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ИИННФФООРРММААЦЦИИООННЕЕНН ББЮЮЛЛЕЕТТИИНН
Електронно седмично издание на

Камарата на професионалните оценители

17 януари 2013 г.
Брой 3 (36), Година 2

 Съобщение от КПО
 Корпоративни новини
 Икономически новини
 Борсови новини
 Инвестиции
 Анализи
 Предстоящи събития

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КПО

Уважаеми членове,

Представяме Ви програмата на семинара, който ще се проведе на 24.01.2013 г. (четвъртък) в
зала „Средец” на Шератон София Хотел България.

ПРОГРАМА
за семинар на Камара на професионалните оценители
гр. София, 24. Януари 2013 г., четвъртък

Мероприятие Времетраене Презентатор / Модератор Участници в дискусионен
панел

Регистрация 08:30 - 09:30

Откриване 09:00 - 09:15
Ваня Асенова,
Председател на УС на
КПО

Международен
комитет за
оценителски стандарти
(МКОС) - преглед и
основни цели
(презентация)

09:15 - 09:45
Кристофър Торн,
Технически директор на
МКОС

Международни
оценителски стандарти
- преглед на основните
принципи и
характеристики
(презентация)

09:45 - 10:30
Кристофър Торн,
Технически директор на
МКОС

Кафе-пауза 10:30 - 11:00
Ролята на оценките за
целите на финансовата
отчетност по МСФО
(IFRS) (презентация)

11:00 - 11:30
Кристофър Торн,
Технически директор на
МКОС

Бизнес оценки и
дисконтирани парични
потоци (дискусионен
панел)

11:30 - 12:30
Модератор: Ваня Асенова,
Старши мениджър
ПрайсуотърхаусКупърс

Кристофър Торн, Никола
Кедов (Директор КПМГ)

Обяд 12:30 - 13:30

Оценки на
нематериални активи 13:30 - 14:30 Модератор: Николай

Марков, Старши
Кристофър Торн, Константин
Дженгозов (КПМГ) и Бойка
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(дискусионен панел) мениджър Ърнст и Янг Бончева (Инженерингсервиз)

Оценки на недвижими
имоти (дискусионен
панел)

14:30 - 15:30
Модератор: Михаела
Лашова, Партньор Фортън
Интернешънъл

Кристофър Торн, Георги
Киров (Колиърс), Стефка
Апостолова (Явлена Импакт)

Кафе-пауза 15:30 - 16:00

Оценки на машини и
съоръжения
(дискусионен панел)

16:00 - 17:00
Модератор: Бойка
Бончева, Съдружник
Инженерингсервиз-София

Кристофър Торн, Весела
Генева (Амрита), други
(ТСВ)

Закриване 17:00 - 17:10
Ваня Асенова,
Председател на УС на
КПО

От Управителния съвет на КПО
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Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 14.01.2013

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

Средни цени на продажбите в Стара
Загора, всички райони, към 07.01.2013

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

Източник: imoti.net

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Марките на "Ален мак" - между дела и
продажба
Някогашният производител на едни от най-популярните
марки козметика по време на социализма - пловдивският
завод "Ален мак", поема по пътя на разпродажбата на
парче. След два неуспешни опита да намери купувач за
цялото предприятие синдикът на обявената преди две
години във фалит фирма насрочи търг за отделни части
от нея. Така на 25 януари за продажба ще бъдат
предложени отделни групи имущество, включително и
търговските марки, които се смятат за най-ценния актив
и се предлагат за общо 1.048 млн. лв. Въпреки това
бавните и скъпи процедури за връщане на собствеността
върху марките за пазарите на ЕС и Русия, които бяха
регистрирани от друга фирма зад гърба на кредиторите, е
много вероятно да откажат част от потенциалните
купувачи въпреки потенциалния интерес от
козметичните компании към популярните и много
познати на руските пазари и в България брандове "Кря-
кря" ("Па-па"), "Поморин", "Каро". Проблемът с марките
за чужбина на практика съществува от няколко години,
но новият момент е, че продукти с надписи на руски
заливат аптеките и малките извънградски магазинчета в
България напълно незаконно. Според списъка на синдика
и регистъра на Българското патентно ведомство правата
върху марките са на неработещото "Ален мак" и
единствено то може да се разпорежда с тях в рамките на
страната. На традиционните пазари обаче все още има
проблеми.

Капитал, 16 януари 2013
Три фирми искат да изграждат цифровата
мрежа
Общо три компании са подали заявка за участие в
изграждането на цифровата телевизионна мрежа у нас,
съобщиха от Комисията за регулиране на съобщенията
(КРС). Това са „Булсатком“, „Ди ВиБиТи” и „Динамикс”
ЕООД. Тъй като кандидатите са повече от един, предстои
КРС да вземе решение за обявяване на конкурсна
процедура. В бъдещия конкурс могат да участват и
компании, които не са заявили изрично намеренията си
пред регулатора. Преди дни от "Булсатком" се
похвалиха, че работят по изстрелването на свой спътник
в космоса. Миналата седмица фирма получи лиценз за мобилен оператор.

