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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Разпродават завода за биоетанол в Горна
Малина
Кризата застигна и производителя на биоетанол
„Профекс Биопродукти“, става ясно от публикация на
сайта на Камарата за частните съдебни изпълнители.
Завода за биоетанол в Горна Малина е обявен за
публична продан. Исканата цена надхвърля 11,1 млн.
лева, а дали ще има купувач ще стане ясно на 9 юли от 9
часа. Търгът е по искане на кредитора – Обединена
българска банка (ОББ), се казва още в обявата. Срещу
исканата цена новият купувач ще получи котелна и
парова централа, инсталации за преработка на зърно,
склад за алкохол и други производствени сгради. Освен
производството на горивото собственикът е принуден да
продаде и бизнеса си с производство на хлебни
продукти. Строителството на завода за биоетанол край
София започна през 2007 година. Основен акционер е
„Профекс“ ООД, компания, чиято основна дейност е
свързана с търговия със зърнени продукти.
Предприятието за производство на биологичното гориво
беше завършено през 2009 година.
Investor.bg ,12 юни 2013

Продадоха хлебозавода в Шумен
Производствените сгради на бившия хлебозавод "Корн"
в Шумен са продадени от съдия изпълнител и сделката е
пред финализиране. Купувачът е фирма "Ню бейкъри",
собственост на братята Мартин и Красен Каменски от
Шумен. Близо 19 дка площ с 19 сгради бяха обявени на
публична продан за 786 000 лв. На търга не се явил друг
кандидат. Амбициите на новите собственици са да
произвеждат хлебни изделия след ремонт и закупуване
на нова техника. Шуменският хлебозавод прекрати
дейност през ноември 2011 г., а активите и
задълженията бяха наследени от фирма "Фирин".
Стотици притежатели на купони - частни лица и
земеделски кооперации, които са предавали зърното си
на хлебозавода, не можаха да реализират ценните
хартийки.
Труд, 11 юни 2013



стр. 2 от 12
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

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

Брой 23 (56)/ 13 юни 2013 Камара на професионалните оценители

Нов опит за продажба на последната перла в короната на Захариев
Частен съдебен изпълнител за трети път ще опита да продаде завода на „Фин Тех Маш“ в
Пловдив, показа справка в портала на Камарата на частните съдебни изпълнители. Исканата сума
е 5,22 млн. лева, срещу които новият собственик ще придобие 26 производствени сгради,
разположени на площ от 92 хил. кв. метра. От началото на годината досега имаше два опита за
продажбата на имота. Започна се със сумата от 6,83 млн. лева. Сагата с компанията обаче далеч не
започва сега. Това е последното производствено предприятие от разпадналата се империя на
Валентин Захариев. „Интертръст Холдинг“ закупи завода "Антон Иванов" край Пловдив през 2003
година, прекръсти го на "Фин Тех Маш" и първоначално работата потръгна. Компанията
произвеждаше основно селскостопанска техника – мотокултиватори, фрези и резервни части за
трактори. Новият собственик обаче има по-амбициозни планове и дори изгражда
високотехнологична линия за сглобяване на американски автобуси.
Investor.bg , 07 юни 2013

Учредиха смесеното дружество за Дунав мост 2
Българо-румънското дружество „Дунав мост Видин – Калафат” АД беше учредено вчера на
събрание на акционерите в сградата на транспортното министерство. Седалището и адресът на
управление на дружеството са във Видин, съобщиха от ведомството. Съвместната компания ще
има отговорност за управлението, експлоатацията и поддръжката на комбинирания граничен мост
над река Дунав при Видин, както и за събирането на таксите за преминаване от пътните превозни
средства. Капиталът на дружеството е в размер на 300 000 лева, разпределен по равно между
акционерите. Преди ден стана ясно, че вторият мост над Дунав е получил Акт 15 от строителния
надзор.
Монитор, 07 юни 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Износът скочи с 21%
Износът на България скочи с 21,6% през април спрямо
същия месец на миналата година, обявиха от НСИ.
Износът за страните от ЕС нараства с 13%, а експортът за
държавите извън общността скача с над 35%. Така се
продължава тенденцията от последните месеци за
сериозен ръст на износа. По-сериозен продължава да
бъде ръстът на износа за страните извън ЕС, тъй като
българските фирми се стремят да навлизат по-сериозно
на нови чужди пазари. Общо за периода януари-април от
България са изнесени стоки и услуги на стойност 14,1
млрд. лв., което е ръст с 15,2% спрямо същия период на
миналата година. В същото време вносът през април
нараства само с 1,5% спрямо същия месец на миналата
година. А за първите четири месеца на 2013 г. вносът е на
стойност 16 млрд. лв., което е увеличение само с 2,5%.
Това показва, че потреблението в страната и
инвестициите се задържат през първите месеци от
годината. В резултат дупката във външната търговия
рязко намалява.
Стандарт, 11 Юни 2013

