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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

КЗК отмени избора на БТК за
изпълнител на поръчка за телефонни
услуги на НОИ
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени
решението на управителя на Националния осигурителен
институт (НОИ) за определяне на „БТК” АД за
изпълнител на поръчка за предоставяне на
далекосъобщителни услуги на НОИ. Изборът е станал
по договаряне без обявление за възлагане на обществена
поръчка, която е с предмет „Предоставяне на
далекосъобщителни услуги чрез обществена
далекосъобщителна клетъчна мрежа на лицензиран
оператор по стандарти GSM и UMTS или еквивалент с
национално покритие”. КЗК връща процедурата на етап
договаряне с кандидатите за определяне на условията на
договора съгласно изискванията на възложителя в
поканата за участие, при съобразяване с мотивите в
решението.

Класа, 06 февруари 2013

Кредитори търсят над 22 млн. лв. от ОЦК
в съда
Повече от година след като Оловно-цинковият комплекс
(ОЦК) в Кърджали спря работа и няколко месеца след
като основните му производствени активи бяха
разпродадени от частен съдебен изпълнител, стана ясно,
че срещу дружеството има заведени дела за над 22 млн.
лв. В сумата влизат съдебни, административни и
арбитражни производства за по-големите задължения
(над 10% от собствения капитал), както и претенциите
на работниците и служителите за неизплатени заплати,
показват отчетните документи за третото тримесечие на
2012 г., които бяха публикувани на сайта на борсата в
понеделник. Заради просрочени плащания наскоро се
разбра, че двама кредитори са поискали откриване на
производство по несъстоятелност. С най-големи
предявени вземания към края на септември е Първа
инвестиционна банка (ПИБ), която има два иска за общо
15.7 млн. лв. През лятото на миналата година от
финансовата институция казаха, че компанията, чийто
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мажоритарен собственик е "Интертръст холдинг" на Валентин Захариев, им дължи 54 млн. лв.
Няколко месеца по-късно по искане на банката бяха организирани серия от търгове за продажба на
имущество, в резултат на което основните производствени активи официално станаха собственост
на ПИБ и свързаната с нея фирма "Хармони 2012". Общата цена на оловното и цинковото
производство заедно с пречиствателната станция достигна около 14.5 млн. лв. От "Хармони"
наскоро съобщиха, че планират да изградят нов цинков цех и са обявили конкурс за изпълнител на
проекта, но отказаха подробности.

Капитал, 05 февруари 2013
Бившият завод “Антон Иванов” от 15 млн. лв. печалба сега го продават
за 7 млн.
Съдбата на първия машиностроителен завод в Пловдив “Антон Иванов” в момента изглежда доста
несигурна. Предприятието на “Кукленско шосе” 11, което днес произвежда селскостопанска
техника, инструменти и резервни части под името “Фин тех маш”, преди две седмици бе обявено
за публична продан с начална цена от 6.83 млн. лв. Търгът ще се проведе на 15 февруари и тогава
вероятно ще бъде решено бъдещето му. Държавен машиностроителен завод “Антон Иванов” е
създаден през 1948 г. като обединение на бившите държавни индустриални предприятия
“Александър Амбарев”, “Стомана”, “Братя Панекови”, “Георги Богданов”, “Торос Кеворк
Торосян” и “Дизел”, всички от Пловдив. Основната му дейност е производство на машини и
машинни части. Предприятието е подчинено на Държавно индустриално обединение
“Машиностроене” в София. Петнайсет дни след основаването на първия машиностроителен завод
под тепетата колективът единодушно приема за патрон името на члена на Политбюро и секретар
на ЦК на БКП машинния техник Антон Иванов. В началото в завода работят 132 човека, от които
двама инженери, 10 техници и 30 майстори, предимно от бившата кооперация “Стомана”, както и
90 работници.

Марица, 05 февруари 2013

Четирима оператори наддават за Глобул
Четири големи телекомуникационни оператора искат да купят българския мобилен оператор
Глобул, като засега сделката се оценява на около 700 млн. евро. Най-големият гръцки оператор
ОТЕ планира да продаде Глобул, за да рефинансира дълг от 1.8 млрд. евро в началото на 2014 г,
съобщи Дарик радио в петък. Турските Turkcell и Turk Telekom, норвежкият Telenor проучват
условията за продажбата на втория най-голям мобилен оператор в България. Deutsche Telekom,
който има дял от 40% в ОТЕ, също проявява интерес към Глобул. Немската телекомуникационна
компания по-скоро се намесва, за да накара останалите кандидати да дадат по-добри цени,
коментират запознати, цитирани от Reuters. Все още не е ясно кой е четвъртият кандидат.
Подаването на офертите се очаква до 18 март, а най-вероятно сделката ще е в края на март или
през април. Според други източници в крайна сметка ОТЕ може и да се откаже от продажбата,
след като през тази седмица си осигури 500 млн. евро от облигации.

Класа, 04 февруари 2013

Кредитори искат фалит на БДЖ
Пет банки са внесли иск за обявяване в несъстоятелност на "БДЖ Холдинг" в Лондонския
арбитражен съд, научи "Труд". Причината е, че националният жп превозвач е натрупал просрочия
по кредит в особено големи размери. Става дума за т.нар. втори облигационен заем, който е на
стойност 120 млн. евро. Кредитът бе изтеглен по време на управлението на тройната коалиция, но
вноски не са плащани от много месеци. Просроченият кредит е договорен с банков синдикат, в
който влизат 4 чуждестранни банки и една българска. Това са френските БНП Париба и "Сосиете
Женерал", австрийската "Кредитанщалт" и белгийската "Дексиа". Около 15 процента от общата
сума на кредита са отпуснати от българската Първа инвестиционна банка (ПИБ).