Класа, 16 януари 2013
Наша фирма пуска спътник
"Проектът ни за изстрелване на собствен спътник в Космоса е съвсем реален. Договорите са
подписани и в САЩ вече започва работата по построяването му.", заяви съсобственикът на
сателитния оператор "Булсатком" Максим Заяков. Предавателят ще бъде първият български
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спътник за чисто търговски цели. Заяков отказва да обяви колко ще струва изстрелването на
сателита, но по правило телевизионните спътници струват около 100 млн. евро. Средствата за този
амбициозен проект са осигурени от Американската банка за експортно кредитиране.
Изстрелването се очаква да стане през лятото на 2015 година, допълни шефът на "Булсатком".
Освен че ще използва за себе си спътника, българската компания ще печели от него, тъй като ще
събира такси от други сателитни оператори за разпространение. Според Заяков "Булсатком" не се
е отказала да търси партньор в скъпия проект, но компанията няма да се продава. "Готови сме да
споделим ползването на спътника и развитието на услугите, но няма да допуснем да бъдем
погълнати", категоричен е Максим Заяков. В петък неговата компания получи и мобилен лиценз.
"Булсатком" предвижда да го развива чрез най-модерната технология в момента LTE, която
позволява високоскоростен мобилен интернет и телефония.

Труд, 15 януари 2013

Валентин Захариев губи последното си предприятие
Поредна фирма на Валентин Захариев поема по пътя на продажбата заради необслужвани дългове.
След като през миналата година бившият собственик на "Кремиковци" се прости с рудодобивното
си предприятие "ГОРУБСО - Мадан" и Оловно-цинковия комплекс (ОЦК) в Кърджали, а заводът
за тръби "Интер пайп" влезе в процедура по несъстоятелност, сега купувач се търси за
пловдивската машиностроителна фирма "Фин тех маш". Тя беше обявена за продан от частен
съдебен изпълнител в края на миналата седмица за сумата от 6.8 млн. лв. Това е последното
производствено предприятие в портфейла на "Интертръст холдинг" в страната. Дали ще има
кандидати за него ще стане ясно на 15 февруари, когато ще се проведе търгът. За продан се
предлага имот с площ от близо 92 хил. кв.м, който включва 26 промишлени и административни
сгради, складове, трафопостове и други постройки. Ипотекиран е срещу кредити за 2 млн. евро от
Пощенска банка и 13.8 млн. евро от Credit Suisse. Като гаранция за същия заем от швейцарската
банка беше използвано и "Интер пайп". Бившият завод "Антон Иванов" стана собственост на
"Интертръст холдинг" през 2003 г. По това време той не работеше, но производството беше
възстановено.

Капитал, 14 януари 2013

"Инвестбанк" е новият собственик на издателя на вестниците "24 часа"
и "Труд" "Вестникарска група България". Сделката по промяната на
собствеността е станала факт на 21 декември миналата година. През март миналата година
"Медийна група България холдинг" е сключила договор за кредит от 25 млн. евро с "Уникредит
Булбанк". Оставащата просрочена главница от 10 млн. евро на 22 ноември миналата година беше
прехвърлена. 10 милиона от тях са кредитът, който „Уникредит Булбанк” е отпуснала на
„Медийна група България-холдинг” ООД, а останалите пет милиона евро са кредитът, който
банката е отпуснала на „Комерс Контакт 2010” ЕООД. След прехвърлянето финансовата
институция на Петя Славова получава сградата на бул. "Цариградско шосе" в София, в която са
разположени редакциите на "24 часа", "Труд" и 168 часа", производствени халета, тавански
помещения, мезонети в София и др. След последните промени за изпълнителен директор
„Вестникарска група България” ООД, „168 часа” ЕООД, „Издателство за списания Медия” ЕООД,
„Агенция стрела” ЕООД, „Печатница София” ЕООД, „Сант” ЕООД и „Аудиофон България”
ЕООД, както и върху акциите в „Медиа Холдинг” АД беше назначена Венелина Гочева.
Решението беше взето на 19 ноември миналата година.

Преса, 10 януари 2013

Радиостанциите FM+, Fresh и Star FM с нов собственик. Радиостанциите FM+,
Fresh и Star FM вече имат нов собственик - „Рефлекс медиа”. В края на миналата седмица е била
финализирана сделката за покупката на 100% от акциите на „Болкан Броудкастинг”. Акциите на
тази компания дотогава са били притежание на Еmmis Communications. „Рефлекс медиа” е
българска компания, представлявана от Вячеслав Дивизиев. Досегашният изпълнителен директор
Елена Кискинова напуска фирмата. Радио FM+ е първото частно радио в страната. Излъчва се
ефирно в 16 града, както и онлайн на fmplus.net. То е носител на наградите „Радио на годината”
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(през 2003 и 2005 г.), "Сирак Скитник” на БНР, както и на отличията „Superbrand 2012-2013” и
„Сърцето на София”. Радио Fresh се излъчва ефирно в 12 града на България, както и онлайн на
radiofresh.bg. То е носител на отличията „My love marks” през последните две години, както и
“Златен чадър” на международния медиен фестивал MediaMixx през 2012г. в Албена. Радио Star
FM се излъчва ефирно в 9 града, както и онлайн на starfm.bg. Радиото е носител на наградата
„Златен чадър” от международния медиен фестивал MediaMixx през 2009г.

