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СЪОБЩЕНИЕ ОТ КПО

Уважаеми членове,
С голямо удоволствие бихме искали да Ви съобщим, че сред членовете на Камарата
на професионалните оценители се присъедини и „Ди Еф Ес Риъл Истейт” ООД. Ние всички
познаваме добре екипа на компанията в лицето на г-н Андрей Филев и неговите колеги. Да
им пожелаем добре дошли отново и се надяваме, че съвместно ще работим за постигане
целите на Камарата на професионалните оценители.
От Управителния съвет на КПО

Уважаеми членове,
Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Камарата на професионалните оценители
организира еднодневен семинар на 14.05.2013 г., на тема „Оценка на машини и съоръжения”
с лектор Разван Пенеску – член на Румънската оценителска организация ANEVAR, Старши
мениджър в PwC, със значителен опит в оценката на машини и съоръжения.
Подробности за мястото и програмата, както и регистрационна форма за участие ще
получите на мейлите си, както и в предстоящите седмични бюлетини всеки следващ
четвъртък.
С оглед на това да имаме предварителна информация за броя желаещи от страна на
членовете на КПО бихте могли да ни пишете за Вашето намерение за участие на мейла на
Камарата.
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

КЗК разреши концентрация в търговията
със стоманени продукти
Комисията за защита на конкуренцията разреши
концентрация, изразяваща се в придобиване на
самостоятелен контрол от страна на „ХЪС" ООД, гр.
Пловдив, върху „Металснаб България" АД, гр. София.
Анализът на КЗК показва, че общият дял на
участниците не надхвърля 15 % при продажбата на
стоманени продукти, като пазарът е динамичен, с лесно
преодолими бариери, свързани основно с наличието на
финансови ресурси за започване на дейността - наемане
или придобиване на складови бази и закупуване на
продуктите. През последните години се появяват нови
дружества, част от международни компании, които
нямат постоянно пазарно присъствие, но осъществяват
големи доставки на метали. Подобна динамика на
пазара изключва възможността даден търговец да
придобие и запази за продължителен период от време
водеща пазарна позиция. Също така е налице
конкуренция при предлагането на тези продукти и в пошироки граници от територията на страната, което
допълнително увеличава конкурентния натиск върху
българските дистрибутори на стоманени продукти.

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 15.04.2013

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

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

Money.bg, 17 април 2013

Оферти за "Глобул" се чакат до петък
Срокът за подаване на оферти за GSM оператора
“Глобул” се удължава до края на седмицата, научи
“Труд”. За мобилния оператор се очакват три оферти.
Сериозен интерес към компанията декларират турските
оператори “Тюрскел” и “Тюрк телеком”, както и
норвежката “Теленор”. Като план Б за сделка с
компанията е възможно и включването на гиганта
“Дойче Телеком”, който е собственик на 40 процента от
акциите на фирмата майка на “Глобул” - гръцката ОТЕ.
Според запознати фирмата от Атина би се разделила с
българското си поделение при оферта от около и над
700 милиона евро. Затова вероятно от по-следващата
седмица ОТЕ ще започне паралелни преговори не само с
компанията, която е дала най-висока цена, но и с
втората компания, подала най-изгодна оферта.

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

Източник: imoti.net

Труд, 15 април 2013

"Булгартабак" купува босненска сръбска цигарена фабрика
Властите в Република Сръбска, която е част от Босна и Херцеговина, дадоха зелена светлина за
продажбата на затъналата в дългове фабрика за цигари в Баня Лука на българската Булгартабак.
Правителството на доминираната от сърбите част от Босна и Херцеговина, Република Сръбска,
потвърди вчера, че компанията Antonic Trade, мажоритарен собственик на изпадналата в
затруднение цигарена фабрика в Баня Лука, може да продаде своя дял на "Булгартабак".За
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продажбата ще е необходимо разрешението на правителството, защото по-рано тази година
Република Сръбска заведе дело срещу Antonic Trade заради спор относно приватизацията на
компанията и сега трябва да оттегли иска. Булгартабак може да купи 55% от акциите на Antonic
Trade наред с дела на правителството, което ще й даде 67% от единствената цигарена фабрика в
Република Сръбска. Премиерът на Република Сръбска Желка Цвиянович заяви, че българската
компания ще бъде задължена да запази производствените равнища и съществуващата работна
ръка поне за пет години и ще трябва да инвестира във фабриката в идните три години. Булгартабак
ще трябва също така да купува суров тютюн от местни производители, ако цените и качеството
отговарят на изискванията на пазара. Правителството заведе дело срещу Antonic Trade през
октомври миналата година заради нарушаване на договора за приватизация и искаше от нея 2,2
милиона евро.
Класа, 11 април 2013

