Рекордьорът по цена за кв. м. е тристаен апартамент с площ от 104 кв. м на ул. Христо Белчев в
столицата ще започне да се предлага на търг с начална цена от 272 014 лева (2 615 лева за кв. м). В
случая високата цена се предопределя не от лукса, а от централното местоположение на имота,
разположен на четвърти жилищен етаж. В централната част на София откриваме и най-скъпо
предлагания многостаен имот. Той е с площ от 163 кв. м, намира се на булевард Евлоги Георгиев,
а за него наддаването ще стартира от 375 000 лева (2 300 лева).
profit.bg, 06 октомври 2015

5 милиона годишно си докарва църквата от имоти под наем
Близо 5 млн. лв. на година припечелва църквата от отдаване под наем на имоти само в столицата.
Софийската митрополия притежава най-много имоти, различни от черкви и манастири. По груба
пазарна оценка недвижимата собственост на столичните свещеници се оценява на 50 млн. евро. В
същото време митрополията си докарва по минимум 200 000 евро на месец от отдаване под наем
само на част от апетитните имоти в София. Духовниците са пуснали търговците дори в самата
сграда на Софийската митрополия - 1400 кв. м от нея са отдадени под наем на пет магазина. Те са
на партерните етажи на улиците „Съборна“ и „Калоян“. Под наем се дава и гаражът на ул. „Стефан
Караджа”, както и 5 магазина и четири апартамента в ситито на града. В това число не влиза
жилищната кооперация срещу Кукления факултет, също на ул. „Стефан Караджа”, в която са
настанени свещеници на символични наеми между 70 и 100 лева за двустайни и тристайни
жилища. Сред най-доходоносните сгради са тези на площад „Света Неделя“. Наемът на ресторанта
на гърба на Богословския факултет не пада под 3000 евро месечно, а от бившия мексикански под
СИБанк наемът е 1800 евро. Магазинът на бул. „Христо Ботев” 1 доходът е 500 евро. За толкова се
отдават и помещенията на ул. „Кърниградска” №1.
Монитор, 02 октомври 2015

Министерският съвет позволи продажбата на част от терен на УМБАЛ
„Свети Георги” ЕАД – Пловдив
Министерският съвет даде съгласие да бъде продадена част от терен, собственост на УМБАЛ
„Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Имотът е съсобствен между лечебното заседение и
Многопрофилната болница за активно лечение „Здраве“ ООД. Частта, която притежава УМБАЛ
„Свети Георги“ е незначителна, поради което не може да бъде използвана от болницата по
подходящ начин. Решението е теренът да бъде продаден чрез пряко договаряне на съсобственика
на цена, не по-ниска от пазарната й стойност, определена от лицензиран оценител. Паричният
ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане изцяло в лечебното заведение и ще се използва
за финансиране на лечебната дейност и за инвестиции, пряко свързани с предмета му на дейност.
ДДС върху цената на сделката ще бъде внесено в централния бюджет.
Правителствен бюлетин, 01 октомври 2015
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Инвестор.бг, 07 октомври 2015

МВФ
с
по-ниски
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1,9% ръст на българската икономика прогнозира
Международният валутен фонд (МВФ). За тази година
очакванията за ръст на БВП са 1,7 на сто, показва
докладът на МВФ за перспективите на световната
икономика. Прогнозата е по-ниска в сравнение с
очакванията на българското Министерство на финансите,
оповестени вчера. От ведомството очакват икономиката
ни да нарасне с 2,3% през 2016 година, а 2015 година да
завършим с ръст от 2 на сто. Според МВФ през 2015
година ще отчетем средногодишна дефлация от 0,8 на
сто, а през 2016 година стоките в потребителската
кошница ще поскъпнат средно с 0,6. През 2014 година
България отчете дефлация от 1,6%. За целия регион на
развиващите се държави в Европа МВФ очаква
ускоряване на растежа от 2,8% през 2014 година до 3%
през 2015 година, като това темпо щяло да се запази и
през 2016 година.
Монитор, 07 октомври 2015

Общият брой на заетите лица е 3 011.2 хил
През второто тримесечие на 2015 г. общият брой на
заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 011.2
хил., а относителният им дял от населението на същата
възраст - 48.7%. В сравнение с второто тримесечие на
2014 г. относителният дял на заетите лица се увеличава с
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През август делът на държавния дълг като част от
брутния вътрешен продукт (БВП) остава без промяна
спрямо юли на ниво от 28,4%. В абсолютно изражение
общите задължения на държавата възлизат на 12,154
млрд. евро. За един месец те се понижават с едва 2,3 млн.
евро. В осмия месец на 2015 г. само външният дълг е за
7,892 млрд. евро, като е по-нисък само с 1,5 млн. евро
спрямо юли. Въпреки това от началото на годината
задълженията към чужбина са с 810,2 млн. евро повече.
Към 31 август вътрешните задължения са в размер на
4,162 млрд. евро, като за месец намаляват с 0,8 млн. евро.
В края на месеца нивото на външния дълг остава без
промяна при 18,4% от БВП. Делът на вътрешните
задължения също е на нивото си от юли, когато спадна до
10 на сто. В структурата на дълга относителният дял на
вътрешния държавен дълг е 35,1%, а на външния – 64,9%,
показват още изчисленията на министерството. Към края
на август номиналният държавногарантиран дълг е 305,8
млн. евро, като 25 млн. евро от него са вътрешните
държавни гаранции.
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Делът на държавния дълг остава 28,4%
към БВП в края на август
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0.8 процентни пункта. През второто тримесечие на 2015 г. безработните лица са 330.9 хил., а
коефициентът на безработица - 9.9%. В сравнение със същото тримесечие на 2014 г. броят на
безработните лица намалява с 50.9 хил., а коефициентът на безработица - с 1.5 процентни пункта.
През септември 2015 г. 17.7% от промишлените предприятия посочват недостига на работната
сила като фактор, затрудняващ дейността им.
Expert.bg, 06 октомври 2015