Econ.bg, 10 януари 2013

Италианската фирма "О.М.С. Салери Истърн Юръп" влага 15 милиона
евро в завод за сферични кранове във Враца. Цялата инвестиция ще бъде усвоена
в следващите шест години. Предприятието стартира първия етап от производството, като нае и
обучи през есента стотина работници. Собственикът на дружеството Якопо Рока купи 25 декара
общински терен за 600 000 лева, на който построи предприятието. До втората му инвестиция в
града се стигна, след като шивашката му фирма вече няколко години работи успешно.

profit.bg, 10 януари 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

През 2012 г. животът е поскъпнал с 4.2 %
С 4.2 % е поскъпнал животът от декември 2011 г. до
декември 2012 г. , а средногодишната инфлация през
2012 г. спрямо предходната е 3%. Месечното поскъпване
на живота през декември е 0,4%, обяви НСИ. Сред
основните причини за инфлацията са цените храните и
безалкохолните напитки, както и разходите за свободно
време и развлечения, които се увеличават съответно с 0,9
% и 2,5 %. Разходите за транспорт обаче намаляват с
1,1%. Алкохолът и тютюневите изделия запазват цените
си спрямо предходния месец. От групата на
нехранителните стоки най-голямо намаление на цените
има по отношение на бензините – А95Н поевтинява с
2,5%, а А98Н – с 1,7%. В същото време обаче разходите
за почивка и туристически пътувания са нараснали с
12,4%.Сред хранителните продукти най-значителен ръст
отбелязват зеленчуците – краставиците поскъпват с над
40%, а цената на доматите е с 13,4% по-висока спрямо
предходния месец ноември. Яйцата са по-скъпи с 2,2%, а
цената на хляба е с 1,9% по-висока. Намаляват обаче
цените на цитрусовите плодове (-9,3%), както и на ориза
(-1,3%) и свинското месо (-0,9% )

Класа, 15 Януари 2013

Инфлацията изяжда лихвите по влоговете
4,2% е годишната инфлация за 2012 г., обявиха от
Националния статистически институт. Точно такава е и
лихвата по новите депозити в евро на гражданите със
срок от 1 ден до 1 година. Лихвата по левовите депозити
на хората е малко по-висока от инфлацията - 4,71%, сочат
данните на БНБ. По-сериозно през миналата година са
поскъпнали и твърдите горива (12,3%), парното (9,6%),
водата (6%), лекарските услуги (7%) или все неща от
първа необходимост, от които хората не може да се
лишат. Общо разходите за поддръжка на дома за година
са нараснали с 10,3%. Храната и безалкохолните са
поскъпнали за година с 5,4%. Сериозен скок има и при
образованието, което е поскъпнало с 6%.

Стандарт, 15 Януари 2013

Държавата разплаща външен дълг за 1.7
млрд. лв
Общо 879 млн. евро ще извади правителството от
фискалния резерв, за да разплати окончателно една от
двете емисии глобални облигации, които бяха
договорени през 2002 г. от правителството на НДСВ.
Реално държавата нарежда плащането днес, защото
средствата трябва да стигнат до банките агенти на
емисията и до падежа на 15 януари, те ще разпределят

16.01.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.46757
GBP/BGN 2.35571

Икономически показатели
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ПЧИ -41.1 млн. EUR през окт 2012
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средствата към собствениците на облигациите. В тази сума влизат плащания по главницата в
размер на 818.46 млн. евро и 61.38 млн. евро по последното лихвено плащане, което държавата
дължи, обясни новият заместник-министър на финансите Карина Караиванова (през декември тя
зае поста на Боряна Пенчева, която влезе в управителния съвет на Българска народна банка). За
държавата това означава, че средствата във фискалния резерв ще спаднат с 1.71 млрд. лв., а
равнището на държавния дълг отнесено към брутния продукт ще се понижи от 16.72% на 14.75 на
сто. Изплащането на заема обаче става с нов заем. Той беше изтеглен от правителството през
миналия юли, когато държавата пласира облигации за 950 млн. евро.

Капитал, 11 Януари 2013

Промишленото производство нараства на месечна база, но със спад за
година
По предварителни данни на НСИ през ноември 2012 г. индексът на промишленото производство
нараства с 0.9% в сравнение с октомври 2012 г., съобщиха оттам в сряда. През ноември 2012 г.
календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 2.1% спрямо
съответния месец на 2011 г.. През ноември 2012 г. спрямо предходния месец е регистрирано
увеличение в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.4%,
както и в преработващата промишленост - с 0.6%, докато в добивната промишленост е отчетен
спад от 19.2%. По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при:
производството на основни метали - с 11.7%; обработката на кожи; производството на изделия от
обработени кожи без косъм - с 10.8%; печатната дейност и възпроизвеждането на записани
носители - със 7.7%; производството на облекло - със 7.0%; производството на химични продукти
- с 5.0%. Спад е регистриран при: производството на превозни средства, без автомобили - с 25.5%;
производството на тютюневи изделия - с 12.7%; производството на напитки - с 5.2%;
производството на лекарствени вещества и продукти - с 2.9%.

Класа, 10 Януари 2013

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

No_
2011 Дълготрайни активи (хил. лв.)