Труд, 04 февруари 2013
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"Литекс" с интерес към гръцкия захарен бизнес
Най-големият играч на захарния пазар в България - "Литекс комерс" на Гриша Ганчев, има
интерес да разшири дейността си към Гърция. След като преди няколко години дружеството купи
контролния пакет в македонска фабрика, сега е кандидат и за единствения производител на захар в
Гърция. Българската компания е подала една от четирите оферти за 82.33% от акциите на Hellenic
Sugar Industry (HSI), които са собственост на държавната ATE Bank. Купувачът ще бъде избран до
края на този месец, става ясно от публикация в гръцкия вестник Kathimerini. Продажбата е част от
приватизационните усилия на правителството в Атина. Над 20 са били кандидатите за закупуване
на гръцката компания, но реално са допуснати само четири, които отговарят на условията и имат
дългогодишен опит в захарното производство, съобщи кореспондентът на БНР в Солун. Според
информация, подадена от ликвидатора на ATE Bank Никос Марантос до Атинската фондова борса,
където се търгуват акциите на HSI, обвързващи оферти са подадени още от Cristal Financiere, която
е част от френската група Cristal Union, полската Krajowa Spolka Cukrowa и сръбската Sunoko.
Източници на Kathimerini твърдят, че с най-големи шансове и най-висока оферта е френската
компания.

Капитал, 04 февруари 2013

КЦМ започва зелен проект за 3 млн. лв.
Поредна голяма инвестиция беше задвижена от КЦМ - Пловдив, след като компанията обяви
процедура за доставка на основното оборудване за проекта си за намаляване на енергоемкостта и
подобряване на енергийната ефективност при производството на олово. Поръчката е за общо 2.989
млн. лв. и включва три отделни позиции, най-голямата от които е на линия за леене. Целият
проект е на стойност 2.994 млн. лв., като половината от средствата се осигуряват безвъзмездно по
оперативна програма "Конкурентоспособност". Целта е да се намали енергийното потребление с
над 40%, а себестойността на продукцията да падне с 9%. Основната част от поръчката е за
доставка на автоматизирана енергоспестяваща линия за леене на олово и оловни сплави. Офертите
не трябва да надвишават 2.758 млн. лв. От кандидатите се изисква да имат общ оборот от поне
6.894 млн. лв. за последните три години. За същия срок те трябва да са изпълнили минимум три
подобни договора. Най-голяма тежест при оценка на предложенията ще имат допълнителните
технически характеристики (50%), а другите критерии са цена и гаранционен срок. Освен че ще
понижи енергийните разходи, новото оборудване се очаква да намали дефектите при
производството и съответно нуждата от преработка.

Капитал, 01 февруари 2013
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Дефицитът за 2012 г. - под половин
процент от БВП
Бюджетното салдо по консолидираната фискална
програма (КФП) за 2012 г. на касова основа е
отрицателно в размер на 350,2 млн. лв. Дефицитът е под
половин процент - 0,45 % от прогнозния брутен вътрешен
продукт (БВП), съобщават от Министерството на
финансите (МФ). Отчетеният дефицит е значително по-
нисък от разчетения към Закона за държавния бюджет на
Република България (ЗДБРБ) за 2012 г., който е 1 092,3
млн. лв. или 1,3 % от БВП. Съпоставено с 2011 г., когато
дефицитът е 1 488,5 млн. лв. или 2% от БВП, бюджетната
позиция към края на 2012 г. се подобрява с 1,5 на сто от
БВП. Номиналното подобрение е 1 138,3 млн. лв.
Припомняме, че към края на ноември дефицитът беше в
размер на 105,3 млн. лв. Бюджетното салдо по КФП към
края на 2012 г. се формира от дефицит по националния
бюджет в размер на 680,4 млн. лв. и излишък по
европейските средства в размер на 330,2 млн. лева.
Фискалният резерв към 31 декември 2012 г. е в размер на
6,1 млрд. лв., или 7,8 % от прогнозния БВП.

econ.bg, 04 Февруари 2013

Бизнесът затъва с лоши кредити
Според отчетите но БНБ само за декември 2012-а
банковата система показва месечна загуба от 37,3 млн.
лв., което е безпрецедентен случай, поне в последните
десетина години. В подкрепа на оптимизма в последното
тримесечие на м. г. обаче общият положителен финансов
резултат все пак възлиза на 567 млн. лв. преди одитиране
на отчетите и означава, че независимо от всичко
българската банкова система генерира печалби. Така че
печалба все пак има и годината като цяло ще завърши с
положителен финансов резултат, а декемврийската загуба
ще бъде покрита без проблем. Обезценките на активи
стават доста актуални и за доста големи обеми и това ще
продължи и занапред, прогнозират банкови анализатори.
Декември обаче е по-особен месец по известни
счетоводни причини. Затова нека да направим едно
сравнение именно на декемврийските резултати за 2011 и
2012 г. Макар и с незавидни темпове, ръст на общото
кредитиране има - с 373 млн. лв., което никак не е повод
за оптимизъм. Кредитите в края на декември 2011-а са
64,352 млрд. лв., а нарастването за 2012 г. е почти с 0,6 на
сто.

Стандарт, 04 Февруари 2013

06.02.2013
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.44480
GBP/BGN 2.27449

Икономически показатели
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Безработицата в България през декември 2012 г. е 12,3%.
Тя намалява спрямо ноември миналата година, когато е в размер на 12,4%. На годишна база
безработицата се увеличава с 0,5 на сто, като през декември 2011 г. е 11,8%, показват сезонно
изгладени данни на Евростат. През последния месец на 2012 г. безработицата при младежите под
25 години у нас е на ниво от 27,5%. Сред жените процентът на останалите без работа е 10,8%, а
при мъжете той е 13,6%. По данни на Агенцията по заетостта безработицата у нас е 11,4% и се
увеличава с 1 процент спрямо предходния месец. В еврозоната нивото на безработица е 11,7%
през декември 2012 г., като остава непроменено спрямо ноември миналата година. Като цяло в
Европейския съюз процентът безработни е 10,7% и също не се променя спрямо предходния месец.
На годишна база обаче нивото на безработица се вдига значително както във валутния съюз, така и
в Съюза на 27-те страни, отбелязват от Евростат. През декември 2011 г. тя е била съответно 10,7%
и 10%. Според Евростат 25,92 млн. души са били безработни в Европейския съюз през декември.
От тях 18,71 са от еврозоната. Сред страните-членки най-ниските нива на безработица са
регистрирани в Австрия (4,3%), Германия (5,3%), Люксембург (5,3%) и Холандия (5,8%). Най-
висока е безработицата в Гърция (26,8% по данни за октомври 2012 г.) и Испания (25,1%).