Aurubis увеличава капацитета си за преработка
Най-големият производител на мед в Европа - Aurubis, ще увеличи капацитета си за преработка на
концентрат в заводите си в Германия и България. Причината за това е нарасналият добив на руди в
света и изместването на пазара към излишък на суровина, което е благоприятно за металургичните
предприятия. Това съобщи главният изпълнителен директор на германската компания Питър
Вилбранд по време на конференция в Чили. "Имаме проекти за увеличаване на капацитета на
двата завода, за да се възползваме от очаквания излишък на концентрат", каза Вилбранд. От 2011
г. в "Аурубис България" (бившият медодобивен комбинат в Пирдоп) върви програма за
повишаване на производителността и подобряване на екологичните параметри на работа, която
трябва да приключи догодина. Оттам обаче не се ангажираха с конкретни числа за производството
през 2013 г. През миналата година в Пирдоп бяха преработени около 1 млн. тона концентрат. В
завода в Хамбург, където се намира другото предприятие за първична мед на Aurubis,
количеството беше 1.1 млн. тона. За последните две години преработените обеми остават на тези
нива.
Капитал, 11 април 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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Намалението в цената на електрическата енергия от 5
март тази година е довело до месечна дефлация от
половин процентен пункт през март. Заедно с това към
края на отоплителния и на ски сезона твърдите горива и
настаняването в хотели също попадат в стоковите групи,
които са отчели по-съществен спад на цените, показват
данните на НСИ за инфлацията през март. Така ръстът на
потребителските цени на годишна база през март е
достигнал най-ниската си стойност от лятото на миналата
година - 2.7%. Причината за спада на цената на тока през
миналия месец е решението на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) да намали цените
на тока от 5 март. След масовите протести през февруари
регулаторът промени цените за първи път преди 1 юли,
когато стандартно се взема това решение. За целта
трябваше да бъдат направени спешни законодателни
промени, които да позволят на ДКЕВР тази извънредна
стъпка.

17.04.2013
EUR/BGN
1.95583
USD/BGN
1.48970
GBP/BGN
2.28245
Икономически показатели
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Капитал, 15 Април 2013

Валутните резерви на страната са €13,9
млрд.

ПЧИ 10.9 млн. EUR през фев 2013
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13,9 млрд. евро са валутните резерви на страната към
края на февруари 2013 г., става ясно още от проекта на
Конвергентната програма на България. Това е увеличение
от 8,8 на сто спрямо същия месец на миналата година.
Наличните резерви осигуряват покритие на паричната
база от 166%. В документа се посочва още, че страната
ни гарантира, че ще се запази режимът на валутен борд
при съществуващия фиксиран валутен курс от 1,95583
лева за 1 евро до присъединяването на страната към
еврозоната.
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Монитор, 15 Април 2013
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Безработица 12.0% през фев 2013
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През януари 2013 г. износът на България за останалите
страни - членки на ЕС се увеличава с 16.8% спрямо
същия месец на предходната година, а стойностният му
обем е 2 млрд. лв., съобщи Националният статистически
институт (НСИ). През цялата минала година НСИ
регистрира увеличение на българския износ за
европейския пазар само през три от месеците - април, май
и юли, при това с под 5 на сто. Над 70% от българските
стоки през януари са пласирани в пет държави от ЕС -
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Статистиката отчете скок на износа за ЕС
през януари
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Германия, Гърция, Италия, Румъния и Франция. Сред тях единствено към Румъния има спад с
12.6% до 181.1 млн. лв. Износът за Германия нараства с 32.4 на сто до 486.2 млн. лв., за Гърция - с
58% за 268.9 млн. лв., за Италия - с 16.4% до 337.5 млн. лв. и до Франция с 12.8% до 268.9 млн. лв.
От данните за първия месец на 2013 г. се вижда, че Белгия отпада от основните външнотърговски
партньори на България заради спада на износа към тази страна с 42.3% до 62.7 млн. лв.
Дневник, 12 Април 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на парфюми и тоалетни
продукти", по Приходи от продажби за 2011 г.
Приходи от продажби