Предприятие Град
2011 2010

1 Албена АД Оброчище 439 269 440 220
2 Тера Тур Сервиз ЕООД София 146 085 149 756
3 София Хотел Балкан АД София 106 647 89 784
4 Златни пясъци АД Варна 84 823 89 748
5 Феста хотели АД София 64 680 68 412
6 Дюни АД Созопол 64 399 68 753
7 Слънчев бряг АД Слънчев бряг 54 381 55 935
8 Академика Сий Палас АД София 52 366 53 980
9 Профилактика, рехабилитация и отдих ЕАД София 51 118 50 796

10 Съни Травел ЕООД София 50 231 67 461
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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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

Промените в БТК започват
Промените в БТК след смяната в собствеността започват.
От управителния съвет се освобождават Пиер Мелингер,
Росен Хаджиев, Томаш Войташек и Доналд Мюир предвид
подадените от тях заявления за оставка. Четиримата бяха
представители на предишните собственици на телекома. От
петчленния състав на съвета за момента не е сменен
единствено Бернар Москени, който все още е част и от
оперативното ръководство на дружеството и заема
длъжността главен изпълнителен директор. Новите
попълнения за момента са: Златозар Сурлеков (член на
надзорния съвет на Корпоративна търговска банка, КТБ);
Владимир Рангелов - управляващ съдружник в адвокатско
дружество "Камбуров и съдружници", Стефано Дзупет -
ръководител на инвестиционното звено на VTB Capital в
областта на телекомуникациите, и Филип Гроуз -
представител на кредиторите на групата на БТК. Промените в управителния съвет на телекома
идват преди първото общо събрание на компанията след смяната на притежателя й.

Капитал, 2013-01-16

Флорина България АД е вече Болкан Бевъриджис Кампъни ЕАД
Фирменото наименование на Флорина България АД-София (9MBA) е вече Болкан Бевъриджис
Кампъни ЕАД, гласи съобщение на дружеството. Промяната е вече вписана в Търговски регистър
към Агенцията по вписванията. Представител на дружеството е Брадли Алан Тайма. Променен е и
състава на Съвета на директорите, като в момента те се съставлява от Брадли Алан Тайма,
Димитър Георгиев Гюрджилов, и Иво Иванов Петров.

Money.bg, 2013-01-16

Ръководството на БФБ-София отличи инвестиционните посредници,
постигнали най-високи резултати през 2012 г.

БФБ-София
Седмичен оборот (07–11 януари 2013)
(лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 3 134 419.10
Standard 1 343 911.26
АДСИЦ 427 253.66
Общо 5 458 935.64

BGREIT: 14.12.2012 – 15.01.2013
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От институцията отчетоха успешна година, през която оборотът на борсата е нараснал с 21%
спрямо предишната 2011 г. и възлиза на 864 038 000 лева. На церемонията, която се провежда за
12-ти път в историята на БФБ–София, за инвестиционен посредник, сключил най-много сделки
през 2012 г., беше обявен Карол АД със сключени 25 287 сделки, които възлизат на над 18% от
общия брой сделки, сключени на регулиран пазар. Второто място зае БенчМарк Финанс АД със
сключени 14 804 сделки, а третото - Елана Трейдинг АД със сключени 14 620 сделки.
Инвестиционният посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ-София през 2012 г., е
Корпоративна Търговска Банка АД с оборот от 340 123 000 лева, който възлиза на 19.68% от
общия оборот от сделки. На второ място е Първа Финансово Брокерска Къща ООД с оборот от 287
500 000 лева. Третата позиция е за Централна Кооперативна Банка АД с оборот от 186 000 000
лева. В категорията „Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия
пазар през 2012 г.” бяха отличени дружествата Карол АД и Кей Би Си Секюритис Н.В. – клон
България.

profit.bg, 2013-01-15

Трейс Груп Холд увеличи капитала на дъщерното Инфрастрой ЕООД
Съветът на директорите (СД) на Трейс Груп Холд е увеличил капитала на дъщерното Инфрастрой
ЕООД с 3 млн. лв. чрез записване на 1500 нови акции с номинал 2 хил. лв. всяка, съобщи
холдингът чрез БФБ. Капиталът на дружеството понастоящем е в размер на 3,36 млн. лв.,
разпределен в 1680 акции с номинал от по 2 хил. лв. Всички дялове са собственост на Трейс Груп.
Общото събрание на Пи Ес Ай АД, друга дъщерна компания на Трейс, е освободило като членове
на СД Димитър Атанасов и Петър Петров, а за нов член е избран Латьо Латев, който е и
изпълнителен директор. Останалите членове са Галин Михайлов и Мариана Катерова. Г-н Латев е
завършил Русенския университет „Ангел Кънчев”, специалност "Машинен инженер".
Специализира в УНСС „Управление и финанси на стопанските организации” и „Финансово-
счетоводна и правна дейност на фирмата”. Работил е предимно по създаването и развитието на
фирми в областта на високото и пътното строителство. Горепосочените промени в двете дъщерни
дружества на Трейс Груп са вписани в Търговския регистър на 3 януари.