econ.bg, 4 Февруари 2013

Спадът в цените на жилищата у нас се забавя, в ЕС - се ускорява
Спадът в цените на жилищата в България се забавя, докато средно в ЕС и в еврозоната се
ускорява. Това се вижда от данните на Европейската статистическа служба "Евростат",
разпространени днес. Данните на европейската статистика за периода от септември 2011 г. до
същия месец на 2012 г. сочат, че в България апартаментите са поевтинели най-много през
четвъртото тримесечие на 2011 г. - с 5.8 на сто. Между януари и март 2012 г. поевтиняването е с
3.7%, между април и юни - с 1.6%, а между юли и септември - с 1.1%. Данните средно за ЕС сочат
ускоряване на спада на цените - с 0.6% годишно през последното тримесечие на 2011 г., с 0.9% в
началото на 2012 г., с 1.6% през пролетта и с 1.9% през лятото. Същата е тенденцията в
еврозоната, а спадът през четирите тримесечия е съответно с 0.1%, 0.9%, 2.1% и 2.5%. Сред
страните, за които има данни, жилищата за година поевтиняват най-осезаемо в Испания (-15.2%),
Ирландия (-9.6%), Холандия (-8.7%) и Португалия (-7.7%). Най-значително са поскъпнали
апартаментите в Естония (+8.4%), Люксембург (+7.1%) и Финландия (+2.1%). Спрямо април - юли
2012 г. по-евтино са се продавали жилищата в Румъния (-4.2%), Холандия (-3.9%) и Испания (-
3.7%), а по-скъпо отново в Естония (+2.6%), Латвия (+2.3%), Великобритания (+1.7%) и Ирландия
(+1.6%).

Дневник, 01 Февруари 2013

Производствената инфлация нараства с 5,3% през декември
На годишна база индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2012 г.
нараства с 5.3% в сравнение със същия месец на 2011 година, съобщават от Националния
статистически институт (НСИ). Индексът на цените на производител измерва средното изменение
на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Те
могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията и да се използват за международни
сравнения. Цените се увеличават в добивната и в преработващата промишленост - по 3.9%, и при
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.9%. Увеличение на
цените в преработващата промишленост спрямо декември 2011 г. е отчетено при: производството
на хранителни продукти - със 7.6%; производството на напитки - с 6.8%; производството на
тютюневи изделия - с 6.2%; производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 6.1%;
обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 5.6%.
Намаление на цените се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални
суровини - с 1.9%, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 1.5%.

econ.bg, 31 Януари 2013
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Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство, преработка и консервиране на
месо и месни продукти", по Приходи от продажби за 2011 г.

No_
2011

Приходи от продажби

(хил. лв.)Предприятие Град

2011 2010
1 Пилко ЕООД Разград 115 860 90 416
2 Месокомбинат Ловеч АД Ловеч 99 143 90 602
3 Градус 1 ООД Стара Загора 64 236 60 924
4 Месокомбинат Русе АД Русе 63 897 n.d.
5 Кен АД Стара Загора 57 996 49 443
6 Брезово АД Брезово - Пд 50 553 42 697
7 Лудогорско пиле ЕООД Разград 46 153 45 377
8 Димитър Маджаров 2 ЕООД Пловдив 36 345 39 061
9 Агрокомерс 98 ЕООД Омуртаг 33 582 33 582

10 Деликатес 2 ООД Житница - Пд 32 126 27 261
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

До 10-15 дни ще стартира процедурата по
приватизация на 50,05% от капитала на
"Българска фондова борса-София" АД,
предлагана в пакет с 43,70% от капитала на "Централен
депозитар" АД. Това каза за "Стандарт" изпълнителният
директор на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол Емил Караниколов.
Процедурата, която ще бъда под формата на конкурс, ще
стартира съвсем скоро, тъй като АПСК вече разполага с
напълно изготвени оценка, правен анализ и маркетинг,
засягащ БФБ. Работата традиционно е свършена от нает
външен консултант. По непотвърдена информация
Австрийската фондова борса не се е отказала от
неколкократно афишираното намерение да участва в
конкурса за БФБ.

Стандарт, 2013-02-06

На свое заседание от 31 януари 2013 г. КФН
е вписала Тексим банк АД като публично
дружество. След регистрация на БФБ-София, акциите
на банката ще могат да се търгуват на регулиран пазар. Те
са общо 27 995 036 броя с номинална стойност от 1 лв.
всяка. В последната четвърт на 2012 г. банката увеличи
основния си капитал от 10 на 28 млн. лв., тоест почти три
пъти. Новият капитал е работил за банката в малка част от
годината, затова резултатите от 2012 г. са в известна степен
непоказателни. Тексим Банк АД намалява загубата си с
56% на годишна база до 1,7 млн. лв. за 2012 г. Тя е една от
малките банки у нас с активи от 126 млн. лв. към 31
декември 2012 г. (увеличение с 29% през годината).
Нетният лихвен доход през 2012 г. е отрицателен в размер
на 1,1 млн. лв., спрямо минус 78 хил. лв. за 2011 г. Нетният
доход от такси и комисиони намалява с 412 хил. лв. до 1,34
млн. лв. за 2012 г.

Инвестор.БГ, 2013-02-04

КФН е отнела лиценза за извършване на дейност като инвестиционен
посредник на Арго - инвест АД, по искане на дружеството. Надзорът също така е
вписал увеличение на капитала на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп АД от 2 743 544 акции на
3 147 458 акции с номинална стойност 10 лв. Увеличението е резултат от вливането на ЗК
Български имоти в ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп АД.

Инвестор.БГ, 2013-02-04

Корпоративен сезон: Фондовете за земя изпъкват с добрите си резултати
Фондовете за земеделска земя, които се търгуват на борсата, показват завиден ръст на
финансовите си резултати. При тях криза почти не се усеща, причина за което стана почти
непрекъснатият ръст в цената на земята, а заедно с това и арендата, тенденция, започнала през
2010 г. В същото време затрудненията на дружествата, инвестиращи в офиси и ваканционни
имоти, се задълбочават, особено на тези, които залагаха на модела "построй и продай". Тези, които

БФБ-София
Седмичен оборот (28 януари-01
февруари 2013) (лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 2 449 090.84
Standard 3 026 361.92
АДСИЦ 903 074.84
Общо 6 829 492.18

BGREIT: 07.01.2012 – 06.02.2013013
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печелят от готови проекти и са си осигурили договори и наематели, успяват да се закрепят. Това
показват публикуваните финансови резултати на специализираните в сектора инвестиционни
фондове (АДСИЦ) за миналата година. "От дружествата в сектора безспорно най-добре се
представя "Адванс терафонд", което е очаквано поради масираните продажби на земеделска земя,
които компанията извършва вече две години. Печалбата от продажбите, базирана на балансовата
стойност на продадените имоти, е 29 млн. лв. (0.34 лв. на акция), но печалбата, която ще бъде
разпределена като дивидент на акционерите, със сигурност ще бъде доста по-голяма, като се има
предвид, че балансовата стойност на продадените земи е над 500 лв./дка, но те са придобивани на
цени от около 300 лв./дка", коментира за "Капитал Daily" Андреана Тодорова, финансов
консултант в ПФБК.