No_
2011

Предприятие

Град

(хил. лв.)
2011

2010

1

Арома АД

София

30 913

30 811

2

Рубелла Бюти АД

Рудозем

22 950

32 578

3

Розаимпекс ЕООД

Пловдив

13 737

13 904

4

Солвекс Козметични продукти ООД

Пловдив

12 881

12 117

5

СТС Холдинг Груп ООД

Габрово

11 421

12 406

6

Рефан България ООД

Труд

11 407

9 456

7

Томи Шоу Козметикс ЕООД

Казанлък

9 515

10 076

8

Лавена АД

Шумен

5 920

4 357

9

Фреш ап Козметикс ООД

Тополи

4 796

5 984

10

Био Фреш ООД

Пловдив

4 183

2 685

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

Промени във висшия мениджмънт на Д
банк Промени в управлението на "Търговска банка Д"
(преди Демирбанк) разнообразяват видимо притихналия в
кризата живот в банковия сектор. Двама от изпълнителните
директори на банката, единият от които е бил и
председател на управителния съвет, са освободени от
заеманите от тях постове от началото на април. Това са
Радка Никодимова и Пламен Петров, който освен
изпълнителен директор е бил и председател на УС.
Капитал, 2013-04-16

БФБ-София
Седмичен оборот (08-12 април 2013)
(лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
8 532 222.76
Standard
3 025 439.71
АДСИЦ
574 254.54
Общо
16 079 424.90
BGREIT: 15.03.2013 – 16.04.2013
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Илия Караниколов, докато до този момент в институцията
имаше и трети управител – Владимир Гюлев.
Управителният съвет вече е тричленен, като се формира от
Асен Ягодин, Илия Караниколов и Христо Карамфилов. От
досегашните членове на УС са заличени Андрей Генев и
Владимир Гюлев. Надзорният съвет пък към момента се
състои от Стефан Белчев, Диана Драгнева и Румен
Порожанов, като заличена е Доротея Иванова Пандова –
Гаргова.

27.03

BG40: 15.03.2013 – 16.04.2013

profit.bg, 2013-04-15

Българска банка за развитие намали броя
на членовете на Управителен и Надзорен
съвет. Банката вече се представлява от Асен Ягодин и

23.03

19.03

82

15.03

Ако увеличението е успешно, капиталът на компанията ще
нарасне от 200 хил. лв. на 266 667 лв. Търговията с правата,
даващи възможност за участие в увеличението ще стартира
на 23 април 2013 г. Крайната дата за търговия с правата на
борсата е 30 април, а датата на аукциона за неизползваните
права е 15 май 2013 г. Акциите се записват до 30 май 2013
г., като срещу три от издадените права можем да запишем 1
нова акция по емисионна цена от 40 лв. Увеличението на
капитала се извършва през БенчМарк Финанс АД.
Последната дата за сключване на сделки с акции на Лавена
АД, в резултат на които приобретателят има право на
участие в увеличението на капитала, е 17 април 2013 г.

88

15.03

Лавена АД ще търси 2.67 млн. лв. от пазара.

profit.bg, 2013-04-15

Българска фондова борса-София АД ще раздава дивиденти на
акционерите си за 2012 г. Това е предвидено да се гласува на общо събрание на борсата,
което ще се проведе на 09.05.2013 г. Реализираната печалба за 2012 г. след облагане с данъци е в
размер на 603 180 лв. Предложението на съвета на директорите е 80% от нетната печалба за 2012
г., в размер на 482 544 лв. да се разпредели като дивидент на акционерите. Пада се по 0.0733 лв. на
всяка акция. Останалите 20% или 120 636 лв. ще се отнесат към фонд Резервен. На събранието ще
бъде отчетена и дейността на БФБ-София през 2012 г. Право на глас в общото събрание имат
акционерите към 25.04.2013 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на БФБ-София АД
с право на глас в общото събрание на акционерите е 23.04.2013 г.
Фирмена информация, 2013-04-11
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Една от най-новите компании на Българска фондова борса Спиди АД
планира да увеличи капитала си и да разпредели дивидент на
акционерите си. Компанията планира да проведе общо събрание на акционерите на 17 май
2013 г., като една от точките на дневния ред е разпределението на печалбата на дружеството от
изминалата година. Планира се печалбата на дружеството за 2012 г. в размер на 7.482 млн. лв., да
се разпредели както следва: сума в размер на 4.417 млн. лв. да бъде разпределена за изплащане на
дивидент на акционерите – по 2.98 лв. за всяка акция преди облагане и други 2.964 млн. лв. да
бъде използвана за увеличение на капитала. Остатъкът, в размер на 100 хил. лв. ще бъде използван
за допълване на законовите резерви на дружеството. Ако решението бъде одобрено, то капиталът
на компанията ще нарасне от 1.482 млн. лв. на 4.446 млн. лв., като ще се използват именно
посочените по-горе средства от реализираната през 2012 г. печалба.
profit.bg, 2013-04-12
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ИНВЕСТИЦИИ

