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 Инвестиции
 Анализи
 Предстоящи събития

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КПО

Уважаеми членове,

Във връзка с организирания от Камарата на професионалните оценители семинар Ви
съобщаваме, че мероприятието ще се проведе под формата на презентации и дискусионни
панели в рамките на един ден по следните теми:

1. Представяне и целите на Международния комитет за оценителски стандарти.
2. Преглед на основните принципи и характеристики на Международните оценителски
стандарти.
3. Ролята на оценките за целите на финансовата отчетност и Международните Стандарти за
финансови отчети.
4. Бизнес оценки и дисконтирани парични потоци.
5. Оценка на нематериални активи.
6. Оценка на недвижими имоти.
7. Оценка на машини и съоръжения.

Както вече сте информирани семинарът ще се проведе на 24.01.2013 г. (четвъртък) в зала
„Средец” на Шератон София Хотел България от 9:00 часа.

Моля, да заявите желание за участие на e-mail office@kpo.bg до 15.01.2013 г., като
индикирате броя на участниците, които ще се включат. При заявяване на интерес ще
получите подробна програма и форма за регистрация. Моля, имайте предвид, че местата са
ограничени.

От Управителния съвет на КПО
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Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 07.01.2013

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 07.01.2013

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 07.01.2013

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 07.01.2013

Източник: imoti.net

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

КЗК разреши на "Върба-Батанци" да
придобие "Горубсо-Мадан"
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши
концентрация между предприятия чрез придобиване на
едноличен контрол от страна на "Върба-Батанци" АД -
Златоград, върху "Горубсо-Мадан" АД. Придобиващото
дружество се занимава с добив и с преработка на
подземни богатства, строителна, монтажна, търговска и
транспортна дейност и др. Основните дейности на
"Горубсо-Мадан" АД са добив и преработка на оловно-
цинкови руди, производство и продажба на оловни и
цинкови концентрати, както и минно строителство. КЗК
смята, че сделката няма да доведе до възпрепятстване на
конкуренцията на който и да било български пазар,
поради което следва да бъде безусловно разрешена.
Собственик на "Върба-Батанци" (смесено предприятие
между "Минстрой холдинг" и "КЦМ 2000") е
бизнесменът Николай Вълканов, който чрез това си
дружество придоби "Горубсо-Мадан" през миналата
година от Валентин Захариев.

Дневник, 09 януари 2013
Завод за поцинковане на метали ще
заработи в Русе
„Балканцинк" АД е започнала изграждането на завода за
горещо поцинковане на метални изделия. През месец
февруари 2012 г. фирма „Балканцинк" АД закупи
общински терен с обща площ 8 300 кв.м. с
инвестиционното намерение да изгради завод . Съгласно
подписания договор, до 18 месеца след влизането му в
сила, инвеститорът следва да започне строителството на
обекта. Строителството е започнало и скоро предстои да
бъде завършена фазата груб строеж. Амбициите на
фирмата са строителните дейности да приключат през
месец август тази година и заводът да заработи в най-
кратки срокове. Предвижда се да бъдат разкрити около
40 нови работни места, с тенденция те да се увеличават.
„Балканцинк" АД предстои да отвори и магазин за
строителни материали в града с 10 нови работни места.

Дарик радио, 09 януари 2013
"Газпром" продължава да купува
бензиностанции у нас
"Газпром" продължава да купува бензиностанции у нас Руската компания "Газпром" продължава
да увеличава броя на бензиностанциите си в България, след като в понеделник Комисията за
защита на конкуренцията (КЗК) одобри сделки за още осем търговски обекта у нас.
Бензиностанции в Пловдив, Бургас, Ловеч и Асеновград ще станат собственост на "НИС Петрол“,
която е на контролираната от "Газпром" компанията "Нафтена Индустрия Сърбия”. Така "НИС
Петрол" вече ще оперира 22 бензиностанции в България. От антимонополната комисия посочиха,



стр. 3 от 12
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

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

Брой 35/ 10 януари 2013 Камара на професионалните оценители

че проучването на пазара на търговия на дребно с автомобилни горива, условията за конкуренция,
бариерите за навлизане, пазарно положение на участниците преди и след концентрацията и др.
показали, че след сделката ще настъпят хоризонтални ефекти, които няма да доведат до появата на
участник със значително пазарно присъствие, още по-малко с господстващо положение. Пазарът е
сравнително конкурентен, с умерено ниво на концентрация и се характеризира с голям брой
участници - около 3200 търговци, част от които са вериги бензиностанции с осезаемо пазарно
присъствие и друга част – голям брой независими търговци с малки пазарни дялове, коментират от
КЗК.