Капитал, 2013-02-01

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ успешно пласира втора по ред
облигационна емисия в размер на 2,4 млн. евро
Към 30.01.2013 г. „ФеърПлей пропъртис” АДСИЦ успешно пласира втора по ред емисия
корпоративни обезпечени облигации на дружеството. Размерът на емисията е 2 400 000 (два
милиона и четиристотин хиляди) евро. Номиналната и емисионната стойност на една облигация е
съответно 1 000 (хиляда) евро. Облигациите са обикновени, лихвоносни, безналични
(регистрирани при „Централен депозитар” АД), поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени,
неконвертируеми. Първичното предлагане на облигации се извършва при условията на частно
предлагане до ограничен брой лица по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон (не при условията
на публично предлагане). След записването на ценните книжа и сключването на облигационния
заем, те ще бъдат заявени за регистрация в регистъра на емитентите при Комисията за финансов
надзор и за търговия на „Основен пазар на Българска Фондова Борса, Сегмент за облигации”.
Настоящата емисия облигации е строго целева и ще се използва за финансиране на проектиране и
строителство на етап груб строеж на сграда за комплексно обществено обслужване и открит
басейн във ваканционен комплекс ”Санта Марина”, гр. Созопол, както и за финансиране на
довършителни работи и обзавеждане на сграда за комплексно обществено обслужване във
ваканционен комплекс ”Санта Марина”, гр. Созопол.

Фирмена информация, 2013-01-31
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ИНВЕСТИЦИИ

Само 1.3% от строителните фирми с достъп
до инфраструктурните проекти
Строителството на магистралите, с които премиерът
толкова се гордее, не спасява бранша в кризата. 39% от
строителните фирми не са имали нито една нова поръчка
през 2012 г., отчетоха от Камарата на строителите в
годишния си доклад, съобщи в. Сега. Според данните 87 на
сто от фирмите са свили значително оборотите си. Към
ноември в строителната камара са регистрирани 4204
фирми, 84 от тях са чужди. От доклада става ясно, че
инфраструктурното строителство - гордостта на
правителството на ГЕРБ, дава хляб на миниатюрен процент
строителни компании. Според данните на камарата то
"далеч не е очакваната спасителна алтернатива за бранша в
криза. Поръчките се изпълняват от ограничен брой фирми
и на практика осигуряват заетост едва на 1.3% от
регистрираните". Строителната продукция се е увеличила
леко - към септември при сградното строителство има
незначителен ръст от 2.3% в сравнение със същия период
на 2011 г.

profit.bg, 04 февруари 2013

Бургас подготвя два проекта
Община Бургас реално работи както по създаването на
индустриалния логистичен парк в града, така и върху по-
малкия му събрат край Българово, където ще се развиват
предимно „зелени“ производства. Един от ключовите
проекти на кмета Димитър Николов беше изграждането на
индустриален и логистичен парк, чиято цел е Бургас да
стане важен транспортен и инвестиционен център.
Миналата година беше създадено акционерно дружество с
капитал от 5 милиона лева. Участници в него са общината
и държавната компания “Национални индустриални зони“.
Размерът на терена, предвиден за проекта, е близо 320
декара на територията на промишлена зона „Север“. Земята
е апортна вноска, покриваща дяла на бургаската община в
компанията. Местоположението на терена създава условия
за осъществяване на дейност в бизнес среда с
концентрацията на финансови, производствени и човешки
ресурси, повишена достъпност до международни канали за
дистрибуция и възможност за създаване на съвместни
производства (Joint Ventures). Високотехнологичен парк
Българово е другият важен проект на община Бургас.

Строителство Имоти, 04 февруари 2013

Французи с интерес към Дупница
Французи ще правят първия технологичен парк в Дупница.
Тяхна компания ще доведе там преуспяващи европейски и
световни фирми. Намеренията на инвеститора са да отваря
офиси за утвърдени имена на пазара в новия
високотехнологичен парк. Французите са поискали да

Данъчните продават 34
декара гори в Арбанаси,
собственост на бос на
ЦСКА
Публичните изпълнители към
ТД на НАП във Варна обявиха
за продан на търг с тайно
надаване 34 дка широколистна
гора до телевизионната кула в
Арбанаси. Гората е поделена на
два съседни равни по площ
парцела, за всеки от които е
обявена начална тръжна цена от
134 000 лева. Кандидатите, за да
ги купят, трябва да внесат
депозит от 26 800 лв. за всеки от
парцелите

Янтра - Велико Търново, 06
февруари 2013

Продават скандален имот
на Кълвача
Бившият ресторант навръх
старозагорския парк Аязмото,
собственост на закъсалия
предприемач  Стойчо Кълвачев
- Кълвача, е обявен за продажба.
Имотът ще се продава на
публичен търг от банка  заради
необслужван кредит от близо 2
млн. лв. Началната цена на
ресторанта със застроена площ
над 2 хил. кв. м е 685 000 лв.

Стандарт, 05 февруари 2013

Продават за пореден път
консервна фабрика
„Консерва С и Л България”
ООД в Елена
Публичната продан е в полза на
Райфайзенбанк и Райфайзен
лизинг и с оценка от 1 162 000
лева. Търгът стартира от 1 до 28
февруари 2013 г., сочи
обявлението в интернет. На
публична продан са изложени
цех за сушене и преработка на
гъби и плодове от над 5 дка със
складове и техника.