Инвестициите на българи в чужбина са се свили над 12 пъти
Инвестициите извън граница от България са се свили над 12 пъти за година. Те са намалели от
349,5 млн. евро през първата половина на 2014 г. до 28,3 млн. евро през същия период на
настоящата година. За периода от началото на януари до края на юли преките чуждестранни
инвестиции у нас са нараснали с повече от 45 млн. евро до общо 907,3 млн. евро. Данните за
второто тримесечие на годината показват, че брутното образуване в основен капитал е с
понижение от 2,6%, като относителният дял на този показател в брутния вътрешен продукт (БВП)
на страната е 20,8 на сто. За месеците от началото на януари до края на юли текущата сметка е
положителна, като излишъкът по нея нараства до 675,6 млн. евро от 446 млн. евро за същия
период на 2014 г. Търговското салдо обаче остава отрицателно и възлиза на 1,139 млрд. евро.
Износът на България за първите шест месеца на 2015 г. се е увеличил с 1,270 млн. евро и възлиза
на 12,997 млрд. евро. Вносът е в размер на 14,137 млрд. евро, като е с ръст от 827,9 млн. евро за
разлика от миналата година. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително, като
експортът нараства със 7,2 на сто, а импортът - с 6,5 на сто.
Econ.bg, 06 октомври 2015

Забавяне на икономическата активност отчита Министерството на
финансите
Забавяне на икономическата активност през второто тримесечие на годината отчете
Министерството на финансите. Приходите от ДДС в хазната са се повишили номинално с 5,8%
през второто тримесечие на годината. През първото повишението е с 21,8 на сто. Водещ фактор за
икономическата активност от март до юни е било вътрешното потребление, което се дължи на
възстановяването на растежа на инвестициите и разходите на правителството, коментират от
финансовото министерство. Домакинствата обаче са забавили темпа на разходите си. Влошени са
и нагласите на търговците на дребно, които кореспондират и със забавянето на растежа на
оборотите им. В другите сектори предприемачите също имат по-негативни оценки за развитието
на икономиката. Индексът на икономическата активност все още е на положителна територия, но
се забавя спрямо първите три месеца на годината.
БНР, 06 октомври 2015

Хазната с излишък от 627 млн. лева
627 млн. лв. е излишъкът в държавната хазна в края на септември. За сравнение за същия период
на миналата година бе отчетен дефицит в размер на 1,479 млрд. лв. (1,8% от БВП). Това означава,
че като относителен дял от БВП бюджетната позиция се подобрява с 2,5 процентни пункта. Това
се дължи на по-високите приходи в хазната и получените средства от ЕС, коментираха от МФ.
24,141 млрд. лв. е общата сума на приходите и помощите в бюджета към края на септември.
Постъпленията в хазната са 79,5% от годишния план, като спрямо същия период на миналата
година се увеличават с 12% (2,585 млрд. лв.). Разходите на държавната хазна са в размер на 23,514
млрд. лв., което е 71,6% от годишния план, сочат оперативните данни на МФ. 624,5 млн. лв. от
направените разходи са вноската на страната в бюджета на ЕС. Държавните разходи нарастват
само с 2,1% спрямо същия период на миналата година, когато са били в размер на 23,03 млрд. лв.
Стандарт, 02 октомври 2015

27% от домакинствата са с просрочени дългове
Около 27% от домакинствата у нас имат просрочия по кредит. По този показател страната ни е на
второ място заедно с Кипър. Първенец е Гърция, където 34% от домакинствата са с просрочени
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заеми. За сравнение в Люксембург техния дял е едва 3,6%. Данните бяха изнесени вчера на
дискусия по повод началото на международна кампания “Вземай кредити разумно”.
Труд, 02 октомври 2015

Райфайзенбанк запазва очакванията си за икономическия растеж от 2%
Брутният вътрешен продукт (БВП) на България ще нарасне реално с 2% през тази година, показва
анализ на "Райфайзен рисърч". България успява да се възползва от подобрените икономически
условия - ниските цени на петрола, слабото евро, по-ниските лихви и по-бързото възстановяване
на еврозоната. Все пак анализаторите не повишават прогнозата си спрямо три месеца по-рано,
когато също очакванията бяха за 2% икономически растеж. През второто тримесечие на 2015 г.
външното търсене е изиграло ролята на важен мотор на икономическия растеж. Експортът
допринесе с 3.6 пр. п. за динамиката на БВП, а вътрешното търсене - с 1.3 пр. п. От страна на
вътрешното търсене положителен принос реализираха както брутните инвестиции (с 0.8 пр.п.),
така и крайното потребление (0.4 пр.п.). От компонентите на БВП износът нарасна с 5.3%, а
вносът - с 3.5%, което бе над нивата на прираст и на експорта, и на импорта от второто тримесечие
на 2014 г. вследствие от слабото евро. От своя страна инвестициите се увеличиха с 3.6%, а
потреблението - с 0.6%.
Капитал, 01 октомври 2015