Медия Пул, 08 януари 2013

БЕХ може да вземе миноритарен пакет от Топлофикация за 400 млн. лв
Една от идеите, които се обсъждат за бъдещето на „Топлофикация - София", е Българският
енергиен холдинг да придобие миноритарен пакет от дружеството срещу част от задълженията му.
Това каза енергийният министър Делян Добрев. Целта не е промяна на собствеността, а начин да
се осигурят допълнителни средства за когенерации и инвестиции в столичната топлофикация,
допълни той. Все още е ниска събираемостта на сметките за отопление в София особено в
сравнение с другите градове, каза още министър Добрев. „Там, където събираемостта е висока, се
правят инвестиции и цената на топлото е по-ниска, отколкото в София", коментира той.
Задълженията на дружеството са натрупани през периода между 2007 и 2009 г., когато
топлофикацията е била държавна, каза кметът на София Йорданка Фандъкова.

Дарик радио, 08 януари 2013

Кувейтци осъдиха „Летище София“ за 38 млн. долара
"Летище София" трябва да плати на кувейтската компания “Mohammed Abdulmohsim Al-Harafi and
Sons” 38 млн. Долара, реши Парижкия арбитражен съд. Компанията е строител на една пот
пистите на софийската аерогара. Средствата за това бяха осигурени от Кувейтския фонд за
развитие. След приключване на строителството обаче изпълнителят заведе иск срещу „Летище
София” за забавяне на разрешителните за строеж, оскъпяване на работата и неизплатени суми.
Тогава транспортното министерство заяви, че кувейтците не са представили фактури за
допълнителните си разходи и затова те не са им покрити.

Класа, 07 януари 2013

Капиталът на Добрички панаир АД няма да се намалява, съобщи кметът на
Община Добрич Иван Колев след общо събрание на акционерите на дружеството. По решение на
Общинския съвет на Добрич беше предложено да бъде намален капиталът на „Добрички панаир”
АД като се освободят и върнат от акционера община Добрич непаричната вноска, представляваща
право на строеж върху 468 кв.метра в бившия „Разсадник”. Предложено беше и останалите
акционери да се освободят от задължението за довнасяне на дължимите вноски – „Зърнени храни
България”АД от 698 броя акции с номинал 1 000 лв., „Бялата лястовица”АД – от 349 броя акции с
номинал 1000 лв. и да върнат на акционера ТПП част от паричните вноски, които съответстват на
намалението на капитала. Всички акционери с изключение на ТПП в Добрич са одобрили
предложеното намаление на капитала на „Добрички панаир” АД, но според устава на дружеството
решенията, свързани с промяна на капитала се взимат с пълно мнозинство.

Фермер.БГ, 2013-01-09
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

България сред страните в ЕС с най-голям
спад в търговията на дребно през ноември
България е на трето място по спад на търговията на
дребно през ноември 2012 г. спрямо ноември 2011 г. с
минус 5,2%, сочат данните на европейската
статистическа служба Евростат. На годишна основа
търговията на дребно е намаляла в 11 страни и е
нараснала в десет. Най-голям спад се наблюдава в
Испания (-9,6%), в Словения (-6,1%), в България и
Португалия (-5,2%). Най-висок е растежът в Латвия
(+8,7%), в Белгия (+4,5%) и в Естония (+4,3%).