Борба - Велико Търново, 04
февруари 2013



стр. 10 от 18
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000

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

Брой 6 (39)/ 7 февруари 2013 Камара на професионалните оценители

изкупят 40 дка общинска земя от промишлената зона на Дупница. Там ще правят парка и ще
убеждават големите компании да прехвърлят у нас производството си. Общината засега е съгласна
да продаде терените, вместо да влиза с апортна вноска в смесеното дружество. Френската страна е
сериозен инвеститор, доказал се с изграждането на 55 подобни високотехнологични паркове по
света, където освен производство, се правят и научни изследвания, обясняват от администрацията
на общината.

Строителство Имоти, 04 февруари 2013

Румънски милионер купи в Свищов земя за 250 хил. лв., ще инвестира 3
млн. eвро
Два поземлени имота бяха продадени в Свищов чрез публичен търг, потвърди за „Борба“
заместник-кметът Емил Димитров. За първия терен от 845 кв. м до ДСК общината получава 282
хиляди лева. До този момент са провеждани 11 неуспешни процедури за продажбата на имота,
който е на Красимир Дачев, собственик на химическия комбинат „Свилоза“. Втората продажба е
на поземлен имот до Гребна база. Той е продаден за 251 хиляди лв. С писмо за намерения до
Общинския съвет в Свищов и общинската администрация купувачът Йон Николае, президент на
фирма “Интер агро”, заявява, че ако придобие имота, ще извърши инвестиции в размер на 3
милиона евро. С продажбите на двата имота приходната част за 2013 година започва много добре,
коментира Емил Димитров. Той допълни, че през настоящата година общината предстои да
реализира амбициозни проекти и чрез тези продажби се осигуряват средствата за финансовото
участие на общината по тях. И двамата купувачи са почетни жители на дунавския град.

Борба - Велико Търново, 04 февруари 2013

Най-активно се строи в Бургас
Най-много издадени разрешителни за строеж и най-много новозапочнати строежи има в Бургас,
показват данните на НСИ за последните три месеца на миналата година. За отчетния период
местните администрации с в страната са издали разрешителни за строеж на 992 жилищни сгради с
3 162 жилища в тях и 389 239 кв. м разгъната застроена площ /РЗП/, на 48 административни сгради
и офиси с 19 806 кв. м РЗП и на 1 379 други сгради с 515 036 кв. м РЗП. В сравнение с четвъртото
тримесечие на 2011 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с
16.9%, но жилищата в тях са повече със 7.4%. Административните сгради са по-малко с 14.3%, а
другите видове сгради - с 11.8%. Регистрирано е намаление и на разгънатата площ във всички
сегменти на пазара. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени
в: Бургас - 156, Пловдив - 116, Варна – 95 и София (столица) - 94.

Дарик радио, 01 февруари 2013

Архитекти създават зелен оазис по поречието на Марица
Колоритен зелен оазис е на път да оживи поречието на река Марица, точно между моста на
Герджика и този на Адата. Тясната ивица от южната страна на реката е дълга цели 800 м и в тази
линеарна структура ще има велоалеи, зелени острови, както и обичайните детски площадки, плюс
паркова мебел по индивидуален дизайн. Елементи, покрити с пълзяща растения ще допълват
цялата тази композиция, а огради от жив плет ще създават известна дистанция между новия парк и
уличното платно. Проектът е част от инициативите на община Пловдив за социализация на реката,
като финансирането ще дойде по европейски програми. Актуалната разработка е на ландшафтните
архитекти Калина Райчева и Теодора Бонева. “В момента Пловдив е “загърбил” реката, затова ние
се опитваме да насочим вниманието към нея и да се впишем в едно цялостно бъдещо разработване
на територията”, обясняват от екипа. С днешна дата достъпът до крайречната зона е силно
ограничен.

Stroimedia.bg, 01 февруари 2013
Witte Automotive разширява производството си в Русе
Германската компания Witte Automotive, която произвежда дръжки за врати, ключалки и
заключващи системи за автомобили, ще построи голям завод в Русе. Това съобщи кметът на града
Пламен Стоилов. Информацията беше потвърдена от прокуриста на българското дъщерно
дружество "Вите аутомотив" Христо Христов, който обаче отказа подробности. Управителят на
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компанията Томаш Йиндра живее в Чехия. В момента фирмата разполага с малки производствени
мощности в града и център за разработка на нови продукти. За 2011 г. приходите на дружеството
са 9.5 млн. лв., а печалбата е 152 хил. лв. Сегашният проект е за разширяване на производството
чрез изграждане на завод в Индустриалния парк на Русе. Той е бил представен от представители
на фирмата на среща с кмета. "Производствените сгради, които ще бъдат изградени на два етапа,
са с уникална конструкция. Предвижда се първият етап да завърши през март 2014 г.", е съобщил
Стоилов пред БТА. По думите му до дни компанията ще получи сертификат за инвеститор първи
клас. Фирмата, която работи с всички най-големи автомобилни производители в света, вече е
купила два терена в Индустриалния парк.

Stroimedia.bg, 01 февруари 2013
Частен парк за общинско ползване
Спорна имотна сделка с десетгодишна история изплува отново преди дни - става въпрос за
продажбата на част от парка до паметника на Съветската армия в столицата на частна компания.
След няколко години мълчание последният собственик на 1.7 декара, разположени на входа на
парка от бул. "Евлоги Георгиев" - територията между автобусната спирка на Орлов мост и
оградения паркинг откъм ул. "Гурко", се идентифицира пред Столична община с писмо. В него
дружеството "Гуан България" настоява, че теренът му се използва неправомерно от общинското
"Център за градска мобилност" за почасово платено паркиране. В свой доклад на базата на
отправеното искане общинският съветник от ГЕРБ Радослав Тошев, председател на транспортната
комисия, предлага да се вземе решение, с което да се отмени въведеният режим на платено
паркиране "зелена зона". Това може да стане с промяна на едно от приложенията към Наредбата за
организация на движението на територията на Столична община, в което са конкретизирани
териториите в "зелена зона".