Безработицата в България продължава да пада, но остава над средната
за ЕС
Безработицата в България е намаляла на годишна база през август до 9,7%, сочат данни на
Евростат. През същия месец миналата година стойността й е била 11,4 на сто. Запазва се
тенденцията за спад, като през юли, юни и май безработицата е била съответно 9,8, 9,9, и 10%. В
средата на месеца от Агенцията по заетостта също съобщиха за продължаващ спад на
безработицата - през август нивото се е понижило до 9,3%. Равнището на безработица в България
е малко над средното ниво за ЕС, което е 9,5%. То остава без промяна от юли и малко по-ниско в
сравнение с август 2014 г. (10,1%). След сезонното изглаждане на данните безработицата в
еврозоната през август е 11%, стабилна спрямо юли, и също по-ниска спрямо август 2014 г.
(11,5%)
Инвестор.бг, 01 октомври 2015

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на машини с общо
предназначение", по Приходи от продажби за 2014 г.
No

Предприятие

Град

Приходи от продажби
(хил. лв.)
2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Идеал Стандарт Видима АД
Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД
СКФ Берингс България ЕАД
М+С Хидравлик АД
Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД
Данфос ЕООД
Капрони АД
Ваптех ЕООД
Казино Технологии АД
Бъдещност АД

Севлиево
Стряма
София
Казанлък
Ямбол
София
Казанлък
София
София
Чирпан

367 002
138 092
135 758
85 290
39 677
31 954
30 479
30 990
25 038
17 976

2014

367 171
159 284
146 952
89 725
41 708
35 569
32 072
27 879
27 216
21 080

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Производителят на Roo'bar се отказва от
IPO в България
Още едно първично публично предлагане (Initial public
offering, или IPO), което се очакваше през тази година в
България, няма да се осъществи, след като Комисията за
финансов надзор (КФН) отказа да потвърди проспекта за
листване на производителя и дистрибутор на био храни
„Смарт Органик“. Българският производител няма да
обжалва решението, нито ще прави опит за подобряване на
документите. Ако има листване, то ще е най-рано след
година и не в София. Решението е взето на заседание на
надзорния регулатор, проведено на 5 октомври. То идва
два месеца, след като КФН върна за пръв път проспекта на
производителя на здравословните биодесерти Roo'bar.
Компанията трябваше да отстрани непълнотите и
несъответствията, както и да предостави допълнителна
информация на регулатора. В новото си решение
регулаторът отново обосновава отказа да разреши
проспекта с недостатъчна като количество и непълна
информация.

Оборот

Основен пазар
Premium

239 116.87

Standard

2 431 525.00

АДСИЦ

216 266.24

Общо оборот на БФБ

3 310 490,11

BGREIT: 04.09.2014 – 06.10.2015
97
96
96
95
95
94
94

04.09
06.09
08.09
10.09
12.09
14.09
16.09
18.09
20.09
22.09
24.09
26.09
28.09
30.09
02.10
04.10
06.10

Стандарт, 07 Октомври 2015

28.09-03.10.2015

BGBX40: 04.09.2014 – 06.10.2015
91
91
90
90
89
89
88
88
87
87

04.09
06.09
08.09
10.09
12.09
14.09
16.09
18.09
20.09
22.09
24.09
26.09
28.09
30.09
02.10
04.10
06.10

Единайсет български компании са включени в класацията
на SeeNews TOP 100 SEE на стоте най-големи фирми в
Югоизточна Европа за 2014 г. Фирмите са класирани на
база общи годишни приходи. На трето място за втора
поредна година е Лукойл Нефтохим с 3,331 млрд. евро
приходи за 2014 г. Устойчиво на осма позиция е Аурубис
България с 2,372 млрд. евро приходи. Класацията водят
заводите Дачия с годишни приходи за 2014 г. от 4,247
млрд. евро и печалба от почти 83 млн. евро. Останалите
български фирми в Топ 100 са Лукойл ЕООД, НЕК,
Булгаргаз, ЧЕЗ Електро България, Кауфланд България,
ОМВ България, Сакса, АЕЦ Козлодуй и БТК.

БФБ-София
Седмичен оборот
(лв.)
Пазар

SOFIX: 04.09.2014 – 06.10.2015
460
455
450
445
440
435
430

04.09
06.09
08.09
10.09
12.09
14.09
16.09
18.09
20.09
22.09
24.09
26.09
28.09
30.09
02.10
04.10
06.10

11 български фирми в Топ 100 за региона

Инвестор.БГ, 07 Октомври 2015.

SOFIX е 15-и по спад в региона на Централна и Източна Европа през
септември
Основният индекс на Българската фондова борса – SOFIX, продължава своята низходяща
тенденция и през септември, като губи почва и в регионален мащаб. В деветия месец на годината
борсовият измерител се нарежда на 15-о място сред общо 19 индекса. Освен това след края на
деветмесечието SOFIX се оказва четвъртият най-зле представящ се индекс в региона. Единствено
четири бенчмарка записват по-сериозни ръстове през септември, още два – по-малки повишения, а
останалите 13 – спадове. Един фондов пазар блесна пред всички, борсата в Гърция възстанови
част от изгубеното, а индексите на борсите в западните ни съседи Македония и Сърбия отчитат
ръстове. През септември над всички се извисява основният индекс на борсата в Латвия – OMX
Riga. Той скача с цели 30,5% през месеца и с 40% от началото на годината, благодарение само на
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една единствена компания. Според Bloomberg бенчмаркът дори се оказва най-добре
представящият се в света през третото тримесечие. Ралито се дължи най-вече на закупените акции
на националния оператор на тръбопроводи и терминали Ventspils Nafta на стойност 80 млн.
долара. Акциите на компанията почти утроиха стойността си през месеца, след като най-големият
независим търговец на петрол в света – Vitol, закупи 45 млн. акции, за да увеличи дела си до 93%.
25-членният индекс OMX Riga, в който теглото на Ventspils е 36%, се изстреля с 30% само за
месец, след като през юли и август почти не помръдна.Още по темата Сирма Груп Холдинг АД
даде старт на IPO-то си на БФБ 10-те най-големи първични публични предлагания в историята на
БФБ Цв. Алексиев: В средносрочен план Сирма планира листване и в Европа Операторът на
Wiener Boerse продължава да свива участието си в ЦИЕ Най-губещият фондов пазар през август в
ЦИЕ не е Гърция.
Инвестор.БГ, 06 Октомври 2015