Инвестор.БГ, 2013-01-14

Извънредно ОСА на ТЕЦ Марица 3 АД одобри издаването на
корпоративни облигации
На 08.01.2013 год. се е провело извънредно Общо събрание на акционерите на ТЕЦ Марица 3 АД-
Димитровград (6TM). На събранието са присъствали двама акционери притежаващи и
представляващи 51% от уставния капитал. На събранието е било решено издаването на емисия
корпоративни облигации на стойност 5млн. лв. с номиналната стойност на облигация 1000лв.
Облигациите са корпоративни, обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно
прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми. Падежът на облигационната емисия е 60 месеца.
Емисията ще бъде с фиксиран годишен лихвен процент 6.5%. Лихвата ще се плаща на всеки 6
месеца, а главницата - еднократно на падежа. Минималният размер на набраните парични
средства, при който заемът се счита за сключен е 1 000 000 лв. За инвестиционен посредник
обслужващ емисията е ИП Елана трейдинг АД.

Money.bg, 2013-01-14

КТБ с награда за най-висок оборот на борсата
Корпоративна търговска банка (КТБ) бе отличена за инвестиционен посредник, който е
регистрирал най-голям оборот на фондовата борса. През изминалата година финансовата
институция е лидер на БФБ-София, като в 635 сделки е събрала оборот от над 340 млн. лева. Така
сделките, в които КТБ е била инвестиционен посредник, формират близо 20% от оборота на
фондовата борса. На специална церемония ръководството на БФБ отличи компаниите, постигнали
най-високи резултати през 2012 г. От институцията отчетоха успешна година, през която оборотът
на борсовия оператор е нараснал с 21% спрямо предишната 2011 г. и възлиза на 864 млн. лева.
Ръстът в оборота на фондовата борса се дължи до голяма степен на продажбата на държавните
дялове на ЧЕЗ и „Енерго-Про” От 33-процентния си дял в ЧЕЗ държавата получи 115 млн. лв., а от
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ценните си книжа в „Енерго-Про” - 68 млн. лв. След първичното публично предлагане на
енергийните дружества вторичната търговия с акциите им донесе общ оборот от над 210 млн. лева,
или около една четвърт от годишния показател на БФБ.

Монитор, 2013-01-11

Булгартабак-Холдинг АД смята да удължи срока на ликвидация на
Хасково-Табак с 1 година
По искане на Булгартабак-Холдинг АД, ликвидаторът на Хасково-Табак АД – в ликвидация, (4H9)
свиква общо събрание на акционерите на 12 февруари 2013г. 11.00 ч. в гр. Хасково, бул. Васил
Левски № 4, административната сграда на дружеството. Решението което трябва да се вземе е
удължаване срока на ликвидация с 12 месеца, считано от 11.01.2013 год. При липса на кворум
събранието ще се проведе на 27.02.2013 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери
14 дни преди датата на ОСА, или към 29.01.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с
акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни
правото си на глас в ОСА е 25.01.2013 год.

Money.bg, 2013-01-11

Едва четири от лицензираните инвестиционни посредници в страната
имат сделки за над 100 млн. лв. през изминалата година, показват данни
на БФБ-София.
Лидер по този показател е Корпоративна Търговска Банка, чиито клиенти са осъществили
трансакции за 340 млн. лв. Следват Първа Финансова Брокерска Къща с 287.48 млн. лв. и други
две банки - Централна кооперативна банка и Уникредит Булбанк с респективно 186.78 млн. лв. и
130.84 млн. лв. Сред топ 10 попадат още СИС, Фина-С, БенчМарк Финанс, Капман, Карол и Евро
Финанс. Начело по брой сделки е Карол (25 287 броя), изпреварил БенчМарк Финанс и Елана
трейдинг.

profit.bg, 2013-01-11

Публичните компании набраха 87.9 млн. лв. свеж ресурс през 2012 г.
От увеличения на капитала си през 2012 г. публичните компании в страната ни са набрали 87.9
млн. лв., сочат изчисления на база данни от Българска фондова борса. Повече от половината
(близо 45 млн. лв.) привлече увеличението на капитала на Централна кооперативна банка,
реализирано през първото тримесечие на 2012 г. Малко над 28 млн. лв. свеж ресурс набра
Еврохолд България, докато 7 млн. лв. бяха дело на Доверие Обединен Холдинг. Над 2 млн. лв.
събраха и увеличенията на капитала на други три публични дружества - Хидроизомат, Пълдин
Лайън Груп АДСИЦ и Софарма имоти АДСИЦ.

profit.bg, 2013-01-10
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ИНВЕСТИЦИИ

Състезание с един участник за
довършването на Колодрума в Пловдив
Само една оферта получи община Пловдив за участие в
търга за избор на строител за довършването на спортния
комплекс в града, по-известен като Колодрума. Заради
завишените изисквания към кандидатите не е изненада, че
единственият участник е консорциум от три компании, в
който партньор е "Главболгарстрой" АД. Другите две
дружества в него са "ГБС-Пловдив" АД и "Водстрой" АД.
Името на участника е "Обединение ГБС-Пловдив Спортен
комплекс" и стана ясно във вторник, когато в сградата на
общината бяха отворени част от документите, изисквани по
процедурата - задължителните документи, съпровождащи
офертата и техническите предложения. След като те бъдат
прегледани, ще бъде отворен и третият плик - този с
предложената цена за изпълнението. Според заместник-
кмета на Пловдив инж. Димитър Кацарски това може да
стане още до края на седмицата, ако предложенията на
консорциума отговарят на тръжните условия. В случай
обаче, че в техническата оферта има пропуски, комисията
може да поиска от участника уточняваща или
допълнителна информация и в този случай отварянето на
ценовата оферта ще се забави с пет дни.