Оборотите на дребно нарастват през
април
Оборотите в търговията на дребно се увеличават с 0.8%
през април спрямо март и с 3.1% спрямо април 2012 г.,
сочат предварителните сезонно изгладени данни на НСИ.
Спрямо предходния месец по-добре са вървели
продажбите във всички икономически групи, но най-
голямо увеличение е регистрирано в търговията на
дребно с разнообразни стоки - с 14.2%, а най-малко - в
търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и
тютюневи изделия - с 0.2%. Спрямо същия месец на
миналата година най-много нараства търговията на
дребно с разнообразни стоки - с 22.3%, с текстил,
облекло, обувки и кожени изделия - със 17.7%, с
автомобилни горива и смазочни материали - с 11.2%.
Спад е регистриран в търговията на дребно с компютърна
и комуникационна техника - с 3.1%.
Дневник, 10 Юни 2013

Само 37% от дълговете на фирмите са към
банките
Българските фирми продължават да трупат дългове. В
същото време банковите кредити са малка част от всички
борчове на предприятията в сравнение с останалите
държави от ЕС. Делът на заемите, отпуснати у нас, е

12.06.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.47354
GBP/BGN 2.29047
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Централен курс на БНБ
ОЛП 0.01% от 01.06.2013
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ПЧИ 49.2 млн. EUR през март 2013
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Лоши и преструктурирани кредити
към март 2013
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37,6% от общия размер на фирмените дългове. За Стария континент обаче средното ниво е около
50 на сто. Това става ясно от анализ на Българската народна банка (БНБ) за икономическото
развитие на страната. Голяма част от задлъжнялостта на българските предприятия идва от
чуждестранни източници на финансиране. То е предимно по линия на вътрешнофирмени кредити
с преки чуждестранни инвестиции, отчитат от централната ни банка. За миналата година и
първите два месеца на 2013 г. делът на тези инвестиции в частния негарантиран външен дълг е
60% общо за икономиката ни. За сравнение през 2003 г. това ниво е било около 30 на сто.
Монитор, 07 Юни 2013

БВП на страната стигна 16,58 млрд. лв.
През първото тримесечие на 2013 г. БВП на страната възлиза на 16,58 млрд. лв. (8,48 млрд. евро)
по текущи цени. На човек от населението се падат по 2277 лв., съобщиха от НСИ. БВП на
България нараства с 0,4% спрямо първото тримесечие на миналата година. В сравнение с периода
от октомври до декември на 2012 г. увеличението е с 0,1 на сто, отчитат още от националната
статистика. Създадената от икономическите отрасли брутна добавена стойност възлиза на 14,1
млрд. лв. през първото тримесечие на годината. Данните показват още, че относителният дял на
аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 0,9 процентни пункта до 4,5
на сто за година. Делът на индустрията обаче се свива с 0,4 процентни пункта до 32%. Такава е
тенденцията и в сектора на услугите. Относителният дял на добавената стойност, формирана от
тази сфера, намалява от 64 на сто до 63,5% за година. Инвестициите формират 18,2 на сто от БВП.
Монитор, 06 Юни 2013