Какао от Първомай
Турската компания за производство на какаов ликьор и
какао на прах Altinmarka ("Алтънмарка") е купила бившата
фабрика за преработка на вълна в Първомай. Сделката е
приключила в края на февруари, а продавач е френската
компания ADF. Продажбата е сред най-значимите на
пазара на индустриални площи, който през последните
години не блестеше с висока активност. В доклада си за
тримесечието
консултантската
компания
Forton
International също отбелязва транзакцията като найзначимата за периода. Според него сделка с подобен мащаб
през последните месеци е тази, при която гръцката
компания за производство на елементи за соларни системи
Nobel Xilinakis нае фабрика с площ 22.5 хил. кв.м на
италианската група "Миролио" в Елин Пелин. Турската
компания е придобила фабриката с разгъната застроена
площ 22 хил. кв.м заедно с прилежащия терен. Според
имотния регистър платената цена за имотите е 9.3 млн. лв.
Фабриката в Първомай бе изградена на терен от 20 дка,
продаден от общината на френския инвеститор "Деваврен",
собственик на ADF. Строителството завърши през 2002 г.
ADF стъпи на българския пазар чрез дружеството "АДФ
България" и в продължение на години беше сред найголемите инвеститори в Първомай. Кризата обаче сви
производството на компанията и през 2008 г. българското
предприятие затвори.
Капитал, 17 април 2013

Продават на търг летище “Кълвача”
Частен съдебен изпълнител е обявил за продажба чрез търг
летището край казанлъшкото село Овощник. То е част от
бивша база на военно-въздушните ни сили и е купено от
“Воинтех” през 2007 година от старозагорския бизнесмен
Стойчо Кълвачев.Плановете на собственика били да се
направят нови писти и център за обслужване на полетите,
но кризата ударила бизнесмена и той обявил фалит. Сега
обектът е на тезгяха заради дългове към една от банките у
нас. Летището е едно от 25-те действащи летища в
страната.
То
е
сертифицирано
от
Гражданска
въздухоплавателна администрация за полети на самолети с
тегло до 5.7 тона. В последните години мястото се
използваше предимно за демонстрационни полети с малки
самолети и делтапланери. Срокът за подаване на оферти от
мераклиите да си купят аеродром е 9 май. Общата площ,
която ще придобие бъдещият собственик е 343 декара, а
дължината на пистата – 600 метра.
Blitz.bg, 16 април 2013

Отчитат силно тримесечие за пазара на
офиси и индустриални площи

Продаваме консулството в
Кения за 2,3 млн. евро
Служебният кабинет реши да
продаде
сградата
на
консулството ни в Кения.
Държавата ще иска за имота
поне
2.35
млн.
евро.
Продажбата е една от точките,
които министрите ще бистрят
на днешното си заседание.
Имотът не се използва по
предназначение
за
дипломатически и консулски
нужди от 1990 г., когато е
закрито
дипломатическото
представителство на България в
Найроби.
Стандарт, 17 април 2013

Започна строителството на
Морската гара в Бургас
Морската гара в Бургас вече се
строи върху терен до старата
кейова стена, между 1-во и 4-то
корабно място на пристанище
Бургас–изток. Изпълнител е
консорциумът
"Техномашпрогрес - ТВП",
който спечели обществената
поръчка
за
инженеринг
(проектиране и строителство),
обявена от ДП "Пристанищна
инфраструктура".
Строителство Градът, 15 април
2013

Пловдив
ще
изгражда
модерна ЗОО градина
Община
Пловдив
води
преговори с няколко фирми за
изграждане
на
модерна
зоологическа
градина
на
стойност около 3 млн.лева. Това
каза пред Дарик радио зам.кметът
по
общинска
собственост Димитър Кацарски.
Зоокътът ще бъде по-голям от
сегашния и ще разполага с
огромен киносалон.
Stroimedia.bg, 12 април 2013