Капитал, 15 януари 2013

Култовият къмпинг "Каваци" се продава
на търг
Продажбата ще е ден след Свети Валентин - на 15
февруари. Информацията се разнесе по Южното
Черноморие още преди няколко дни. Частният съдебен
изпълнител Тотко Колев е извадил имота на публична
продан заради задължения на собственика му фирмата
"Хелио-тур-с", зад която стои бизнесменът Николай Банев.
Началната цена, от която ще започне наддаването, е 1 340
850,00 лв. Къмпинг "Каваци" е сред най красивите кътчета
на южното ни море, намира се южно от Созопол. Той е от
времето на соца и по него не са правени много промени.
Преди повече от 20 години "Хелио-тур-с" купи терена от
Агенцията по приватизация. Именно тя в момента е
поискала имотът да бъде публично продаден. "Не знаем
защо съдебният изпълнител продължава да продава наши
имоти. Къмпинг "Градина" е продаден за 1 700 000 лева,
което напълно удовлетворява вземанията на Агенцията по
приватизация", коментира управителката на "Хелио-тур- с"
Блага Брайнова.

Труд, 14 януари 2013
Свършиха нивите между Пловдив и Труд
Земеделските земи на първа линия до пътя между Пловдив и близкото село Труд са изкупени от
различни фирми за офиси, автокъщи и автомобилни представителства на нови коли. Нивите там са

Българската федерация по
волейбол ще преустрои
зала "Христо Ботев
БФВ ще преустрои зала "Христо
Ботев" като национален
тренировъчен център във
волейбола. За целта, според
изискванията на двамата
национални селекционери при
мъжете и жените - Камило
Плачи и Марчело Абонданца,
вътре ще трябва да има
подвижни трибуни и две
игрища.

citybuild.bg, 16 януари 2013

Частен съдебен изпълнител
София избира нова визия за
площад "Света Неделя"
Анонимен архитектурен
конкурс за концепция за нова
визия на площад "Света
Неделя" е обявила Столичната
община, като процедурата е
стартирала на 7 януари, а
кандидатите имат срок от три
месеца - до 8 април, за да се
включат в състезанието.

Капитал, 15 януари 2013

Правят модерно
пристанище в Сарафово
Модерно пристанище с рибна
борса ще бъде изградено в
бургаския квартал Сарафово.
Това стана възможно, след като
Изпълнителната агенция по
рибарство и аквакултури
сключи договор на обща
стойност близо 9.776 млн. лв. с
община Бургас. Срокът на
изпълнение на проекта е 18
месеца.

Строителство Имоти, 14 януари
2013
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атрактивни за бизнеса не само заради близостта с големия град, но и заради автомагистрала
„Тракия”. Застрояването им тръгна преди няколко години преди кризата и в момента няма рязка
граница къде свършва Пловдив и откъде започва селото. Въпреки че мястото е вече разработено и
свободните парцели са рядкост, клиенти трудно се намират за останали неизкупени ниви,
признават брокерите. В една от пловдивските агенции от около година и половина оферират 15
декара в землището на село Труд с лице на асфалтовия път за 10 лева на кв.м. Цената е висока, ако
бъде сравнена с друго предложение за нива отново в Труд с площ от 6 декара. Квадратният метър
там се продава за около 2 евро, които подлежат на коментар. Предимствата на парцела са
близостта до асфалтовия път и рекламата, че нивата е подходяща за ветрогенератори. Най-скъпи
са земеделските земи около летище Пловдив, в землището на село Крумово, казват от местни
брокери. Там квадратният метър се оферира за 40 евро, което вдига цената на 15 декара на 600 000
лева.

Монитор, 14 януари 2013
Моловете продължават да са по-предпочитани
Пазарът на търговски площи регистрира повишена динамика през изминалата година. За разлика
от 2011-а, когато в България не беше открит нито един нов шопинг център, през 2012 г. заработиха
два - „Галерия Бургас“ с нетна отдаваема площ (GLA) 37 хил. кв. м и столичният „България Мол“
с GLA 33 хил. кв. м. С тяхното въвеждане в експлоатация общата нетна отдаваема площ в шопинг
центровете в страната нарасна до 12.27% и към края на 2012 г. достигна 640 560 кв. м. Това
отчитат от „GVA Sollers Solutions“ в годишния си доклад за търговски площи. През 2012 г. са
заработили и няколко малки търговски центрове. Такъв е „Сити Център Сливен“, „Mam’s & Me“
във Варна и „Mall A“ в Гоце Делчев. Въпреки че площта на тези обекти не е достатъчна, за да се
класифицират като молове, специалистите смятат, че те правят впечатление с интересните си
концепции. Освен с откриването на нови търговски обекти, миналата година беше белязана и с
фалита на два шопинг центъра - „Варна Тауърс“ и „Екселсиор“ в Пловдив.