ДФ Инвест Актив понижава дела си в Булленд Инвестмънтс от 5,4% на
4,9%
Договорният фонд Инвест Актив намалява дела си в Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 5,4% на
4,9%, съобщава АДСИЦ-ът чрез БФБ-София. Сделката е с дата на регистрация в Централен
депозитар 23 септември. След нея ДФ Инвест Актив понижава дяловото си участие в капитала на
Булленд от 703 423 броя акции до 637 633 броя. Капиталът на Булленд е разпределен под формата
на 13 017 889 акции с номинал 1 лв. Други акционери в АДСИЦ-а са Иво Петров Петров с 10,02%,
Универсален пенсионен фонд Бъдеще с 6,91%, ДФ Еф Принсипал с 5,96%.
Инвестор.БГ, 02 Октомври 2015

ФПП ще плаща двойно по-ниска лихва
Феърплей Пропъртис АД ще плаща лихва от 3,52% годишно по кредит от Уникредит Булбанк към
датата на сключване на договора за кредит. Размерът на кредита е до 3,75 млн. евро и с него ще
бъдат погасени двете облигационни емисии на дружеството с обща главница от 3,469 млн. евро, но
се дължат и лихвени плащания в момента на окончателното погасяване на главницата.
Планираните за предсрочно погасяване облигации са с матуритет през август 2017 г. и началото на
2021 г., а новият привлечен ресурс е с падеж на 31 декември 2020 г., като ще има 16 погасителни
вноски, от които първите 15 по 60 000 евро на всеки 25 януари, 25 февруари и 25 март от всяка
година, а шестнайстата ще бъде от 1 050 000 евро и ще бъде дължима на 31 декември 2020 г.
Реално лихвените плащания на дружеството по този рефинансиран ресурс ще паднат почти
двойно, защото сега то плащаше лихва от 6,5% по едната емисия и 7,25% по другата
Инвестор.БГ, 02 Октомври 2015

Европейските борси също завършиха на зелено
Акциите на европейските борси завършиха на зелено в сряда след положително рали от другите
финансови пазари, след като инвеститорите се опитаха да приключат стресовото тримесечие с
повишение, съобщава CNBC. Общоевропейският индекс STOXX 600 увеличи печалбата си малко
преди края на деня и завърши с ръст от 2,4%. Лондонският индекс FTSE 100 също приключи с
2,6% нагоре, подкрепен от супермаркетите и вписаните на борсата в Лондон минни компании.
Германският индекс DAX отчете повишение от 2,2%, а френският САС – от 2,6%. Европа
последва положителната тенденция наложена от азиатските борси в сряда, а американските също
се опитват да отчетат ръстове в опит да облекчат щетите от най-лошото тримесечие за последните
четири години. Цената на акциите на вписаната на лондонска борса Glencore скочи с 14,1%, след
като компанията заяви, че предприема „проактивни мерки“, за да се справи с условията на пазара
на суровините и няма проблеми с платежоспособността. Други компании в сектора на ресурсите
също се представиха добре. Акциите на Rio Tinto поскъпнаха с 2,8%, а тези на BHP Billiton – с
2,65%. Автомобилните компании се търгуваха със значителни ръстове, след като Китай обяви, че
ще намали наполовина данъците върху продажбите на малки автомобили, ход, който вероятно ще
се хареса на изстрадалия германски производител на автомобили Volkswagen. В сряда Volkswagen
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UK заяви, че около 1,2 млн. автомобила в Британия са били засегнати от проблемния софтуер.
Освен това Porsche, собственост на VW, обяви Оливър Блум за новия председател на
управителния си борд. Акциите на Volkswagen затвориха с 2,7% нагоре. Други автомобилни
производители също се представиха добре, като акциите на Peugeot Citroen и на германския BMW
поскъпнаха съответно с 6,4% и 3,7%. Цената на акциите на британската верига супермаркети
Sainsbury скочи с 13,8%, след като компанията заяви, че годишната ѝ печалбата вероятно ще е над
очакванията на пазара. Съобщението оказа подкрепа и на други имена в сектора, включително
Tesco, чийто акции поскъпнаха с 6,9%, и Morrisons – с 6,4%.
Инвестор.БГ, 01 Октомври 2015