Капитал, 31 януари 2013
Русе ще изгражда хай-тек център
Правителството прехвърли на община Русе бивш имот на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, намиращ се в кв. "Образцов чифлик" в града.
Теренът от 41,6 дка е застроен с три сгради за транспорт. В него се намират стоманобетонов
водоем и ж. п. клонове. Целта на местната власт е да използва имота за изграждане на логистичен
и високотехнологичен център, в който ще се извършват транспортни, спедиторски и
дистрибуционни дейности. С реализацията на проекта ще се създадат условия за привличане на
чуждестранни инвестиции в областта на транспорта, спедицията и леката промишленост, което ще
помогне за откриването на нови работни места в града. Преди седмица русенските общински
съветници приеха единодушно решение за безвъзмездно придобиване правото на собственост
върху Националния музей на транспорта и съобщенията в полза на общината. (строй медия)

Stroimedia.bg, 31 януари 2013
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АНАЛИЗИ

Ниските разходи гарантират бърза продажба на имота
Разходите за отопление и енергийната ефективност (ЕЕ) са били водещи при покупката на жилище
за 23% от потребителите през 2012 г. Това е нов фактор на пазара на недвижими имоти, който е
станал ключов при сделките през последните три месеца. За разлика от предходната 2011 г., когато
интересът към ЕЕ е бил минимален, през изминалата година поскъпването на енергията е
поставило въпроса на дневен ред. Дори се е налагало да се водят допълнителни преговори при
установяване на високи сметки за даден апартамент. Поради тази причина хората все по-често
предпочитат да купят жилище от предишен собственик, а не от инвеститор. Така те да могат
предварително да пресметнат колко ще им струва поддръжката на имота. Това показва
традиционният годишен анализ на „Адрес Недвижими имоти“, който беше представен пред
журналисти в София. Статистиката сочи, че средният период, за който семейство притежава един
имот е 25 години. Лошата енергийна ефективност увеличава разходите по жилището за този
период на ползване със сериозната сума от 43 000 лв. За срок от 10 години икономията при добър
избор на недвижимост би била 17 500 лв. Ето защо съветът на експертите е купувачите да се
интересуват от разходите за отопление на имота преди да го купят. Ако по някаква причина не е
възможно да се запознаят със стари сметки, то внимателно да съберат данни за основните три
фактора - изложението на имота, качеството и вида на дограмата, стъклопакета и изолацията,
както и как се отопляват съседите. Друга интересна тенденция през миналата година е, че
жилищата, закупени с кредит, са станали два пъти по-достъпни спрямо бума. По изчисления на
консултантите през 2012 г. ипотеките са били два пъти по-изгодни в сравнение с периода 2006 -
2008 г. Месечната вноска по кредит за средностатистическо жилище в страната с площ 60 кв. м в
момента възлиза на около 55% от средната месечна работна заплата. В същото време през 2001 г.
вноската за същия имот се е покривала с една средна работна заплата. Според специалистите
третото важно събитие за изтеклата година е, че глобалният спад на цените на имотите е бил
много малък. В София нивата са демонстрирали понижение от едва 1.76%. Във Варна намалението
е по-осезаемо - 2.23%. Цените в Пловдив и Бургас са се понижили съответно с 1.86% и 1.58%. В
рамките на 1 до 3% е спадът на цените на жилищните имоти в отделните столични квартали. В
немалка част от тях е регистриран дори лек ръст на цените. Такива са „Дружба“, „Люлин“,
„Надежда“, „Овча купел“, „Редута“. Причината е в растящата популярност на тези квартали,
резултат от комбинацията между ниски цени и все по-добра комуникативност. Това е довело до
ръст в търсенето на апартаменти в районите извън централната част на столицата. По данни на
„Адрес“ търсенето е било с около 14% по-високо и естествено то е повлияло за покачване на
ценовите нива с до 2%. Очакванията на компанията за 2013 г. са банките да са още по-активни и
изобретателни. Професионалистите са убедени, че ще има допълнително активизиране от страна
на финансовите институции. Те ще търсят нови ниши и ще подобряват условията си. Въпреки това
сериозни промени на пазара няма да има. Състоянието на даден имот, неговата икономичност и
разположение ще са водещи при търсенето. Точният квартал и локация на жилищата ще остане на
по-заден план - добрата комуникативност и наличието на добри транспортни връзки ще
компенсират фактора „престиж“ в съзнанието на купувачите. Цените ще се запазят стабилни, а
броят на сделките с недвижими имоти ще продължи да се повишава.

Строителство Имоти, 04 февруари 2013

Може ли България да се превърне в транспортен хъб
Транспортът играе ключова роля за развитието на всяко модерно общество като средство за
икономическо развитие. Като цяло през последните години нуждите от транспортни услуги –
товарни и пътнически, се увеличават. Успоредно с това се повишават изискванията към тяхното
качество.

Последните насоки на европейската транспортна политика са подчинени на изграждане на
устойчива транспортна система, отговаряща на икономическите, социалните и екологичните
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потребности, която да е напълноинтегрирана и конкурентоспособна, т.е. постигане на "по-зелен
транспорт".

Водният транспорт предоставя значителни възможности, свързани с повишаване на ефективността
и подобряване на екологичните показатели. Значението, което имат морските пространства за
социално-икономическото развитие на Европа, налага съгласуването на целите на транспортната
политика с тези на интегрираната морска политика за Европейския съюз.

В началото на 2009 г. Европейската комисия публикува документа "Стратегически цели и
препоръки за политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 г.", в който са
представени основните стратегически цели на европейската система за морски транспорт до 2018
г. и се идентифицират ключовите области на действие, където активната намеса ще засили
конкурентоспособността на сектора и в същото време ще подобри екологичните му резултати.

Един от важните стълбове на европейската транспортна политика в областта на корабоплаването е
концепцията "Морски магистрали", която е насочена към по-доброто използване на огромния
капацитет на европейските морски басейни и големите речни системи като инфраструктура за
транспортиране на товари "от врата до врата".

Свързаност, околна среда и "отключване на потенциала" са приоритетите, заложени в "Стратегия
на Европейския съюз за развитието на Дунавското пространство".

Целите и насоките на политиката за въздушен транспорт на ЕС "Да летим заедно" са свързани с
укрепване на вътрешния пазар за въздухоплавателни услуги, разширяването му към съседните
страни и ключови за ЕС партньори, както и осигуряване на устойчивото му развитие.

Всички прогнози сочат ръст както на товарния, така и на пътническия транспорт през следващите
години.

Отговаря ли пристанищната и летищната инфраструктура в България на тези
предизвикателства

Липсата на ясна концепция за превръщане на България в транспортен хъб не позволява на
страната да извлече максималните ползи от своите пристанища и стратегическото си
местоположение. Инвестициите в поддръжка и развитие на портовете са минимални, което е
причината за технологичната им изостаналост, въпреки че са важни центрове за развитието на
целия транспортен комплекс в страната.