Изработваме по 12,7 лв. на час
За един час работа българите създават средно 12,7 лв. от БВП на страната, сочат данните на НИС.
През първото тримесечие на 2013 г. производителността на труда е най-висока в индустрията,
където за един час работа се създават 13,5 лв. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно
по 9,7 лв. на час. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - по 3,7 лв. за всеки
час работа. През първото тримесечие на 2013 г. БВП на един зает нараства с 0,7% спрямо същия
период на миналата година. Явно хората работят все по-ефективно. Заетите лица в икономиката са
3,188 млн. души. Те са работили общо 1,3 млрд. часа през първото тримесечие.
Стандарт, 06 Юни 2013

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Цялостно строителство на сгради и
строителни съоръжения", по ДМА за 2011 г.

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

No_
2011 ДМА (хил. лв.)

Предприятие Град
2011 2010

1 Сиенит Инвест ООД Пловдив 44 893 n.d.
2 Енемона АД Козлодуй 35 382 35 652
3 Главболгарстрой АД София 31 322 35 202
4 Планекс ООД Варна 31 058 33 579
5 Минстрой Холдинг АД София 28 372 13 617
6 Главно управление Строителство и

Възстановяване ЕАД
София 25 474 29 478

7 АТ Инженеринг 2000 ООД София 18 764 19 185
8 Промишлено-търговска зона Куклен АД Куклен 17 289 17 556
9 Транспортно строителство и възстановяване ДФ София 16 236 16 413

10 Галчев Инженеринг Груп АД София 15 193 12 185
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БОРСОВИ НОВИНИ

Сделка с облигации на "НУРТС България"
повишиха оборота на БФБ
Борсовите индекси по света се движеха в различни посоки
в понеделник, а анализаторите отдаваха това на
предпазливия оптимизъм сред инвеститорите, който беше
подсилен от рейтинговата агенция S&P, която ревизира
перспективите пред рейтинга на САЩ от негативни към
стабилни. В България три от индексите на Българската
фондова борса - София, приключиха първата за тази
седмица сесия на положителна територия и само широкият
BG40 се отчете със спад от 0.56% до 151.23 пункта. SOFIX
и BGTR30 добавиха по 0.41% и 0.13%, достигайки
съответно до 443.96 и 311.77 пункта. С най-голяма печалба
завърши BGREIT, след като секторният индекс затвори с
1.08% повишение до 90.25 пункта. Общо 40.39 млн. лв.
беше стойността на всички сделки на регулирания пазар, от
които 38.7 млн. лв. бяха от прехвърляне на облигации на
"НУРТС България". С най-голяма ликвидност за трета
поредна сесия се отличи фармацевтичният холдинг
"Софарма". При оборот от 550 хил. лв. той добави
минималните 0.36% до 3.1 лв. за акция. Добра ликвидност
и 135 хил. лв. оборот по позицията на "Химимпорт"
помогна на акциите на холдинга да се покачат с 0.35% до
1.44 лв. за брой. При почти всички други компании
обемите на търговия останаха ниски, а изключение правят
няколко дружества, които се търгуват в единични по-
значими сделки.
Капитал, 2013-06-11

Оптимизмът на българската борса се
засилва
Българската фондова борса изпрати последната сесия за
тази седмица с покачване, придружено за пореден път от
по-висок оборот от този, с който са свикнали да виждат
пазарните участници последните четири години.
Основният индекс SOFIX се покачи с 1.35%, точно с
колкото се повиши и равнопретегленият BG TR30, като
двата индекса достигнаха до 442.14 и 311.37 пункта съответно. Най-много обаче се покачи BG40
(+8.18%), достигайки 152.08 пункта, благодарение най-вече на повишенията, които отбелязаха
"ЧЕЗ Разпределение България" (+10%) и "Енерго-про мрежи" (+5.77%), но също така сериозни
бяха скоковете и за "Спарки Елтос" (+7.99%) и Оловно-цинков комплекс - Кърджали (+7.14%),
макар и при далеч по-малки обеми. Всичко това помогна на седмична база BG40 да добави
10.62%, докато SOFIX и BG TR30 прибавиха по малко над 2.5 на сто към стойността си.
Фармацевтичният холдинг "Софарма", който тази седмица ще открива нов завод, е сред
дружествата, които също спомогнаха за ръста на BG40, превръщайки се и в петък в най-
търгуваното за деня. Акциите на холдинга поскъпнаха с 1.28% до 3.07 лв. при 1.1 млн. лв. оборот,
което им помогна на седмична база да се наредят на второ място по изтъргуван обем след тези на
"Каолин" (1.41%).
Капитал, 2013-06-10