Дарик радио, 09 януари 2013

Доходността на 10,5-годишните ни
облигации продължава да пада
Министерството на финансите (МФ) е постигнало нов
минимум на доходността в сегмента на 10,5-годишните
бенчмаркови държавни ценни книжа. На първия аукцион
за 2013 г., проведен на 7 януари, отчетената доходност по
новоемитирана облигация с падеж юли 2023 г. е 3,43%.
Търсенето от страна на участниците е било засилено,
като подадените поръчки са надвишили 177 млн. лв., при
предложено за продажба и одобрено количество книжа в
размер на 50 млн. лв., което съответства на коефициент
на покритие от 3,54. За сравнение през миналата година
доходността по емисията 10,5 годишни книжа, емитирана
през 2012 г., намаля от 5,35% през януари до 3,45% на
последния за нея аукцион през ноември, припомнят от
МФ. Облигацията е от приоритетно значение за
България, тъй като доходността й на вторичен пазар през
тази година ще се използва от Европейската централна
банка за изчисляване на хармонизирания дългосрочен
лихвен процент за оценка степента на сближаване
(критерий от Маастрихт).

econ.bg, 08 Януари 2013

Сериозно облекчение за бизнеса при
плащането на налозите влезе в сила от 1
януари 2013 г.
Вече не е необходимо фирмите да плащат осигуровките в
деня за даване на заплати. Осигуровките за пенсия и
здраве на работниците трябва да се плащат до 25-о число
на месеца без значение на коя дата се дават заплатите.
Това дава по-голяма свобода на бизнеса. Досега
осигуровките трябваше да се внасят в деня за даване на
заплати, което сериозно натоварваше бюджета на
фирмите и водеше до забавяне при изплащането на
възнагражденията. За забавените заплати, които още не
са платени, осигуровките също се внасят до 25-о число,

09.01.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.49460
GBP/BGN 2.40126

Икономически показатели
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докато досега този срок беше краят на месеца. Промяната беше направена заради въвеждането на
единната сметка на НАП за плащане на всички налози към републиканския бюджет. ДДС, данъкът
върху печалбата, осигуровките на работниците и данъкът върху заплатите им вече може да се
плащат от фирмите наведнъж с едно платежно нареждане. Като при постъпване на пари в НАП
първо се погасяват най-старите задължения.

Стандарт, 07 Януари 2013

Скътали сме в банки 35,3 млрд. лв.
Депозитите на гражданите се увеличават до нов рекорд от 35,3 млрд. лв. към края на ноември,
показват данни на Българската народна банка (БНБ). Само за един месец българите са сложили на
влог 409 млн. лв. За една година хората са успели да спестят 4,1 млрд. лв. Въпреки ръстът в
спестяванията на населението трудно може да се каже, че българинът е повишил жизнения си
стандарт, посочва в свой анализ една от най-големите банки у нас. Данните показват, че повечето
домакинства в България не разполагат с големи депозити. 75% от влоговете на българите са за
суми до 1000 лв. Статистиката на БНБ показва още, че броят на гражданите с депозити по над 1
млн. лева е едва 625. Големите депозити са средства от продажба на недвижими имоти, дивиденти
и др. Значителен е делът и на влоговете, открити със средства от бизнес в България. Причината е
добрата доходност по депозитите и малкия риск на фона на нестабилната икономическа среда. От
банката прогнозират още, че през 2013 г. спестяванията на населението ще продължат да
нарастват, макар и с по-бавни темпове в сравнение с изминалата година.

Монитор, 04 Януари 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Хотели", по Приходи от продажби за 2011 г.

No_
2011

Приходи от продажби

(хил. лв.)Предприятие Град

2011 2010
1 Албена АД Оброчище 81 391 79 702
2 Тера Тур Сервиз ЕООД София 29 902 25 276
3 Академика Сий Палас АД София 17 967 16 586
4 Профилактика, рехабилитация и отдих ЕАД София 17 876 20 112
5 Дюни АД Созопол 17 120 14 550
6 Зографски - частно акционерно дружество АД София 16 242 14 379
7 София Хотел Балкан АД София 15 523 15 030
8 Съни Травел ЕООД София 15 243 14 008
9 Гранд Хотел Варна АД Варна 15 043 13 954