През първото тримесечие на годината инвестициите в
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аутсорсинг услуги и промишлеността са продължили благоприятното си влияние върху пазарите
на офис и индустриални площи, съобщават от Forton International, партньор на глобалният
консултант Cushman & Wakefield за България и Македония. Същевременно новото строителство
във всички сегменти от пазара на бизнес имоти е продължило да се забавя, което е намалило
свободните площи. Данните на Forton не показват влияние на политическата ситуация върху
пазарите на бизнес имоти през първото тримесечие. „Компаниите планират ходовете си месеци
преди да ги извършат, затова не сме изненадани от липсата на натиск върху пазара в резултат на
едномесечната нестабилност“, коментира Сергей Койнов, изпълнителен директор на компанията.
„В момента сме в преходен период, по-важно е да се запази благоприятният бизнес климат, за да
не се почувстват инвеститорите без почва под краката си и без ясна перспектива в средносрочен
план. България е стабилна финансово, затова не очаквам оттегляне на планирани инвестиции,
остава въпросът колко биха се забавили, ако има по-дълъг период на политическа нестабилност“,
добавя Койнов.
Investor.bg, 16 април 2013

Бургас открива новия мол Strand до лятото
Строителството на най-новия мол в Бургас - STRAND, вече е във финалната си фаза. Това
съобщиха изпълнителите от бургаската строителна фирма "Евробилдинг Инженеринг". Издигната
е цялостната стоманенобетонната и металната конструкция на сградата, изградени са и всички
инженерни инсталации. Модерните вентилационни системи са доставени от Испания – технически
усложнена доставка, чиято съпътстващата документация е многократно превеждана на различни
езици, за да отговори на всички европейски изисквания за качество и гаранция. Построена е и
допълнително съпътстваща инфраструктура. Разширен и реконструиран е съществуващия досега
път до мола, собственост на общината. Построен е допълнителен сервизен път за доставките.
Създаден е нов 300 – метров пътен възел, който свързва STRAND със съседните големи магазини.
Новият пътен възел може да бъде използван за нуждите и на градския транспорт, както и да бъде
продължен до 5-ти километър, а после и до кв. Ветрен-Банево. В момента усилено се работят
вътрешните довършителни дейности на различните обекти в мола.
Stroimedia.bg, 16 април 2013

Агенция за имоти очаква цените на жилищата да тръгнат нагоре
Лек ръст на цените на имотите очакват от Адрес Недвижими имоти. Според компанията спадът на
цените е в миналото, още повече, че новото строителство е силно ограничено. В допълнение към
това голям процент от хората считат съхранението на парите си в банка за несигурно.
„Понижението на цените няма как да продължи, като до края на годината очаквам дори лек ръст.
Считам, че през 2014 г. цените на имотите ще бъдат по-високи спрямо настоящата година”,
коментира Георги Павлов, изпълнителен директор на Адрес. „В същото време инвестицията в
имот винаги е по-сигурна от съхранението в банка. Много хора оставиха в сметките си
гарантираната при фалит сума от 196 000 лева, а с допълнителните средства активизираха
търсенето си на качествен имот”, допълва Павлов. От компанията отчитат сериозен ръст на
сделките за жилищни имоти в ниския ценови сегмент през първото тримесечие. Статистиката на
агенцията сочи, че всеки 4 от 5 сделки са за жилища на стойност под 50 хил. евро. Закупените
имоти са разположени главно в периферните квартали на столицата, а площта им варира между 45
и 75 кв.м. „Хората с по-ниски финансови възможности бяха изключително активни през първото
тримесечие на годината”, коментира Калоян Богданов, маркетинг мениджър на АДРЕС
Недвижими имоти.
Investor.bg, 15 април 2013

Продадоха Mall Pleven за 13 млн. лв.
Моловете у нас никнат като гъби след дъжд. Нищо ново. Дори по време на разцвета на пазара на
недвижими имоти, се говореше, че България няма нужда от толкова много търговски центрове.
Въпреки това инвеститорите продължиха да ги строят, като само те знаят на какво са се надявали.
Загубите им днес се изчисляват на милиони. Поредният пример е Mall Pleven. След като няколко
пъти бе обявявана дата на откриване, най-накрая попадна в ръцете на частни съдебни
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изпълнители. Обявената първоначална цена бе 10 млн. лв. Стойността по време на търга не се
вдигна много и новият собственик го придоби за 13 млн. лв. Това е близо 7 пъти под направената
инвестиция, която възлиза на над 80 млн. лв. Търговският център е с разгъната застроена площ от
47 882 кв.м. Разполага с две подземни и три надземни нива. Причината да стигне до търг е дълг
към „Райфайзенбанк”, в чиято полза е учредена ипотеката.
Stroimedia.bg, 15 април 2013