Строителство Имоти, 14 януари 2013

Изкупуват парцели за строеж на фотоволтаици
Фирми изкупуват плодородни земи в Търновско и ги превръщат в негодни за обработване
фотоволтаични паркове. Оказва се, че в повечето общини най-добрите терени за разполагане на
фотоволтаиците са земи първа и втора категория. От агенциите за търговия със земеделски имоти
във Велико Търново споделят, че през миналата година цените на нивите са се вдигнали с около
20-25%. Тези проценти, разбира се, важат предимно за комасираните парцели и земите първа и
втора категория. При определянето на цената другите фактори са къде се намира тя, има ли до нея
излаз на път. Така най-скъпи са земеделските земи в общините Велико Търново, Горна Оряховица,
Свищов, Павликени, а най-евтини в планинските общини Златарица и Елена. В равнинните
общини цената на декар е около 400 лв., като при комасирани парцели, може да скочи с още 20-30
лв. нагоре. При определянето на цените има и други субективни фактори. Така през 2011 г в
селата около Стражица бе пуснат слух, че корейци търсят земя за изграждане на слънчеви
централи. Това предизвика изкуствено вдигане на цената на земята, което продължи близо
половин година. След това стана ясно, че никакви корейци нямат интерес към нивите и цената им
отново рязко падна.

Монитор, 14 януари 2013

Китайци правят рейсове и в Дупница
След Брезник китайци отварят завод за електрически рейсове и в Дупница. Председателят на
градския съвет Ивайло Константинов договаря в Пекин клаузите по споразумението. Новината за
новия завод съобщил през декември министърът на икономиката, туризма и енергетиката Делян
Добрев пред Координационния съвет на КНСБ, твърдят синдикалисти. Тогава било обявено, че
през 2013 година у нас ще се работи по три китайски проекта. Първият е заводът за електробуси и
електрически коли в Брезник, където ще бъдат инвестирани 135 милиона евро. Вторият е
предприятието в Дупница, където също ще се правят возила на ток с кондензатори. С тях ще се
сменят старите икаруси по градските линии. Всеки рейс ще изминава по 25 километра с едно
зареждане и няма да замърсява въздуха с отровни газове.
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Стандарт, 14 януари 2013

Пловдивски район разширява индустриалната зона на града
Пловдивският квартал „Тракия“ ще се развива като икономическа зона на града. Такива са
намеренията на местната управа, разкри зам.-кметът Димитър Кацарски. Общината вече е
урегулирала близо 200 дка, разпределени в няколко парцела. Към 78 дка от тях интерес проявява
немска фирма за производство на климатици за автомобили, която иска да строи завод там.
Преговорите се водели от няколко месеца, а градоначалникът Иван Тотев държи на чуждия
инвеститор, който обещава да разкрие нови работни места за пловдивчани. Теренът е оценен за
1.56 млн. евро, а германците вече са направили геоложко проучване. До края на януари се очаква
отговор от фирмата дали приема условията на община Пловдив. Те са били поставени на
последната среща, проведена под тепетата в края на декември. Зам.-кметът Кацарски припомни, че
същият терен бил харесан от бившия кмет на район „Тракия“ Гиньо Матев за гробищен парк.
Сегашните управници са доволни, че идеята не се е реализирала и ще могат да развият на това
място индустриална зона. Предназначението на земята е сменено и различни фирми могат да
кандидатстват, за да реализират там инвестиционните си намерения, каза Кацарски. В бюджета на
Пловдив за тази година са планирани 4 млн. лв. приходи от разпоредителни сделки с общинско
имущество. Както и в предишните години, управата ще ликвидира съсобственост чрез продажба
на своите идеални части от имоти на частници.

Строителство Имоти, 14 януари 2013

Технопаркът в София стартира
От днес реализирането на целите на софийския технологичен парк е по-близо до реалността, след
като беше подписан договор за финансирането му от изпълнителния директор на "София Тех
Парк" Елица Панайотова и ръководителя на Главна Дирекция "Европейски фондове за
конкурентоспособност" Кирил Гератлиев. "Елица Панайотова и екипът й успяха да наваксат
несвършена работа от няколко години за няколко месеца", коментира Тодор Ялъмов, който е бил и
координатор (2008 - 2012) на Мрежата на Световната банка от бизнес инкубатори и технологични
паркове в Източна Европа и Централна Азия. "Подписването на договора днес означава, че
проектът е приет и трябва да получи финансиране и да започне", коментира за "Капитал" и проф.
Костадин Костадинов, научен секретар на БАН и член на работната група по техпарка. "Това е
стартираща стъпка и означава много - сега трябва да се изпълнява бизнес планът", добавя проф.
Костадинов. Паркът ще се намира на 4-ти километър, в част от военния парцел между новата зала
"Армеец" и ИПК "Родина". Първият етап от изграждането му трябва да завърши на 30 септември
2015 г., когато ще са готови сгради, инфраструктура и първите наематели вече ще са вътре.