10 Дафна ДК ООД Пловдив 13 021 13 042
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com



стр. 6 от 12
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

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

Брой 35/ 10 януари 2013 Камара на професионалните оценители

БОРСОВИ НОВИНИ

Китайски граждани са купували акциите на
Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ
Китайски граждани са купували акциите на Маунтин
Парадайс Инвест АДСИЦ в периода от 1 февруари 2012 г.
до 2 октомври 2012 г., показват данни на Комисията за
финансов надзор. Те са оповестени в принудителна
административна мярка (ПАМ) от 3 януари 2013 г.,
задължаваща БФБ-София да спре търговията с
дружеството, тъй като на 5 декември 2012 г. комисията
отне лиценза на АДСИЦ-а. БФБ-София спря търговията с
акциите на дружеството от 4 януари 2013 г. В ПАМ-а на
КФН се четат интересни факти за Маунтин Парадайс
Инвест АДСИЦ. Записано е, че китайците са купували от
единственото физическо лице със значително участие в
капитала. Кое е то не се споменава, но може би това е
Лъчезар Динев, който е намалил дела си в Маунтин
Парадайс Инвест АДСИЦ от 25,002% на 24,977% на 23 юли
2012 г. Китайците са купували при цена на акция от 250
лв., което е оценило АДСИЦ-а на 125,5 млн. лв.

Инвестор.БГ, 2013-01-09

"Златен лев Холдинг" АД се раздели с
участието си във "Водица Дистрибюшън"
ООД
Златен лев Холдинг" АД е продало собствеността си от
капитала на "Водица Дистрибюшън" ООД, съобщиха от
дружеството. Тя представлява 24 дяла с номинална
стойност 100 лв. съставляващи 24% от капитала на ООД-
то. Делът е продаден на съдружника Георги Иванов Калев
и е освободено като съдружник.

Money.bg, 2013-01-08

Балчик чака акциите на „Албена” да
поскъпнат
„Не бързаме да правим втори конкурс за продажба на
акциите на общината в „Албена” АД”, каза кметът на
Балчик Николай Ангелов. Причината е, че в края на миналата година цената на акция на
дружеството на фондовата борса падна до 37-38 лв. за акция. Общинският съвет обаче е определил
цена на една акция в размер на 44,50 лв. „Продължаваме да искаме определената от общинския
съвет цена. Ще направим втория конкурс за целия пакет от 304 570 поименни безналични акции
едва след като станат ясни финансовите резултати на „Албена” АД за 2012 г.”, коментира още
Ангелов. Балчик притежава 7,46 на сто от капитала на акционерното дружество. Средствата от
продажбата на акциите ще бъдат използвани за погасяване на инвестиционни кредити на
общината.

Монитор, 2013-01-07

БФБ-София
Седмичен оборот (31 декември 2012 –
04 януари 2013) (лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 585 880.57
Standard 559 943.62
АДСИЦ 122 032.06
Общо 1 631 698.92

BGREIT: 07.12.2012 – 08.01.2013
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Rainbow Malta (Holdings) Limited продаде 5% от капитала на Мейфеър
Груп АД
Rainbow Malta (Holdings) Limited е продало 5% от капитала на Мейфеър Груп АД, съобщиха от
емитента. Това са 1225 бр. акции от капитала. След продажбата, мажоритарния собственик остава
с 94.99% от капитала на дружеството. Направената справка показва, че сделката е сключена на 21
декември 2012г. на извънборсов пазар, при цена 6.65лв. на акция. Припомняме, че Rainbow Malta
(Holdings) Limited придоби мажоритарното участие от Мейфеър Груп АД на 22 ноември 2012г.,
закупувайки 99.99% или 24 999 акции от дружеството на цена също 6.65 лв. за брой. Сделки на
регулиран пазар с акциите на Мейфеър Груп АД не са сключвани.