Приста ойл получи 15 млн. евро кредитна линия
Приста ойл холдинг договори кредитна линия на стойност 15 млн. евро за срок от 3 години. 5 млн.
евро от средствата ще бъдат предоставени от Българската банка за развитие (ББР), а останалите 10
млн. евро - от Международната инвестиционна банка (МИБ), посочи в съобщение МИБ.
Разрастването на групата Според съобщението заемът ще бъде използван за финансиране на
основните дейности на групата и за изпълнение на договори за износ. "Според нашите бизнес
планове тази година (2015) ще има 20-25% ръст, като приходи и печалба преди лихви, данъци и
амортизации", коментира Бобоков. По думите му увеличението ще дойде основно от
производителя на маса, от новите пазари и от подписаните договори. Компанията е подписала
няколко големи експортни контракта, сред които един за износ за Либия и един - за Ирак, като и
двата са за по 40 млн. долара. "Това са проекти, които развиваме от 2-3 години. Договорите са
само за масла, които са за енергетика и за потребление. Договорът ни в Ирак е с подизпълнител,
който обслужва електроцентралите на Ирак", отбеляза през юли Пламен Бобоков. Според него
възможностите на "Приста ойл" са да прави приходи от износ за 150 - 200 млн. долара годишно.
"Приста ойл" има филиали на 7 външни пазара (Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия, Турция,
Украйна и Узбекистан) и търгува в повече от 20 държави в Централна и Източна Европа, Близкия
и Средния изток, Централна Азия и Северна Африка.
Капитал, 01 Октомври 2015

Нов срок за старта на “столичния Лас Вегас”
Строителството на мегапроекта край София, известен като “столичния Лас Вегас”, ще започне
най-рано догодина. Това става ясно от документите за свикване на общо събрание на акционерите
на компанията Кепитал консепт лимитед. Първоначално беше обявено, че строителството на
казино с огромна хотелска и търговска част и водни атракции в Софийското поле, близо до гр.
Елин Пелин, ще започне тази есен. Издаването на строително разрешително се очаква до
септември 2016 г. Тогава ще е и първата сделка, с която “Кепитал консепт лимитед” ще придобие
15% акции от “България дивелопмънт холдингс”. Предвидено е изкупуването да стане на четири
етапа в хода на строителството, като последният пакет от акции трябва да бъде придобит до 30
септември 2019 г., когато се очаква комплексът да получи разрешение за ползване. Целият проект
чрез сегашния си инвеститор “България дивелопмънт холдингс лимитед” е оценен на 1,9 млрд. лв.
Планира се комплексът да има разгърната застроена площ от 863 000 кв. м. Хотелската част ще е с
над 3600 стаи и апартаменти. Ще има казино, спортна и концертна зала и развлекателен център.
Труд, 30 Септември 2015
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ИНВЕСТИЦИИ

Българската компания Датикум
изгражда
цялата
ИТ
инфраструктура на свръхмодерния
медицински
комплекс
в
Панагюрище
В проект на стойност няколко милиона лева
Датикум АД (Daticum) ще изгради изцяло нова
ИТ инфраструктура на реновираната МБАЛ
"Събо Николов" в Панагюрище. Модерният
високотехнологичен болничен комплекс с
онкологичен център е най-мащабният проект в
сферата на българското здравеопазване за
последните 25 години. Прогнозната стойност
на инвестицията, предприета от "Асарел
Панагюрище Здраве" ООД е 55 млн. лв.
Болничният комплекс ще включва 268 легла и
520 души медицински и немедицински
персонал. Проектант на болничния комплекс е
"Ри Соф" ООД. Главен изпълнител на
строителството е "ГБС Пловдив" АД.
Строителство градът, 7 октомври 2015

Строителството на третия лъч на
метрото започва до края на тази
година
Строителството на третия лъч на метрото ще
започне до края на тази година. През септември
е приключено подписването на всички
договори. Очаква се третата линия да обслужва
170 хиляди пътници. Третият лъч на метрото
ще започва от „Ботевградско шосе“, където е
колелото на трамвая, оттам излиза на
„Владимир Вазов“, кв. „Левски“ и върви по
бул. „Владимир Вазов“, покрай „Герена“,
„Хаджи Димитър“, пресича жп линиите и бул.
„Ген.Данаил Николаев“ и на Театъра „Зад
канала“.
Econ.bg, 7 октомври 2015

Ремонтът на City Center Sofia ще
приключи в началото на 2016 г.
В края на първото тримесечие на 2016 г. трябва
да приключи ремонтът на City Center Sofia
(CCS).
Той
беше
придобит
от
опортюнистичния фонд за инвестиции в имоти
Revetas Capital Advisors през миналата година.
Със сделката предишният собственик на
шопинг центъра - американският фонд

Новата сграда на Hörmann
България отвори врати
В с. Казичене зам.-министърът на
икономиката Любен Петров заедно с
Кристоф Хьорман – съдружник в Hörmann,
и Борис Главчовски – управител на
Hörmann България, официално откри новата
сграда на водещия производител на врати в
Европа. Единственият по рода си шоурум за
врати в България, част от сградата на
немската
компания, бе
ексклузивно
представен на гостите на събитието.
Иновативните продукти, изложени в
шоурума, вече могат да бъдат видени от
заинтересовани клиенти, дистрибутори и
партньори на Hörmann България.
Класа, 5 октомври 2015

Хотел "Рила" в Боровец се
ремонтира основно
Прави се основен ремонт на хотел "Рила" в
Боровец. Реконструкцията е започнала
преди няколко месеца и се ръководи от
мениджмънт компанията Зайтгайст Венчърс
(САЩ). Зимният хотел се променя изцяло и
ще бъде отворен за началото на ски сезона
през декември. "Рила" е в активите на
едноименното дружество "Рила Боровец", в
което акционер е и офшорката от
Лихтенщайн "Пи Еф Ейч Си лимитит".
Хотелът има 257 двойни стаи, 266 студиа и
няколко апартамента и мезонета, което го
прави един от най-големите в България.
Капитал, 4 октомври 2015