БФБ-София
Седмичен оборот (03–07 юни 2013)
(лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 4 090 801.99
Standard 9 977 650.84
АДСИЦ 1 838 027.66
Общо 27 636 611.85

BGREIT: 10.05.2013 – 11.06.2013
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Пореден опит на "Дир.БГ" да набере пари отива към неуспех
Интернет компанията "Дир.БГ" не е успяла да привлече никакви инвестиции в опита си да
увеличи капитала си, стана ясно от съобщение на Българската фондова борса. В понеделник
пазарният оператор организира аукцион за всички неизползвани права, които са издадени от
увеличението – над 4.6 млн. броя. От съобщението става ясно, че нито едно от тях не е било
използвано за записване на акции до момента, след като търговията с тях на БФБ започна в края на
май, а от 18 май с тях вече можеха да се записват нови акции. Това означава, че дори основният
собственик и изпълнителен директор Владимир Жеглов не е записал никакви нови книжа.
Първоначално вчера той беше зает за разговори, а впоследствие спря да отговаря на телефона си.
Плановете на "Дир.БГ" бяха да набере 2.94 млн. лв. чрез издаване на нови акции, но засега поне
намерението не е осъществено. Единствената възможност увеличението да е успешно е на
аукциона да бъдат купени по-голяма част от правата, с които да се запишат и платят поне 1.38
книжа. Това обаче изглежда малко вероятен сценарий, при положение че досега нямаше никакъв
интерес. Плановете на интернет компанията бяха да увеличи и акционерния си капитал от 4.6 млн.
на 6.15 млн. лв. Крайният срок за записване и плащане на новите акции е 24 юни. Емисионната
цена при записване на една нова акция е 1.91 лв.
Капитал, 2013-06-07
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ИНВЕСТИЦИИ

Имущество за над 7 млн. лв. отне КОНПИ
от началото на годината
За първите пет месеца на годината Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество е конфискувала
собствеността на 23-ма души, като то е на обща стойност
над 7 млн. лв. В отнетото имущество се включват:
недвижими имоти - апартаменти, земеделски земи, къщи и
офиси, превозни средства, наличности по банкови сметки,
дялове от търговски дружества, както и левовата
равностойност от продажната цена на недвижими имоти,
леки автомобили и други ценности. Сред посочените 23
души е Ангел Кателиев, осъден за измама по делото за
скандалната финансова пирамида "Галакси". Искът срещу
него е заведен от Комисията през 2010 г., а с решение на
Бургаския окръжен съд, в сила от март 2013 г., държавата
отнема от Кателиев имущество на стойност близо 500 000
лв. Имущество за 858 515 лв. е отнето с решение на
Благоевградския окръжен съд от Борислав Борисов, който е
с присъда за вещно укривателство в особено големи
размери. С решение на Видинския окръжен съд е отнето
имущество на стойност 355 000 лв. от Иван Табаков,
осъден за измама.
Дарик радио, 12 юни 2013