Money.bg, 2013-01-07

КФН иска спиране на търговията с Маунтин Парадайс Инвест
Комисията за финансов надзор (КФН) взе решение за откриване на производство за прилагане на
принудителна административна мярка по чл. 118, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗПФИ спрямо “Българска
фондова борса-София” АД със следното съдържание: „Задължавам „Българска фондова борса-
София” АД незабавно да предприеме необходимите действия, в резултат на които до един час от
получаване на настоящото решение да бъде спряна търговията с акции, емисия ISIN
BG1100028080, емитирани от „Маунтин Парадайс Инвест” АДСИЦ, допуснати до търговия към
настоящия момент на сегментите на регулирания пазар.” Мотивите за откриване на
административното производство са следните: Законодателството не предвижда правна
възможност за промяна на предмета на дейност на „Маунтин Парадайс Инвест” АДСИЦ или за
преобразуването му в друг вид търговско дружество. Същевременно е отнет лиценза на
дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, предвид
което вече няма право да осъществява дейността, за която е било лицензирано. В тази връзка
„Маунтин Парадайс Инвест” АДСИЦ няма правна и фактическа възможност да изпълнява
инвестиционните цели, заложени в проспекта му, а именно да придобива инвестиционни имоти,
реализира печалба от ръста в стойността на недвижимите имоти чрез отдаването им под наем или
тяхната продажба и да осигурява текущ доход на акционерите си.

profit.bg, 2013-01-04

ЦКБ прехвърли 7% от Инвестиционна компания Галата
В края на 2012 г. Централна кооперативна банка е прехвърлила малко над 7% от капитала на
Инвестиционна компания Галата, става ясно от справка в седмичния бюлетин на Централен
депозитар. След прехвърлянето, дяловото участие на банката в дружеството намалява до 15.05%.
Купувач на пакета е Холдинг Варна АД, притежаващ вече 15.63 на сто от компанията. Само преди
седмица Ви информирахме, че холдинговото дружество е придобило хотел Атлас в к.к. Златни
пясъци и хотел Астера Банско в гр. Банско. Покупките са направени чрез дъщерните дружества
МС Фуд Варна ЕООД и Канисто-Мати ЕООД. Офертите купува/продава при Холдинг Варна към
момента са на нива от 5.55 и 5.99 лв. за брой.

profit.bg, 2013-01-04
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ИНВЕСТИЦИИ

Завършват "Тракия" до юни, а "Марица" -
до ноември
Целият участък на магистрала "Тракия" ще бъде завършен
до юни, а "Марица" – до ноември, обяви шефът на Агенция
"Пътна инфраструктура" (АПИ) Лазар Лазаров. Предстои
да бъдат отворени и офертите за строителството на 32
километра от пътя от София до Калотина, срокът за
подаване на документацията изтече на 7 януари. Трасето
ще бъде завършено за 2 години. Индикативната стойност
на проекта е 200 млн. лева без ДДС. 80% се финансира от
Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна
програма "Транспорт" и 20% от държавния бюджет. През
2013 г. екипът на Лазар Лазаров има задача да ремонтира и
три виадукта - 2 на магистрала "Тракия" и един - на
"Хемус". Едното съоръжение на "Тракия" ще бъде
ремонтирано от австрийската PORR Bau, а другото – от
сдружение между "Геострой", "Мостремонт 97" и
"Пътстрой 92" (последното е част от групата на
"Геотехмин"). За ремонта от бюджета ще бъдат отпуснати
43 млн. лева.