София втори най-евтин град за
уикенд туризъм
София е вторият най-евтин град в света за
уикенд туризъм. 198 паунда (526 лева)
стигат, за да отидете с приятел/приятелка в
първокласен хотел с включени хранения, да
наемете кола, както и да направите няколко
други харчения в българската столица.
София е вторият най-евтин град в Европа
по този показател, като заема същото място
и в света заедно с Бомбай (Индия). Първото
място е за Букурещ. За споменатия пакет
двама туристи биха платили в румънската
столица едва 172 паунда.
Стандарт, 4 октомври 2015

Строителство Градът, 29 септември 2015
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Heitman, излезе от инвестициите си в България, след като не успя да се справи с
препозиционирането му. Revetas стартира мащабно преустройство на CCS преди няколко месеца,
което предвижда промени в интериора и екстериора, но без молът да затваря врати за посетители.
Новата концепция на търговския център е ориентирана към средния и висок клас марки. Като цяло
ключовите наематели в търговския център няма да се променят. До края на годината се очаква да
бъдат подписани договори за още 5 хил. кв. м с ключови марки от областта на модата и
развлеченията. Един от новите наематели, който е подписал договор с CCS, е Sport Depot.
Компанията ще открие магазин на 560 кв.м на първия етаж от шопинг центъра.
Инвестор.БГ, 6 октомври 2015

Загорка ще инвестира 4 млн. евро през 2016 г.
Загорка АД ще инвестира 4 млн. евро в пивоварната си в Стара Загора през 2016 г. Компанията
изгражда нова пречиствателна станция, обновява сградния си фонд, производствени линии и ще
продължи да развива продукта си "Ретро". До лятото на следващата година ще приключи
окончателно изграждането на новата пречиствателна станция, която е на стойност над 2 млн.евро.
Тя ще покрива производството на 2 млн. хектолитра бира, съобразено с капацитета на
пивоварната. За цялостното обновяване на сградния фонд на пивоварната са предвидени 500 хил.
евро. През 2016 г. компанията ще реализира и проект за цялостно обновяване на
административната си сграда. Кардиналните ремонти и строителните дейности са част от
заложения "План 2020", който очертава визията на пивоварната през 2020 година. През 2016
година ще бъде извършено обновяване на кеновата линия в пивоварната с инвестиция от 1 млн.
евро. Предстои и обновяване на някои линии и машини. Във връзка с производството на сайдер
компанията е реализирала инвестиция в размер на 1 млн. евро. Голяма част от инвестициите на
Загорка през тази година са насочени към другия голям проект - производството на "Загорка
Ретро". Компанията бележи ръст на производството си с около 2% през 2015 г. По данни на AC
Nielsen за първото шестмесечие на годината "Загорка" има ръст в пазарния си дял от 0.3%. Ръстът
на продажбите на компанията за деветмесечието на годината е между 1-2%.
Капитал, 6 октомври 2015

"Супер-Дупница" за 30 млн. лв
Проект за туристическа и ски зона над Дупница, чийто първи етап предвижда около 10 км писти и
5 км лифтове, представи авторът на концепцията арх. Емил Леков. Проектът на туристическата
зона е за целогодишен туризъм и включва различни атракции, къмпинги, маршрути и др. Първият
етап на ски зоната в Дупница ще обхваща високите части на северните и северозападните
склонове на Рила планина над гр. Дупница и селата Бистрица и Джерман като съоръженията ще
достигат максимална надморска височина от 2100 м. Концепцията за туристическа и ски зона на
Дупница ще получи 500 000 лв. за изработване на работен проект. Инвестицията в първия етап,
която ще е основно за закупуване и изграждане на ски съоръжения, ще е от порядъка на 15-16 млн.
евро. Вложенията могат да се възвърнат за около 6 до 10 години. Ще се разкрият 750 постоянни
работни места и 1500 при реализацията на проекта. Първоначално ще се изградят два седалкови
лифта с капацитет 2000 души в час. Пистите ще са три с дължина 7.3 км. Капацитетът на зоната
ще е 1250 скиори. В границите на новата туристическа зона не са предвидени хотели и места за
настаняване.
Капитал, 5 октомври 2015

Производителят на Pepsi в България инвестира близо 600 хиляди лева
през 2015 г.
Куадрант бевъриджис - официалнaта бутилираща компания за продуктите на PepsiCo в България,
инвестира близо 600 хиляди лева в производствени и технологични нововъведения през тази
година. Част от средствата са предназначени за нова охладителна система, която спестява 10% от
потреблението на вода в предприятието, както и за инсталиране на филтрираща система на
въздуха и водата, водеща до по-добро качество на произвежданата трапезна вода. Дружеството е
инвестирало и във вентилационна система в едно от помещенията, както и в производствената
линия за горещо пълнене. Фирмата е внедрила и нова система за палетизиране на продуктите. Тя
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увеличава броя на стековете в едно пале с 20%, което води до намаляване на разходите за
транспорт и на емисиите въглероден двуокис. "Куадрант бевъриджис" е официалнaта бутилираща
компания в България на Pepsi, Mirinda, 7UP, Evervess, Gatorade. В портфолиото й влизат още
негазираните плодови напитки с марката Prisun, студеният чай Lipton, енергийната напитка
Rockstar. Част от инвестициите през 2015 г. са свързани и с нови продукти с марката Prisun, както
и с увеличен брой на т.нар. post mix апарати за наливни напитки, разположени в заведения и
хотели.
Капитал, 5 октомври 2015