България губи още позиции сред
британските купувачи на имоти
България продължава да пропада в класацията на онлайн
изданието TheMoveChannel.com за най-желаните
дестинации за инвестиции в имоти за британците. Към края
на май страната ни е вече на 13-та позиция, като е с две
места надолу спрямо началото на годината. За първи път от
август 2012 г. обаче Испания, Франция, Италия и
Португалия попадат в топ 5 на най-желаните дестинации за
инвестиции в имоти на британците. Ръст регистрира и
търсенето на имоти в Гърция и Германия, отбелязва
изданието. За осми пореден месец САЩ оглавяват
класацията като най-желаната дестинация за инвестиции в
имоти, а за първи път от януари Бразилия изпада от
първата петица, сочат още данните на британския портал за
имоти. Изводът от класацията е, че британците явно се
връщат към пазара на имоти в еврозоната. Отчетен е ръст
на запитванията за имоти във всички основни пазари в
Европа. В класацията на изданието позиции губят така
популярните сред британците държави за инвестиции във
ваканционно жилище през последните месеци - Кайманови
острови, Тайланд, Унгария и Кипър. За сметка на това в
подреждането се изкачват страни като Обединените
арабски емирства, Индия, както и южните държави от
еврозоната. В топ 40 пък попадат Хърватия,
Доминиканската република, Сейшелите, Малта, Египет,

Проектират нов пътен мост
над р. Марица в Пловдив
За първи път от много
десетилетия в Пловдив ще се
строи нов пътен мост над р.
Марица. През март след
проведена обществена поръчка
общината възложи проектиране
на обекта на "Илия Бурда"
ЕООД – София. Трасето на
съоръжението минава западно
от съществуващия жп мост и
свързва бул. "Копривщица-
запад" с бул. "България".
Строителство Градът, 10 юни
2013

Обединение с унгарско
участие ще строи депото за
отпадъци в Плевен
Обединение с унгарско участие
ДЗЗД "РСУП – 2013" –
Пазарджик,ще строи
регионалния център за
управление на отпадъци в
Плевен. То включва четири
фирми - "Строймонтаж" ЕООД -
Пазарджик, "Химремонтстрой"
АД - София, "М-У-Т Унгария"
ООД и "Евроасфалт епито еш
шолгалто" - Унгария. Преди дни
бе парафиран договорът за
инженеринг на обекта на
стойност 17 721 421. 67 лв.
Строителство Градът, 10 юни
2013

Пътят през Петрохан готов
до 15 август
Пътят през прохода Петрохан,
който е в лошо техническо
състояние, ще бъде обновен до
15 август. Същото обеща и
шефът на фирмата изпълнител
на пътностроителните работи -
"Алпине пим" Тони Тодоров.
Стандарт, 10 юни 2013
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Мароко, Швейцария, Австралия, Румъния, Индонезия и други.
Investor.bg, 11 юни 2013

Над 40 млн. лв. са инвестирани в "Гранд хотел и казино
Интернационал" в Златни пясъци
Над 40 млн. лв. е инвестирала компанията "БТ Дивелопмънт Сървисиз" в обновяването и
разширяването на "Гранд хотел и казино Интернационал" в курорта Златни пясъци край Варна.
Това съобщи Десислава Евстатиева, маркетинг мениджър на комплекса. От началото на
тазгодишния летен сезон базата ще се рекламира като част от "БиТи Колекция" – една от най-
големите хотелски вериги в България. След реконструкцията, комплексът, който вече включва и
апартаментна част ще се нарича International Hotel Casino & Tower Suites. В реновирания си и
сериозно разширен вариант комплексът има 325 стаи и апартаменти, повечето с морски изглед,
които предлагат настаняване по стандарта "пет звезди" на първа линия до морския бряг. Първите
му гости пристигнаха още през месец май, а официалното откриване на комплекса предстои на 22
юни, съобщиха от дружеството. Основната концепция на "International Hotel Casino & Tower
Suites" е "всичко на едно място". На разположение на всички гости са: най-голямото казино в
България на площ от 1500 кв. м, най-големият конферентен център в България, разположен в
хотелски комплекс, СПА център, 300 паркоместа в самия център на курорта, тематични заведения
и ресторанти, шопинг център и покривна тераса с площ от 3 хил. кв. м с инфинити басейн.
Дневник, 11 юни 2013