econ.bg, 09 януари 2013
Държавен съдебен изпълнител продава три
отделения на неработещата болница в
Елена
Държавен съдебен изпълнител продава три отделения на
неработещата болница в Елена за над 250 000 лева.
Родилното отделение от 466 кв. м застроена площ е със
стартова оценка от 89 340 лв. Детското отделение от 605 кв.
м е оценено на 106 800 лв. На публична продан е изложен и
кухненският блок от 354 кв. м за 53 580 лв. Три имота се
продават със съответните идеални части от цялата сграда.
Въпросният търг в Елена се провежда за втори път, но
отново кандидати няма. Общата цена на недвижимите
имоти е за над 250 000 лева. „Този търг е втори пореден, на
третия цената ще падне с 50% и може би тогава някой ще
прояви интерес”, каза управителят на закритата болница д-
р Йорданка Садинова. Освен сградния фонд на публична
продан са изложени и машини и вещи. Тяхната цена е над
2000 лева. Съдебният изпълнител от Елена предлага
чаршафи, калъфки, престилки, телевизори, инхалатори,
апарат за кръвно, щипки, пинсети, ножици. Цената на една
калъфка е 92 стотинки, на една престилка - 3.38 лв., на един чаршаф – 2.76 лв. Най-скъпата вещ е
наркозен апарат за 1333 лв. Взискатели по двете изпълнителни дела са физически лица, бивши
служители на общинската болница „Д-р Димитър Моллов”, които имат да получават заплати и
осигуровки през последните години и са осъдили дружеството. Огледите за втория обявен търг
изтичат на 10 януари 2013 г., установи още наша проверка. Към момента всичките дългове на
болницата са над 1 млн. Лв., поясни вчера кметът на Елена инж. Дилян Млъзев.

Борба - Велико Търново, 09 януари 2013
Цените на гарсониерите край морето тръгнаха надолу

Немци вдигат мегазавод за
автоклиматици
Немска фирма, специализирана
в производството на
автомобилни климатици, ще
строи завод в Пловдив. В
момента представители на
компанията оглеждат
подходящи терени.

Стандарт, 09 януари 2013

Частен съдебен изпълнител
е обявил за продажба
Предприятие за производство
на метални конструкции.
Имотът, който ще се продава е
на фирма „Секдоор". Заводът за
бетонови елементи
функционира и няма
затруднения да осъществява
дейност.

Марица, 09 януари 2013

До октомври Централната
баня става Музей на София
В последните дни на месец
декември Столична община
обяви обществена поръчка за
изпълнение на строително-
монтажни работи по
адаптацията на Централната
минерална баня за Музей на
София. Проектът се реализира
чрез схемата развитие на
природни, културни и
исторически атракции на
оперативна програма
"Регионално развитие".

Строителство Градът, 04 януари
2013
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Гарсониерите, разположени в периферните комплекси на Варна и Бургас, за последната година са
поевтинели с около 5 на сто,  сочат данните на сайтовете за имоти. Спадът на цените идва въпреки
съживяването в търсенето на евтини едностайни, намиращи се в квартали по-далеч от центъра на
големите градове. Според Константин Пандов от агенция ЕППИ при панелните едностайни винаги
пазарът е бил раздвижен. Причината е, че хората, които не искат да направят компромис с
мястото, са готови да го направят за типа на сградата казва брокерът. „Търсенето за този тип
жилища продължава и за това, защото се купуват реални квадратури. Най-предпочитани остават
най-евтините апартаменти. Избягват се имоти на първи или последен етаж. Дори цената да е
ниска, много от купувачите не искат ида чуят за подобни апартаменти”, уточнява Пандов.
„Принципно панелните жилища и най-вече гарсониерите са на прилична цена и дори банките
отпускат ипотеки за част от цената им при сделката”, смята Даниела Грозева от „Веда корект”.
„Този вид имоти, освен че предлагат реална квадратура, при тях има възможност и за
преустройства и усвояване на немалките площи на балконите.

Монитор, 08 януари 2013
Хипермаркетите с експанзия на пазара в страната
Въпреки по-забавените си темпове спрямо 2011 г., дискаунтърите продължават да се налагат на
българския пазар. И през 2012 г. те продължават своята експанзия в страната. Това показва анализ
на пазара на търговски площи в България през 2012 г., изготвен от GVA Sollers Solutions. Към
момента Лидл е една от най-бързо разрастващите се вериги в страната. Преди две години тя
стартира с 14 магазина, които днес вече наброяват 62, с което се нарежда на второ място по брой
обекти в България. През 2012 г. Лидл отвориха още един магазин на територията на столицата, а
по-късно, в рамките на един ден, веригата отвори четири магазина в четири различни града
(Бургас, Русе, Стара Загора и Враца). В навечерието на годишнината си веригата отвори още два -
в София и Бургас. Първото място по брой магазини в страната продължава да държи Билла, която
е от 12 години на българския пазар. През 2012 г. тя отвори само 1 магазин и броят им достигна 86.
От началото на 2012 г. Пикадили закри 6 губещи магазина на територията на страната - обектите в
Русе, Стара Загора, Ямбол, “Пикадили - Запад” във Варна, “Пикадили - Полиграфия” и “Пикадили
- експрес” в Пловдив.