До НДК за 22 млн. лв.
Седем години след първата си копка големият строеж зад НДК има първия си голям обитател. В
"Милениум център" на строителната компания НИКМИ се настаняват централите на Сибанк и
ДЗИ. Двете финансови дружества на белгийската банково-застрахователна групa KBC ще платят
за престоя си за едно десетилетие там над 22 млн. лв. Първата сделка за комплекса от двете високи
сгради с разгърната площ от 130 хил. кв.м е от лятото. Животът между 18-ия и 23-тия етаж в една
от тях - предната по-малка, ще закипи в средата на 2017 г. За останалите площи още няма толкова
подробности, освен че ще има хотелска, офисна, жилищна и търговска част. Консолидацията на
двете дружества е била планирана от доста време и това е причината да търсят подходяща сграда,
където да се съберат на едно място. "Милениум център ще се позиционира във високия клас
заради локацията си и комплексното решение. Очакванията са по-скоро площите са се отдават на
цени, близки до тези, на които се предлагат и готови сгради. Кулите на НИКМИ ще предложат на
офисния пазар около 24 000 кв.м отдаваема офисна площ. ДЗИ и Сибанк са наели почти 7400 кв.м
от тези площи, а на партерно ниво ще бъдат разположени банков и застрахователен клон.
Договорени са и 360 кв.м складове и 75 паркоместа в подземния паркинг на комплекса
Капитал, 2 октомври 2015

Офис площи от висок клас се строят ударно в Пловдив
Над 50 000 квадратни метра офис площи от най-висок клас се строят в момента в Пловдив, а това е
над 50% от новите бизнес сгради в големите градове у нас извън София. По този начин градът под
тепетата отговаря на нарасналите нужди на IT и аутсорсинг индустрията. За последните 3 години
броят на заетите в него се удвои, а Пловдив се превърна във втория най-голям притегателен
център у нас за инвестиции в информационни технологии и аутсорсинг на бизнес процеси след
столицата. В Пловдив в най-бързо развиващия се сектор вече работят 5000 души и 80 фирми, като
се наблюдава ръст на работната заплата. Стартовите месечни възнаграждения в сектора са от 1000
до 3000 лв. Пловдив е първият град в България, който създаде условия за развитието на IT и
аутсорсинг сектора и откриване на нови работни места за младите висшисти. През следващите 3-5
години се очаква броят им да се удвои, защото това е най-бързо растящата индустрия в Пловдив,
като потенциалът е сериозен и голяма част от водещите компании вече имат офиси в града под
тепетата. Пловдив има големи заслуги за третото място на България сред предпочитаните
аутсорсинг дестинации в света и скока с 11 места нагоре в тази престижна класация. До няколко
години градът под тепетата ще има нужда от над 100 000 квадратни метра офис пространства
висок клас. Тези фактори засилиха инвестиционните намерения сред местния бизнес и в града
започна изграждане на офис сгради клас А, които да отговорят на специфичните изисквания на
аутсорсинг индустрията. Добрата инфраструктура превръща Пловдив в предпочитана
инвестиционна дестинация, а развитието на висшето образование улеснява намирането на
висококвалифицирана работна ръка от страна на бизнеса. В момента в Пловдив се изгражда
проектите „Офис парк "Пловдив", бизнес център в близост до „Империал" и IT център на
компанията Sibiz.
profit.bg, 01 октомври 2015

Как се измениха цените на имотите във водещите градове?
Ще направим съпоставка за промените в цените на двустайните и тристайните апартаменти през
последните три години, както и през последните близо дванадесет години във водещите градове на
страната. През 2012-та година, двустайните в София са били при по-ниски средни цени от тези във
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Варна. В Бургас между 2012 и 2015 г. двустайните поскъпват средно с 19%. В София се наблюдава
повишение от 14.5%. Без промяна за посочения период се запазват офертните цени на двустайните
в Пловдив. Подобни са и тенденциите при тристайните жилища, като отново те поскъпват с наймного по време на възстановяването в Бургас – с 14.9%, спрямо 12.5% в София. Пловдив отново се
отличава с най-ниските цени на имотите влизащи в тази група. През последните дванадесет
двустайните в четирите водещи града на страната са поскъпнали средно с 85%, като отново с найголям ръста са се отличили бургаските имоти – с поскъпване от 118.4%. Втори по повишение са
двустайните в Пловдив, поскъпнали с 89%, следвани от тези в София със 71%. С най-малко са
поскъпнали двустайните във Варна – с 64.3%. При тристайните жилища отново големият
печеливш е Бургас, като с повишение от 104% обаче, той е много близо до ръста от 100% в този
род имоти в София. Пловдив е на трета позиция с поскъпване от 92.3%, а отново на последно
място е Варна.
profit.bg, 30 септември 2015
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АНАЛИЗИ