Норвегия налива 126 млн. евро в български проекти
Норвегия ще налее общо 126,6 млн. евро в български проекти. Средствата трябва да бъдат
вложени в няколко сектора у нас до 2014 г. Инвестициите у нас са част от норвежкия финансов
механизъм, който предоставя парична помощ на 15 държави от Централна и Южна Европа. Целта
е да се намалят икономическите и социалните различия. Скандинавската държава е започнала да
влага средствата у нас от 2009 г. С парите ще бъдат подпомогнати проекти в областта на
енергийната ефективност, здравеопазването, социалните дейности и др.
Новинар, 11 юни 2013

Започва изграждането на нов луксозен комплекс в полите на Витоша
Столичният квартал Бистрица, който се намира в подножието на Витоша, е новата дестинация,
към която ще се насочат заможните инвеститори в жилищни имоти. Уникалното в концепцията на
комплекса са значително по-големите парцели, върху които ще бъдат изградени самите къщи и
различният им дизайн. Това съобщи Весела Илиева, изпълнителен директор на Unique Estates, по
време на представянето на бъдещата резиденция "Калина" – първия луксозен проект от 2008 г.
насам. Общата площ на парцела е 30 дка, от които 10 дка ще бъдат продадени само на един
собственик. Останалите 20 дка са разделени между 8 парцела с размери между 2600 кв.м и 100 000
кв.м. Сегашните комплекси предлагат малки парцели – около 500 кв.м – и типови къщи.
Собствениците на комплекс "Калина" ще могат сами да изберат как да изглежда къщата им, а в
случай че решат да се доверят на инвеститорите от "К&К инженринг", биха могли да използват
готови проекти. Инвеститорите имат разработени 9 проекта на къщи, които при заявен интерес от
купувачите могат да бъдат реализирани в рамките на 18 месеца. "Клиентите обаче ще имат
свободата сами да изберат проектантски екип, строителна компания и организация на строителния
комплекс", обясни Тодор Кавръков от "К&К инженринг". Цената за кв. м земя е 180 евро, като
срещу тази сума бъдещите купувачи ще получат освен земята, върху която ще се намира домът
им, и напълно изградена инфраструктура.
Строителство Градът, 10 юни 2013

Нов опит за продажба на зала "Сиконко"
Волейболната зала "Левски Сиконко" отново е обявена за продажба от частен съдебен изпълнител,
след като първият търг през март завърши без резултат. Началната цена при наддаването е 4.95
млн. лв., или 80% от исканите преди три месеца 6.2 млн. лв. Залата е собственост на строителната
компания "Сиконко билдинг", която е свързана с председателя на Българската федерация по
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волейбол (БФВ) Данчо Лазаров. Съоръжението в столичния квартал "Люлин" е със застроена
площ над 1700 кв.м и се продава заедно с прилежащия парцел с площ 4700 кв.м. Освен
волейболната зала то включва още ресторант, фитнес център, фризьорски салон, басейн, сауна и
билярдна зала заедно с обслужващите помещения. Потенциалните купувачи могат да подават
офертите си до 4 юли. От информацията в публикуваната от частния съдебен изпълнител
Мирослав Колев обява става ясно, че върху комплекса има учредена ипотека и наложена възбрана
в полза на взискателя по делото. Справка в Имотния регистър показва, че залата е ипотекирана
срещу 2 млн. евро в полза на Инвестбанк, като договорната ипотека е учредена през август 2008 г.
От партидата на компанията собственик се вижда още, че върху залата има наложени четири
възбрани.
Капитал, 10 юни 2013

Вдигат ефектен ваканционен комплекс на бургаски нос
Нов жилищно-ваканционен комплекс ще привлича туристи с модерна архитектура, живописни
гледки и богато озеленяване в бургаския квартал Крайморие. Конкурс за проектиране на нов
жилищно-ваканционен комплекс в бургаският квартал Крайморие беше представен в Бургас.
Близо 300 млн. евро ще бъдат инвестирани в изграждането на комплекса. Проектът се реализира
от инвестиционна компания "Форос дивелъпмънт" ЕАД, собственост на президента на ФК
"Левски" Тодор Батков в партньорство с британския инвестиционен фонд ECDC (European
Convergence Development Company). Комплексът ще бъде реализиран на територия с площ от 389
619 квадратни метра, намираща се на живописния полуостров „Форос“ в новия квартал на град
Бургас – „Крайморие“, разположен в най-южната част на града. Собствеността на инвеститора е
разделена на 45 урегулирани поземлени имота. Проектът трябва да покрива всички екоизисквания
за устойчиво развитие и строителство, които са поставени като цел в изграждането на комплекса.
До 17 юли архитектурни бюра, екипи и физическа лица могат да подават предложенията си с
визии.
Stroimedia.bg, 10 юни 2013