profit.bg, 08 януари 2013
Чужденците у нас търсят жилища, а не бизнес имоти
Интересът на чужденци към покупка на жилище у нас постепенно става все по-обективен. Няма
обаче сериозен интерес на чужди компании, специализирани в придобиването на бизнес имоти
към нашата страна, какъвто имаше преди няколко години. Това отчете пред Агенция Фокус
председателят на Управителния съвет на Национално сдружение „Недвижими имоти" Иван
Велков. „Има интерес единствено в жилищния сегмент – там, където става дума за персонални, за
много малки и дребни инвеститори, които търсят по-скоро сигурност и спокойствие за
собствените си спестявания. Големият, фирменият – изчезна", коментира Велков. Той отбеляза, че
основните причини, поради които чужденците купуват имоти не само в България, а и в чужбина,
са, че искат да сменят настоящото си битие. „Ако някой е живял и работил в страна с по-различен
климат, си е мечтаел цял живот, като се пенсионира, да живее на топло и да има море и планина, и
да се разхожда сред градини с цветя и рози. Такива хора има и от Скандинавските страни, и от
Острова, а напоследък и от Русия и съседните и държави", каза той. По думите му персоналният
интерес да изберат България се дължи на различни субективни фактори, комбинирани с
изключително изгодните за техните стандарти номинални суми, които те би трябвало да вложат, за
да получат сравнително пригоден за живеене имот.

profit.bg, 07 януари 2013



стр. 10 от 12
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

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

Брой 35/ 10 януари 2013 Камара на професионалните оценители

АНАЛИЗИ

Перфектната глобална буря за 2013 г.
Нестабилните икономики и екстремното време заедно са увеличили глобалните рискове през
изминалата година, създавайки изключително опасна смесица, твърди доклад на Световния
икономически форум, цитиран от агенция Reuters. Светът е изложен на все повече рискове, тъй
като постоянната икономическа нестабилност намалява способността за справяне с
предизвикателствата на околната среда, пише в доклада.

Въпреки че Европа успя да спаси еврото от разпад през 2012 г., а САЩ не пропаднаха във
фискалната пропаст, бизнес лидерите и експертите се опасяват, че политиците не могат да се
справят с фундаментални проблеми. Това е изводът от доклада "Глобалните рискове 2013 г.". В
проучването са участвали повече от 1000 експерти и индустриални лидери. Те са малко по-
песимистично настроени за идното десетилетие, отколкото преди година. "Това отразява загубата
на увереност в лидерските умения на правителствата", казва Лий Хауел, управляващ директор в
Световния икономически форум, отговорен за изготвянето на доклада. Големите разлики в
благосъстоянието и неустойчивите правителствени финанси са най-големите икономически
заплахи пред света – както е било и през миналия януари, но опасностите, които крие климатът, са
се увеличили.

Докладът от 80 страници, съдържащ анализ на 50-те риска за следващите 10 години, е публикуван
малко преди годишната среща на Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос от
23 до 27 януари. На нея по традиция представители на бизнеса, банките, правителствата и
влиятелни в обществото личности обсъждат бъдещето на света. Давос се превърна в символ на
модерния глобализиран свят, доминиран от успешните мултинационални корпорации, отбелязва
агенция Reuters. Изпълнителните директори пристигат с частните си самолети, които все още
внушават увереност, но "човекът от Давос" има много за какво да се притеснява.