Франчайзинг - успешен бизнес старт или едно ново начало!
Франчайзингът е най-успешният и рентабилен бизнес модел, който е познат на съвременния свят.
Доказано най-ниско рисковият начин за започване на собствен бизнес. През 60те години
франчайзингът бързо навлиза в Европа предимно в отраслите хотелиерство, ресторантьорство,
търговия с козметика, облекло, обувки, както и при извършването на определени услуги –
химическо чистене, даване на автомобили под наем и др.
Франчайзополучател - успешният старт
В нашата страна често пъти обаче той не се разглежда, като алтернатива на започването на
самостоятелен бизнес. Много от нашите сънародници не отчитат факта, че притежанието на
франчайз лиценз им позволява да правят бизнес за себе си и в същото време да не са сами в това
начинание. Да, вярно е, че се заплащат франчайз такси, но постоянната помощ и подкрепа, както и
ноу-хау, което франчайзодателят предоставя са безценни. От друга страна работещия бизнес
модел, който франчайзодателят предоставя ще Ви спести много средства, лутане из дебрите на
търговската дейност и време, което също струва пари. В някои случаи даже много повече, тъй като
процеса по разработване на всяко ново бизнес начинание е съществен и често пъти става главната
причина за фалит, защото през цялото това време всички разходи са от инвестиционния бюджет.
Както се казва - няма нужда да откривате топлата вода!
Ако погледнем статистиката, то тя е достатъчно красноречива, защото след петата година от
започването на собствен бизнес самостоятелно остават да работят едва 20 % от фирмите, докато
при тези, които са започнали собствен бизнес чрез франчайз процента е 82 %.
За какво се борим в Инвест Пойнт България
Ние от Инвест Пойнт България вярваме, че всеки може да управлява успешен бизнес, когато
открие правилната възможност. Именно тук ние помагаме на всеки, който има желание да започне
свой собствен бизнес чрез франчайз. Още повече, че нашите услуги за всеки франчайзополучател,
който желае да стартира своя първи бизнес са напълно безплатни. Защо го правим ли ? Ние от
Инвест Пойнт България вярваме в предприемаческия дух на българина и неговите способности.
Искаме да обърнем внимание особено на онези наши сънародници, които работят и/или учат в
чужбина, че България предоставя много повече бизнес възможности от колкото страните от
западна Европа, където почти всички пазарни ниши са отдавна запълнени. Не правете грешката,
която голяма част от тях допускат прибирайки се да отворят малко дюкянче или кафене
самостоятелно, което след година затварят ( и стягат куфарите отново!) или влагат огромни
средства в ремонти на апартаменти, които след това стоят празни. Започнете своя първи бизнес в
България разумно и ще имате средства, както да живеете много по-добре в сравнение с чужбина,
така и да осъществите желания ремонт след известно време.
Франчайзодател - едно ново начало
От друга страна тези, които останаха в България и управляват успешно своите компании вече
повече от двадесет години са достойни ( без онзи млад успял мъж от парламента!) за похвала и все
по-често откриват предимствата на франчайз концепцията и решават да стъпят на пътеката на
франчайзинга. В някои случаи, като опция за стартиране на дублиращ бизнес, знаейки много
добре през какво са преминали или като модел за развитие и разширяване на основната им
дейност. Разработката на франчайз модел е трудоемка и отговорна задача, именно поради тази
причина, нашата компания Инвест Пойнт България предлага цялата гама от услуги и решения в
областта на франчайзинга, за да може един успешен бизнес да се превърне във франчайз верига с
национално покритие, а по-късно и международно. Разширявайки бизнеса си чрез увеличаване
броя на локациите Вие ще станете по конкурентен на пазара, защото както знаете конкуренцията
не спи и ако Вие не го направите, то рано или късно тя ще го стори и Вие ще загубите Вашата
лидерска позиция. Имате и алтернатива на франчайзинга, като ползвате стандартните методи за
разрастване и дистрибуция. Всеки от Вас може да сметне от колко време и средства ще има нужда,
за да изгради 20-30 собствени обекта например. Много от Вас със сигурност биха могли да
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финансират една такава експанзия, но съществения въпрос е как ще бъдат управлявани тези
обекти след като отворят врати. Смятате ли, че управителите ще ръководят обектите и ще полагат
усилия и труд, като собственици ? Мисля, че всички знаем отговора на този въпрос и той не е в
полза на стандартните модели за развитие. Докато при франчайзинга този проблем не съществува,
защото всяка отделна единица от веригата се управлява от предприемач (франчайзополучател),
който е инвестирал собствени средства и ръководи своя собствен бизнес под шапката на
франчайзодателя, разбира се.
Франчайз митове
Често пъти в България се смята, че франчайз концепцията е предназначена само за разрастване на
верига от търговски обекти и/или дистрибуция на стоки, което не е така. Франчайзингът е найуспешната формула за развитие и на множество бизнеси, които предлагат единствено услуги, но за
съжаление в нашата страна този тип франчайз не е много развит за разлика от чужбина. Tипични
дейности, които се развиват от десетилетия на франчайз принцип в света са фирмите за
почистване, различни услуги които се извършват по домовете и така наречения ван базиран
франчайз (van based franchise), който работи успешно както само за предоставяне на услуги, така и
за дистрибуция на различни видове стоки. Друг отрасъл, който не се възползва от предимствата на
франчайзинга в България, това е хотелиерството. Ние вярваме във франчайз концепцията за бизнес
развитие и нашият път в този вълнуващ и бързо развиващ се пазар е да излезем извън границите на
традиционното, предлагайки креативно мислене и иновативни идеи на всички наши клиенти.
Труд, 30 септември 2015
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 З AGILE PROJECT MANAGEMENT™
КОГА: 12-14.10.2015
КЪДЕ: ИНТЕРПРЕД СТЦ, София

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ В ТРАНСГРАНИЧНИ СИТУАЦИИ
КОГА: 14-17.10.2015
КЪДЕ: София - Солун - Атина - Микена - София

 АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗДДФЛ
КОГА: 03-06.11.2015
КЪДЕ: Рим, Италия

 НОВИ МОМЕНТИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2015
КОГА: 16-19.12.2015
КЪДЕ: София - Будапеща - Сентендре - Сегед - София
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