Colliers на 17-о място в топ 100 на глобалните аутсорсинг компании
За осма поредна година Международната асоциация на аутсорсинг експертите (IAOP) посочва
Colliers International за един от най-добрите доставчици на аутсорсинг услуги в сферата на
недвижимите имоти. Компанията се нарежда на 17-о място сред водещи международни
организации в различни сектори на икономиката. Colliers е единствената консултантска компания
за недвижими имоти, която има честта да заема водещи места в класацията всяка година, от
самото начало на създаването й през 2006 г. IAOP специално отбелязва високите оценки на
Colliers по отношение на глобално присъствие, препоръки от клиенти, международно признание,
сертификати, управление на персонала и мениджмънт заслуги. Според IAOP, която има повече от
120 000 членове и филиали в световен мащаб, представените в класацията на 100-те топ
аутсорсинг компании, от които 75 големи и 25 по-малки фирми, са оценявани по четири основни
критерия: устойчиво развитие, референции от клиенти, ниво на фирмена организация и
мениджмънт.
Строителство Градът, 03 юни 2013
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АНАЛИЗИ

Телеком секторът се сви с още 4%
Лек спад в пазарния дял на "Мобилтел", малко по-добри позиции на БТК, запазване на статуквото
при "Глобул" и като цяло - свиване на сектора. Това е с няколко думи ситуацията на пазара на
телекомуникационни услуги в края на 2012 г. според годишния доклад на Комисията за
регулиране на съобщенията (КРС). Документът, смятан в бранша за най-меродавен източник на
данни за България, все още не е официално оповестен от регулатора, но части от него станаха
публични, след като Комисията за регулиране на съобщенията го одобри.

Според данните от анализа на КРС приходите от телеком услуги като цяло са намалели през
миналата година с 4% до 2.822 млрд. лв. спрямо 2011 г. Най-много - 10.8%, са се свили
постъпленията от пренос на глас, като спадът при мобилните телефонни разговори е 12.1%.
Растящите сегменти са интернет достъпът, пакетите и услугите за сателитен достъп.

Пресъхва ли голямата река?
Основната причина за понижението на приходите на телекомите през миналата година беше
рязкото намаляване на тарифите на едро за терминиране на трафик. От 1 юли тези цени, които
практически операторите плащат помежду си за обаждания от едната към другата мрежа, бяха
орязани от КРС наполовина - от 13 ст. на 5.5 ст. на минута. И по-важното - с тях бяха приравнени
и тарифите по договорите на компаниите с чуждестранните им партньори. Именно последното
донесе на българските дружества драматичен спад в приходите.

По данни на самия регулатор цените за терминиране са понижени средно с 57.6% при трите
оператора през изминалата година. Намесата в тази посока продължава и в момента - КРС намали
цените на едро от 1 януари, а от 1 юли е планирана нова корекция надолу. Така вече България е
сред държавите в Европейския съюз с най-ниски цени за терминиране - факт, от който спестените
разходи на практика са основно за чуждестранните оператори.