Пристанищната система в България е съставена от морски и речни портове, като основните
морски пристанища са разположени във Варна и Бургас, а най-големите речни – в Русе, Видин,
Лом и Оряхово. Основният им проблем е незадоволителното състояние на инфраструктурата,
остарялата техника и малкият обем товари.

В същото време други конкурентни пристанища в региона като Констанца (Румъния) и Солун
(Гърция) привличат значителни средства за модернизация и разширение и се превръщат в основни
търговски портали за страните от Югоизточна Европа. Красноречив е фактът, че Констанца
обработва повече товари годишно в сравнение с всички български пристанища, взети заедно.

Планираното строителство на контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас се отложи
във времето, след като правителството отказа втория японски заем.

На този етап и двете морски пристанища продължават да оперират със старите съоръжения за
обработване на контейнери, което не им позволява да се възползват максимално от най-апетитния
и перспективен сегмент в морския транспорт –

контейнерните превози.

Пристанище Варна, което е най-голямото в България, е стабилно по отношение на обема от товари
и печалбата. Товарооборотът през 2011 г. е рекорден от 1999 г. насам (9.1млн. т), а обемът на
обработените контейнери продължава да нараства и достига до 122 хил. TEU през 2011 г. То е и
най-голямото контейнерно пристанище в страната и разполага с два терминала с общ капацитет от
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7600 TEU (съответно 1800 TEU на пристанище Варна-изток и 5800 TEU на Варна-запад).
Основните проблеми на варненския порт са свързани с изчерпания капацитет на Варна-изток,
лимитирания достъп до Варна-запад заради височината на Аспаруховия мост и дълбочината на
каналите, липсата на бързи жп и пътни връзки с Русе и вътрешността на страната.

Дунавските портове
са с доста по малък капацитет и в също толкова лошо състояние по отношение на материалната
база, инфраструктурата и техниката. Основен проблем за товаропотока е ниското ниво на водите
на реката, проблем, който може да се реши с изграждането на поне два шлюза, проекти, които ще
останат за изпълнение след 2014 г.

За развитието и модернизирането на инфраструктурата, както и на технологиите за обработка на
товарите се разчита на бъдещите концесионери на дунавските пристанища, процедурата за
отдаването на които е в ход от средата на миналата година.

 Летищната инфраструктура
на страната като цяло е добре развита.Република България разполага с пет действащи летища за
обществено ползване, три нефункциониращи летища и редица летателни площадки.Неопериращи
поради незадоволително състояние на инфраструктурата в момента са летищата Русе, Стара
Загора и Търговище.

Основната функция на летищата в България е да обслужва международния пътнически трафик от
и към страната. На практика ролята на въздушния транспорт за вътрешните пътнически превози и
карго полетите е незначителна. Като цяло България няма нужда от изграждане на нови аерогари.
Основните предизвикателства за българските летища произлизат, от една страна, от нарастващия
трафик и, от друга страна, от неговото неравномерно разпределение. Важно за бъдещото
функциониране и развитие на българските летища, които с изключение на тези във Варна и Бургас
се обслужват от държавни оператори, е намирането на частни инвеститори, които да се обвържат с
поддръжката и дългосрочното им развитие. Опитът досега показва, че това ще бъде голямо
предизвикателство, тъй като българските аерогари не са атрактивни за инвеститорите. В
стратегията за развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на концесията в
сектор въздушен транспорт са заложени за концесиониране летищата Русе, Горна Оряховица,
Стара Загора, карго терминал летище Пловдив и летище Пловдив. Въпреки многократното
удължаване на процедурите, кандидати за летищата Русе, Горна Оряховица и карго терминала на
летище Пловдив не се появиха. На този етап процедурите са прекратени.

Карго терминалът на летище Пловдив ще бъде предложен на концесия в пакет със самото летище.
Подготвя се и документацията за концесионирането на летище София.

Местоположението на летищата и либерализацията в икономическите отношения на България със
страните от ЕС предоставя множество възможности за превръщане на нашите летища в
съвременни транспортни центрове, които да генерират допълнителна икономическа активност, е
посочено в стратегията за развитие на транспортната инфраструктура, като това е предвидено да
стане чрез механизмите на концесията.По-голямата част от аеропортовете са разположени по
протежение на коридори от трансевропейската транспортна мрежа и са в близост до туристически
или промишлени центрове. Остава да възбудим интереса на частния бизнес към тях.

Строителство Имоти, 04 февруари 2013
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ИНТЕРВЮ

Крис Торн: Наличието на стандарти за оценяване подпомага
инвестициите
Крис Торн, технически директор на Международния комитет по оценителски стандарти

Наясно ли са оценителите с Международните стандарти за оценяване (МСО)?
Като цяло да. Един от проблемите обаче е, че много професионалисти са добре запознати със
стандартите, но когато трябва да се приложат, не знаят точно какво да направят. А всъщност е
много важно те да се консултират със стандартите, за да могат наистина да осъзнават, че работят с
даден инструмент. По този начин те подпомагат и своята работа, тъй като могат да промотират
продукта си, като посочат, че спазват определени стандарти. Същевременно МСО са
изключително важни за инвеститорите за сравнение на различни оценки в различни държави.

Доколкото разбрах, законът в България изисква всички оценители да бъдат лицензирани, а
организацията, която отговаря за това, е Камарата на независимите оценители, която по закон
трябва да утвърди стандарти, които ще се използват. Към момента се прилагат определени
български стандарти, но миналата година камарата гласува, че ще приеме МСО и това ще влезе в
сила от 2014 г.

Как се изработват самите стандарти?
Това, което правим на международно ниво, е да разглеждаме фундаменталните принципи на
оценяването – концепции, определения или начин на работа. Не можем обаче да си позволим да
изпадаме в много подробности, защото тогава може да се стигне до сблъсъци с националните
правни норми. Но ако даден принцип е заложен на достатъчно широка основа, тогава много лесно
местните законодателства се напасват към него. Ако пък няма допирна точка, тогава вероятно има
проблем – понякога се случва някоя местна законова разпоредба да не отразява международното
мислене. Но също така в работата си наблюдаваме, че местните организации много често искат да
допълнят по някакъв начин гамата от норми, стандартите, които сме положили като МСО –
например, за да съобразят с данъчното законодателство, правят някои видоизменения. Но това е
национален въпрос, а не нещо, което се опитваме да накараме хората да правят по конкретен
начин.