Природна и икономическа буря

Притесненията на нарастващите вредни емисии се увеличиха значително през изминалите 12
месеца. Този проблем е на трето място като цяло, а провалът в адаптирането към климатичните
проблеми се смята за най-големия риск, свързан с околната среда. Ураганът "Санди", който
връхлетя източното крайбрежие на САЩ през октомври, беше отрезвяващ сигнал за мнозина. Но
бурята не беше изолирано събитие през годината, когато светът стана свидетел и на суши,
наводнения и рекордно топене на арктическите ледове. Тази седмица пък Австралия е обхваната
от пожари и температури над 40 градуса, а термометрите в Китай показват рекордните минус 28
градуса по Целзий.

"Две бури – природна и икономическа – са на път да се сблъскат", казва Джон Држик,
изпълнителен директор на Oliver Wyman, клон на застрахователния брокер Marsh & McLennan.
"Ако не разпределим ресурсите, необходими за намаляване на нарастващия риск от тежки
метеорологични явления, световният просперитет за бъдещите поколения може да бъде
застрашен", допълва той. Тази година срещата в Давос признава необходимостта правителствата и
бизнесът да развият стратегии, за да могат ключовите системи да продължат да функционират,
изправени пред редица заплахи.

"Тези глобални рискове са в есенцията си здравословно предупреждение що се отнася до нашите
най-критични системи", казва Лий Хауел. "Националната устойчивост на глобални рискове трябва
да бъде приоритет, така че критични системи да продължат да функционират въпреки
потенциално голямо смущение" допълва той. "С нарастването на разходите по бедствия като
супербурята "Санди", големи заплахи за островни държави и крайбрежни селища, и без резолюция
за емисията на вредни газове, е време да действаме", казва Аксел Леман от Zurich Insurance Group.
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Три рискови случая
"Глобалните рискове 2013" акцентира върху три основни глобални рискови процеса. Огромният
напредък в здравеопазването остави света опасно самонадеян. Нарастващата резистентност към
антибиотици може да изправят задлъжнелите здравни системи на ръба на колапса, докато
хиперсвързаният свят позволява на пандемиите да се разрастват бързо.

Второто, на което се обръща докладът, са надвисналите обществено-икономически рискове, което
пречат на усилията за справяне с предизвикателствата на климатичните промени. Характерните
когнитивни пристрастия правят международната общност по-малко склонна да се справя с
подобни дългосрочни заплахи въпреки неотдавна преживени тежки природни бедствия. Във
време, когато в икономиката и околната среда се случват структурни промени, са нужни нови
подходи за осъществяване на стратегическите инвестиции за избягване на най-лошите сценарии и
за двете системи.

"Дигитални пожари" - са формулирали авторите третия рисков процес. От печатните медии до
интернет винаги е било трудно да се предвиди как новите технологии ще променят обществото.
Тъй като ролята на традиционните медии на пазители е ерозирала, глобалната свързаност
позволява плъзването като горски пожари на масивна дигитална дезинформация, кибератаки,
тероризъм и срив на глобалното управление. Това бързо може да се прехвърли от цифровия в
реалния свят и да предизвика истински хаос.

Капитал, 08 януари 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 НЛП - ПРАКТИК: УПРАВЛЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ
КОГА: 16.10.2012-13.01.2013

КЪДЕ: Учебен център на Института по НЛП, София, ж. к. Белите брези, ул. "Дойран" 15,вх. Б,
ет. 2, офис 7

 ФИРМЕНО КОНКУРЕНТНО РАЗУЗНАВАНЕ
КОГА: 16-18.01.2013

КЪДЕ: хотел "Шипка", София, бул "Тотлебен" 34А

 ИКОНОМИЧЕСКИ ШПИОНАЖ И ФИРМЕНА СИГУРНОСТ
КОГА: 19.01.2013

КЪДЕ: Парк Хотел Витоша, София, ул. Росарио 1

 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
КОГА: 04-06.02.2013

КЪДЕ: Интерпред-СТЦ София

 ACCREDITED PRINCE2 PRACTITIONER CERTIFICATE PROGRAMME
КОГА: 27.02.2013

КЪДЕ: онлайн обучение, София

 SEO КОНФЕРЕНЦИЯ 2013
КОГА: 22.03.2013

КЪДЕ: Интер експо център, София, бул. Цариградско шосе 147