За потребителите спестените разходи идват по-скоро по линия на ожесточената конкуренция
между компаниите от сектора, най-вече заради навлизането на третия играч - БТК. По тази линия е
и продължаващото няколко години вече преразпределяне на GSM пазара. В момента заради
високото проникване на услугите им (над 150%) сред населението единствения начин те да
привлекат нови клиенти е, като завоюват пазар помежду си. От този процес най-голям губещ
логично продължава да е лидерът "Мобилтел". През 2012 г. пазарният му дял намалява спрямо
предходната година с 2% до 43.2% на база потребители и с 3.9% до 44.6% на база приходи. Докато
през предишните "Глобул" успяваше да генерира растеж за сметка на "Мобилтел", през 2012 г.
операторът запазва сходна позиция спрямо предходната 2011 г.: съответно 36.4% по брой клиенти
и 36.1% по приходи. 2012 г. обаче беше особена за дружеството - през втората й половина то беше
в процедура по продажба от гръцката ОТЕ, която наскоро приключи със сделка с норвежкия
Telenor.

Влизането на новия собственик във владение на компанията обаче ще се случи практически през
третото тримесечие на годината, така че резултатите за текущата година едва ли ще бъдат коренно
различни. Също очаквано увеличение на пазарния дял има само при БТК - с 1.8% по потребители
до 20.4% и с 3.9% по приходи до 19.3%.

Основната тенденция в сектора на мобилните комуникации става все по-отчетлива -  приходите от
гласови услуги намаляват, а именно те остават с най-голям дял в общите за компаниите.

Динамичен интернет

Динамика има и на пазара на интернет доставчиците. Това е комуникационният сегмент с най-
значителен ръст на потребителската база, показва докладът на КРС. През 2012 г. е отчетено
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увеличение от 18.7% на абонатите на фиксиран и мобилен интернет, като техният брой достига 1.9
млн. души. Значителна част от растежа се дължи на мобилния сегмент, където е отчетено
увеличение от 68.6% през 2012 г. Затова именно тази част на пазара е обект на най-силен интерес
както от съществуващите оператори, така и от наскоро лицензираните два нови - "Булсатком" и
"Макс телеком", които планират да изградят мобилна мрежа от четвърто поколение по
технологията Long Term Evolution (LTE).

При фиксирания интернет промените са главно при основните играчи. Делът на абонатите на
ADSL и LAN връзка намалява. "Мобилтел" увеличава пазарния си дял главно заради вливането на
придобитите големите доставчици "Мегалан" и "Спектър нет" в компанията. Двата доставчика
заемаха през 2011 г. съответно четвърто и девето място. Тогава мобилният оператор беше на седма
позиция. Точното класиране за 2012 г. все още не е публично.

Истината е в пакета

Заради силните регулации и наситения пазар мобилните оператори започнаха да диверсифицират
дейността си, за да могат да предлагат все по-широк спектър от телекомуникационни услуги и
така да тушират негативния ефект. Това налага все повече използването на пакетни услуги. Те са
друг сегмент, който се радва на ръст и внимание на пазара. Въпреки това пакетните услуги все
още не заемат голям дял – те съставляват едва 11.01% от приходите в бранша през 2012 г. Броят на
абонатите, които използват този формат, е 1.87 млн. души, което е увеличение с 18.24% спрямо
предходната година. Въпреки силното увеличение те все още съставляват сравнително малък дял
спрямо цялото население – една четвърт от него. Приходите, генерирани от пакетните услуги,
нарастват с 30.2% до 310.6 млн. лева през 2012 г.Целият доклад на КРС за състоянието на пазара
се очаква да стане публичен до края на месеца.
Капитал, 12 юни 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 УСЛУГИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: СВЕТЪТ СЕ ПРОМЕНЯ. А ВАШИТЕ
ПРАКТИКИ?
КОГА: 13.06.2013, 13-18 ч.

КЪДЕ: улица „Любен Каравелов“ 15, София

 АКТУАЛНИ ПРАВНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ
КОГА: 13.06.2013, 10:00 до 16:00 ч.

КЪДЕ: Бургас, КЦ „Морско казино“, зала „Георги Баев“

 ФОРУМ БУРГАС 2013 - MYSUCCESS.BG И ФОРУМ НСНИ 2013
КОГА: 20-21.06.2013

КЪДЕ: Бургас, хотел Приморец

 ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ С НУЛЕВ БЮДЖЕТ
       КОГА: 27.06.2013

       КЪД: Betahaus, София

 ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ
       КОГА: 13.07.2013- 14.07.2013

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