До края на май приключва втория етап от ремонта на Витошка
До края на май ще приключи вторият етап от ремонта на столичния булевард „Витоша“ и
отсечката от ул. "Солунска" до "Неофит Рилски" ще бъде отворена за пешеходци, съобщи
столичният зам.-кмет по транспорта Любомир Христов. Вече са изградени канализационните
колектори, демонтиран е релсовият път, премахнати са старата асфалтова настилка, както и част
от тротоарните плочи. В момента се изливат бетоновите основи, предстои да се довършат
поставените вече специални цветарници, както и да се подмени осветлението и да се изгради
система за напояване на дърветата, поясни Христов. Ремонтът на този участък от Витошка беше
отложен с около година заради липсата на финансиране. Отсечката от бул. „Патриарх Евтимий“ до
ул. „Неофит Рилски“ беше ремонтирана безплатно от строителите на втората линия на метрото.
По думите на Христов тази година ще започне ремонтът и на последния участък на Витошка – от
„Солунска“ до Съдебната палата. Ако климатичните условия позволят, отсечката ще бъде готова в
началото на 2014 г.
Investor.bg, 15 април 2013

Руснаци пазаруват земеделски земи в Добруджа
Сериозни инвестиции в земеделска земя в Добруджа се правят с руски капитали. През последните
две седмици има драстичен ръст на сделки със земеделски зами, твърдят нотариуси в Добрич.
Продават се предимно парцели до 10 декара. Една от причините според тях е появилите се наскоро
в медийното пространство прогнози на специалисти, че цените на малките парцели до 10-15
декара ще паднат надолу. Прави впечатление, че в региона се появяват нови хора и има сериозно
участие на чуждестранни фирми. Цените на земята в Добруджа са едни от най-високите в цялата
страна. В нито един район на държавата няма цени от порядъка на 1300 до 1500 лева за декар. Поголемите парцели до 60-100 декара стигат дори до 1600 лева за декар. Според арендатори от чисто
икономическа гледна точка такъв бърз растеж на цената на земеделската земя не е реален. Този
растеж на цените на нивите води след себе си до един необоснован растеж на рентите Ако във
вътрешността на страната собствениците получават ренти от 20 до 50 лева за декар, то в Добричка
област рентите са от порядъка на 80-100 лева за декар, при условие че в добивите няма кой знае
каква драстична разлика.
Монитор, 15 април 2013

Общини описват имоти за заводи
Каталог на потенциалните инвестиционни проекти в страната ще прави Българската агенция за
инвестиции. Брошурата трябва да събере на едно място атрактивните за български и чужди фирми
възможности за вложения. За целта до 21 април от агенцията събират информация от общините за
парцели или сгради, които могат да бъдат предложени на наши и чужди компании. Това става
ясно от съобщение на сайта на Националното сдружение на общините. От кметовете се иска да
изпратят на агенцията или на министерството на икономиката информация за имоти, общинска
или държавна собственост, които биха представлявали интерес за инвеститори в областта на
селското стопанство. Събират се и данните за промишлени сгради в общините или за парцели, на
които могат да се направят фабрики, почивни бази или друг вид строителство. Местните власти
могат да опишат и проекти на фирми, които работят на територията на общините и търсят
партньори за разрастване или развитие на производството. Изпратената информация ще бъде
разгледана и обобщена от консултанти, с които агенцията за инвестиции работи, и след това ще
бъдат включени в каталога.
Труд, 14 април 2013
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Продават уникална къща на Докторски паметник
Частен съдебен изпълнител продава на търг част от красива и известна жилищна сграда на улица
“Оборище” 43. Имотът е известен като къщата на ген. Стефан Славчев, създател на българската
тежка артилерия. Началната цена е 4,48 млн. лева. Продава се половината къща - една втора от
втория етаж и целият трети (мансарден) с обща площ 440 кв. метра. Цената излиза шокиращо
висока - 5 214 евро на кв. метър. Според брокери такива нива бяха трудно постижими дори в
годините преди имотната криза. Къщата на ул. “Оборище” 43 има пребогата история. Там е живял
зетят на ген. Стефан Славчев - осъденият на смърт от Народния съд Георги Липовански. По-късно
имотът се обитава от внука му, художника Георги Липовански, създател на лъвчето - символът на
СДС, и директор на Националната галерия за чуждестранно изкуство от 1992 до 2004 г. Според
запознати апартаментът на Липовански е бил абсолютен шедьовър, обзаведен с реставрирани
мебели на повече от 100 години. На двора на къщата били засадени борове от италианските Алпи,
които стрували по 20 000 евро дръвчето.
Stroimedia.bg, 12 април 2013
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АНАЛИЗИ