А как бихте оценили ситуацията в България?
Не съм запознат в детайли, но от наша гледна точка е много хубаво, че има както национална
Камара на независимите оценители, така и частна Камара на професионалните оценители. Това е
добра основа като за начало, за да може да има силни професионалисти във вашата страна.

В други страни има ли по повече от една професионална организация?

Различно е. Има много начини, по които МСО се въвеждат и прилагат. В някои държави има
законово изискване да се следват МСО, но това са малцинството от страните. По-честа практика е
да има професионални организации, които изискват членовете им да правят оценки, следвайки
МСО. Съответно, ако не ги следват, им се налагат някакви наказания, като например изключване
от организацията. Друга голяма група са случаите, в които самият клиент или група от клиенти
може да изискват прилагане на МСО. В Европа има организации, които представляват
инвестиционни фондове – те например издават наръчник за добра практика, в който посочват, че
изискват или препоръчват да се следват МСО. Това всъщност са трите основни начина.

По какъв начин Международният комитет по оценителските стандарти (МКОС) промотира
въвеждането на МСО?
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Разговаряме с професионални организации. Имаме близо 60 международни организации, които са
членове на МКОС, и всички те имат своята роля за прилагането на стандартите. Освен това на
управленско ниво говорим с регулатори като Европейската комисия, Базелския комитет,
Международната организация на комисиите за ценни книжа (IOSCO) и различни други
международни организации, които могат да влияят върху местните законодателства. Целта ни е да
ги накараме да разберат, че оценяването е важно, а също и че е важно да има стандартизация за
това оценяване, за да може оценката да бъде правилна.

Смятате ли, че е възможно в даден момент в бъдеще на европейско ниво да има
законодателство, което да регулира стандартите за оценяване?

Надявам се да няма, макар че регулаторите сигурно биха били заинтересовани. Но ако погледнем
например счетоводните стандарти – Европейската комисия призна, че не е нейна работа да ги
изработва и че е необходима независима стандартизационна организация, която да го прави, а те
само изискват тези стандарти да бъдат следвани. Това е моделът, към който се стремим и ние.
Нашата задача всъщност е да докажем, че имаме организация, на която може да се има доверие,
която се радва на широка подкрепа и която дава адекватни консултации. Другият съществен
момент е, че стандартите трябва и да се променят, както се променят например стандартите в
счетоводството – трябва да се реагира, когато изникне някакъв проблем или промяна на пазара. А
само хората, които работят в тази сфера, могат да разберат, че нещо наистина не върви или че
трябва да се промени. Но ако разпоредбите са в закон и трябва да се чака, докато се промени
законът, това не е добър модел.

Какви са ползите от стандартите?

Всички държави са зависими от търговията помежду си. Когато хората търгуват или инвестират в
дадена страна, те имат нужда от оценяване – оценката всъщност е своеобразна подкрепа за
инвестициите. Затова оценяването трябва да се прави на обща основа, така че хората да могат да
ги сравняват. Оценяването зависи от доверието, то не е факт сам по себе си – за да накараш някого
да приеме дадена стойност на оценката, той трябва да ти вярва. И обратно – ако хората спрат да
вярват на оценките, те няма да направят планираните инвестиции.

Засегна ли кризата това доверие?
Абсолютно. Основната причина за краха на Lehman Brothers е това, че никой не вярваше на
тяхната оценка. Тя действително беше погрешна, но причината за срива беше, че по онова време
всички останали на пазара не й вярваха и затова отказваха да приемат резултатите на Lehman и да
работят с тях. Така че всичко е въпрос на доверие и затова трябва да има изключителна
прозрачност при оценяването.

Как се промениха оценките в резултат на кризата?

На практика на нас не ни се наложи да променяме стандартите си, тъй като винаги сме твърдели,
че оценките трябва да са прозрачни, че трябва да е ясно какво ще направиш при изработването на
дадена оценка, както и да обясниш как си го направил. Това, което се случи, е, че много повече
хора осъзнаха колко е важно това. Докато не се появи проблемът, никой не се интересуваше от
стандартите. Всеки си казваше: нямаме нужда от тях, нашите оценки никога не са грешни – ето
сега например ще поставим една оценка, следващия месец цената ще е още по-висока. И никой не
поставяше под въпрос цифрите. Но в момента, в който оценките спряха да бъдат приемани, всички
започнаха да задават въпроси. Или както казва Уорън Бъфет – когато приливът отмине, се разбира
кой е плувал гол. През последните 4-5 години обаче отчитаме много голям интерес от страна на
одитори, бизнес оценители, както и от доста оценители на финансови инструменти, които
осъзнават важността на оценителските стандарти.

Всъщност оценяването обикновено се свързва с недвижими имоти – какви други активи
могат да се оценяват?
МСО покриват всякакви активи – бизнеси, нематериални активи, оборудване и съоръжения,
финансови инструменти или дори произведения на изкуството. Процесите, които използваме при
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на нашето стандартизиране, могат да се приложат за всичко, което искате да оцените. Има някои
общи основни положения, като след това, разбира се, подробностите са различни в зависимост от
това какво ще се оценява.

Каква част от оценките са на недвижими имоти и каква например на финансови
инструменти?
Различно е в отделните държави. Ако гледаме само броя на оценките, може би тези на недвижими
жилищни имоти наистина са най-много, но голяма част от тях са на ниска стойност заради спада в
цените на имотите. От гледна точка на значимостта на оценката обаче може да имате една и съща
стойност например за 10 хил. къщи или за някакъв друг бизнес, или пък за даден портфейл от
финансови инструменти – т.е. оценката може да е еднаква, но евентуалните последици, ако тази
оценка се окаже погрешна, да са много по-сериозни.

Капитал, 01 февруари 2013
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 ACCREDITED PRINCE2 PRACTITIONER CERTIFICATE PROGRAMME
КОГА: 27.02.2013

КЪДЕ: онлайн обучение, София

 ЕВРОПЕЙСКИ СИМПОЗИУМ "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ 2013"
КОГА: 11-12.03.2013

КЪДЕ: Berlin

 SEO КОНФЕРЕНЦИЯ 2013
КОГА: 22.03.2013

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

 ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО НАЙ-ИЗВЕСТНАТА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
КОГА: 25-27.03.2013

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