Капитал, 11 януари 2013
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АНАЛИЗИ

Здравно осигуряване – осигурителни вноски и доход
Осигуряването на задължително осигурените лица се осъществява по реда на чл. 40 от Закона за
здравното осигуряване (ЗЗО). И през 2013 г. осигурителната вноска за здравно осигуряване остава
в размер 8 на сто и се разпределя между работодател и работник в съотношение 60:40. При това
съотношение размерът на осигурителната вноска е 4.8% за работодателя и 3.2% за работника или
служителя. Осигурителните вноски за здравно осигуряване се изчисляват върху доход, който се
определя по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в повечето случаи е равен на
дохода, определен за изчисляване на вноските за Държавното обществено осигуряване (ДОО). При
определени случаи обаче осигурителния доход за здравно осигуряване се различава от този за
ДОО. Например за периодите на временна неработоспособност, бременност, раждане и
отглеждане на дете осигурителният доход за здравно осигуряване е равен на минималния
осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване (ЗБДОО), който за 2013 г. е 420 лв. Осигурителната вноска в тези случаи
е равна на размера, определен за сметка на работодателя, или 4.8% върху 420 лв., и се внася само
за периода на неработоспособността, за който се изплаща обезщетение от НОИ. За дните на
неработоспособността, които се заплащат от работодателя, здравната вноска се изчислява върху
дохода, определен за изчисляване на вноските за ДОО. За работещите по трудови
правоотношения, които се намират в неплатен отпуск и не подлежат на осигуряване на друго
основание за същия период, осигурителните вноски се изчисляват върху половината от
минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, или 210 лв.

Осигуряване и на друго основание
Често задаван въпрос е в кои случаи работещите по трудови правоотношения подлежат на
осигуряване и на друго основание? Един от случаите е, когато лицето работи по втори трудов
договор и за времето в неплатен отпуск по него са му внесени осигурителни вноски от основния
му работодател. Друг случай е, когато лицето е пенсионер и работи по трудово правоотношение.
Тъй като пенсионерите са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет, счита се, че са
осигурени на друго основание и за времето в неплатен отпуск за тях не се дължи вноска за здравно
осигуряване. Осигурителната вноска за периода на неплатен отпуск отново е равна на размера,
определен за сметка на работодателя, или 4.8%, но вече върху не по-малко от 210 лв.
Осигурителната вноска за периода на неплатен отпуск ще бъде изцяло за сметка на работника или
служителя, когато неплатеният отпуск е по негово желание и за сметка на работодателя, когато е
поради престой по вина на работодателя или поради производствена необходимост. В общия
случай за работещите по трудови правоотношения осигурителният доход за здравно осигуряване е
равен на този за изчисляване на вноските за ДОО.

За лицата, упражняващи свободна професия, едноличните търговци, собственици или съдружници
в търговски дружества регистрираните земеделски и тютюнопроизводители, които имат статут на
самоосигуряващи се лица, осигурителният доход се определя според разпоредбите на ЗБДОО.
Тези лица се осигуряват авансово върху избран от тях месечен осигурителен доход, който не може
да бъде по-малък от минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица и по-голям от
максималния осигурителен доход, определен в ЗБДОО. Самоосигуряващите се лица определят
окончателно осигурителен доход от дейността като такива през календарната година съгласно
справка към годишната данъчната декларация. Тук е моментът да споменем, че регистрираните
земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна
и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази
дейност. Вноските от самоосигуряващите се лица са изцяло за тяхна сметка и са равни на 8%
върху най-малко 420 лв.

Работещи по извънтрудови правоотношения
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За работещите по извънтрудови правоотношения има няколко хипотези. Първата от тях е, когато
те не се осигуряват на някое от гореспоменатите основания и получават възнаграждение, равно
или по-голямо от минималната работна заплата за страната. И втората, когато са осигурени на
някое от горните основания, независимо от размера на полученото възнаграждение. И в двата
случая осигурителният доход за здравно осигуряване е равен на осигурителния доход за ДОО.
Осигурителната вноска ще бъде разпределена между възложител и изпълнител в съотношение
60/40, или 4.8% за възложителя и 3.2% за изпълнителя. При извънтрудовите правоотношения
обаче има и трета хипотеза, когато лицето не е осигурено на друго основание и получава
възнаграждение, по-малко или равно на минималната работна заплата за страната. В този случай
лицата, изпълнителите, са длъжни да внасят осигурителните си вноски за своя сметка върху не по-
малко от половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица и да
извършат годишно изравняване на доходите с подаването на годишната данъчна декларация по
ЗДДФЛ. Освен това те имат задължение да подадат декларация по образец, в която посочват, че
ще се осигуряват по този начин. Декларацията се подава в НАП до 25-о число на месеца, следващ
месеца, в който е възникнало обстоятелството за осигуряване по този ред.

Срокове за внасяне на вноските
Внасянето на вноските става от работодателите, възложителите или от самоосигуряващите се лица
в следните срокове. От работодателите за лицата, работещи по трудови правоотношения: до 25-о
число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. От възложителите за работещите по
извънтрудови правоотношения: до 25-о число на месеца, следващ месеца, в който
възнагражденията са изплатени. От самоосигуряващите се лица: вноските се внасят за тяхна
сметка до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, а окончателната
осигурителна вноска - най-късно в срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50
от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Капитал, 13 януари 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 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