Пазарът на факторинг ще расте и през 2013 г.
За последните пет години все повече компании от секторите на производството и услугите са
започнали да ползват факторингови услуги, отчитат от "Уникредит факторинг". От компанията
посочват, че ако през 2008 г. близо две трети от клиентите в портфолиото им са били търговски
дружества, за периода 2008 - 2012 г. профилът им се е променил доста съществено.
Официална статистика за пазара липсва, но по преценка на Ася Баева, директор на финансовата
институция, през изминалата година общият ръст, отчетен от сектора, е сходен с реализирания от
"Уникредит факторинг", т.е. около 50%.
Нови сектори
Към 2012 г. делът на дружествата от сектора на търговията се е свил до около една трета за сметка
на популяризирането на услугата сред представители и от други направления на икономиката. За
разглеждания петгодишен период сред фирмите от секторите на производството и услугите е
отчетен ръст съответно с 28% и 18% и към 2012 г. те заемат съответно 40% и 19% дял в
портфейла. Според наблюденията на "Уникредит факторинг" увеличаване на използването на
подобен род услуги се наблюдава още и при фармацевтичните, химическите и
металообработващите компании.
Прогнозите на дружеството са през 2013 г. интересът от страна на производствената индустрия да
се запази и увеличи. По-конкретно очакванията са за повишена активност както от страна на
активните напоследък фармацевтични, металообработващи и химически компании, така и от
дружества от селскостопанския сектор и от автомобилната индустрия. Активизиране се очаква и
от страна на малките и средните предприятия, които към момента формират около 50% от
портфейла на финансовата институция.
От специализираното дружество прогнозират нарастване и в използването на специфичните
факторингови продукти, които включват не само финансиране, но и определено кредитно
покритие. В тази група се включват експортният факторинг и т.нар. факторинг без регрес, при
който специализираната компания покрива риска от неплащане от страна на крайния получател на
стоките и услугите, които са обект на факторинговата сделка (за разлика от факторинга с регрес,
при който рискът от неплащане се носи от компанията доставчик). През 2012 г. дружествата,
които са ползвали такива услуги, са съставлявали 18% от портфолиото на "Уникредит факторинг",
като очакванията са към 2013 г. делът им да се повиши до 34%, посочва Ася Баева.
Очакван ръст
По думите на Баева през 2013 г. оборотът на дружеството се очаква да нарасне с около 20-30%.
Толкова е бил и средногодишният ръст, отчетен за последните пет години. Само за 2012 г.
нарастването в бизнеса, регистрирано от компанията, е било с 50% до над 1 млрд. лв. За сравнение
- в световен мащаб пазарът на факторинг услуги е нараснал с около 6% до малко над 2 трлн. евро
през 2012 г., отбелязват от компанията.
"Очакваме тенденцията за развитие през 2013 г. да е по-умерена и общият обем факторинг оборот
да расте в рамките на средния ръст за последните пет години", посочва Баева. Според прогнозата й
не са изключени и по-високи темпове на растеж в сектора при благоприятно развитие на външната
среда. Управляваната от нея компания има около 40% пазарен дял в България.
Капитал, 12 април 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 MANAGEMENT CONFERENCE 2013
КОГА: 22.05.2013
КЪДЕ: Интер Експо Център, София

 КОНФЕРЕНЦИЯ: СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
КОГА: 30.05.2013
КЪДЕ: хотел Хилтън, зала Мусала, София

 КОНФЕРЕНЦИЯ ESPO 2013
КОГА: 30-31.05.2013
КЪДЕ: к.к. Златни Пясъци, Варна
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