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 Краткият отговор на този въпрос е не 

☺. И защо, не? Поради това, че произ-

ходът на всички ужасни грехове, обеди-

нени в едно като офшорни структури, 

не се крие в системата, а само по себе 

си в човешката природа, която е оста-

нала непроменена в продължение на 

хиляди години. Желанието за печалба 

(което е напълно естествено) е било с 

нас от незапомнени времена и  всички 

са искали да печелят и са готови да 

използват каквито и да е инструменти 

необходими, за да го направят. Един 

такъв «инструмент» е офшора, въпреки 

че това вече се е превърнало в нещо 

като мръсна дума.

 Самопровъзгласили се «експерти»  

плашат клиентите и всеки, интересуващ 

се от  апокалипсиса, който очаква 

офшорния финансов свят през 2017 

г. Всичко, което знаем до този момент 

ще рухне около нас, всичко ще бъде 

прозрачно и те ще знаят всичко за всеки, 

защото банките ще докладват на данъч-

ните власти по целия свят.

На първо място, нека видим, кои 

са тези експерти. В много случаи 

това са експерти, само защото те го 

твърдят. Няма точно определение,няма  

държавна или частна институция зад тях и 

те се самоназначават на тези отговорни 

постове. След това, те дават своите 

становища относно процес, който все 

още не е започнал, в който нямат опит 

и който не може да се сравни с нищо, 

което сме виждали досега. Обменът на 

информация се оформя в момента и е 

много по-сложен, отколкото, например,  

FATCA.

Аз нямаше да се притеснявам, ако 

тези експерти знаеха, за какво става 

дума. Вместо това, те са склонни да 

плашат  хората, които вече са парано-

ично настроени, след което ще е много 

трудно да бъдат успокоени.  За една 

кратка среща те успяват да внушат 

необосновани страхове до такава 

степен, че клиентът става напълно 

объркан. Естествено, те правят това с 

намерението след това да поднесат 

решението като на тепсия. Проблемът е, 

че твърде често решението не се мате-

риализира  и всичко, което  остава са 

концепции, празни спекулации,  съгра-

дени от нещо като клюки.

Нека видим, на какъв етап е  процесът 

в момента. Глобалният форум на ОИСР 

От бюрото на управляващия директор:
Ще бъде ли различен светът  без 

офшорните структури?
Статията е леко провокативна, а също 
и изкуствена, тъй като цялото това 
нещо не отива към края си, въпреки че 
ще претърпи известни промени.
Акценти от държавите:

Андора
Тази малка страна, става по-отворе-
на към чуждестранните инвеститори 
от 01 .01. 2015 г.

Офшорно банкиране:
Как да банкираме в ОAE

Днес, навсякъде по света, откриване-
то и управлението на офшорни бан-
кови сметки не е лесно..

Любопитно:
Истанбул - градът, който 

се реконструира
Най-големият град в Европа е в про-
цес на реконструкция и с това ще съ-
четае съвременните тенденции с тра-
диционните ценности.
Тема:
Икономическо гражданство - Малта

Малта предлага отлични възможности 
за икономическо гражданство на за-
интересованите хора от и извън ЕС.
От живота на ЛАВЕКО:
LAVECO Ltd. Кипър получи своя лиценз 

за администратор от CySec
В съответствие с директивата на ЕС, 
през 2012 г. кипърското законодател-
ство задължи фирмите, участващи в 
образуването на компанията и адми-
нистративните доставчиците на услуги 
(ASP) да получат лиценз за работа.

LAVECO Ltd. на изложението на MIPIM 
LAVECO Ltd. участва за 6-ти път в MIPIM, 
едно от най-престижните професио-
нални изложения за недвижими имоти 
в света.

«RAKIA», Пътуващо Шоу 
През февруари 2015 г. Унгаро-българ-
ската стопанска камара организира 
Пътуващо Шоу в три страни, в които 
Рас ал-Хайма (РАКИА)
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публикува «изявление за мерките» 

на срещата на министрите, която 

се  проведе на 28-29 октомври 2014 

г., в което се отбелязва, че 89 държави 

са обявили намерение да подпишат 

споразуменията за автоматичен обмен 

на информация. Според плановете, 

първата група страни ще започнат да 

обменят информация от октомври 2017 

г.,а  втората група ще се присъедини  

през октомври 2018 г. Има и малка група 

от страни, които все още не са решили, 

кога биха желали да се присъединят към 

системата. Тези, които ще се присъе-

динят през 2017 г. ще започнат обмена  

на информация  от 2016 г., а тези,които 

ще се присъединят през 2018 г. ще 

започнат с обмена на информация, 

касаеща периода от 2017 г.

Всичко това може да стартира, 

ако правната и техническа страна са 

изрядни. През юли 2014 г. ОИСР публи-

кува на своята интернет страница (www.

oecd.gov) образец на споразумението, 

което  страните трябва да подпишат, 

за да направят възможен обмена на 

информация. 

Съществуват два основни типа 

споразумения. Едното от тях е двустран-

ното споразумение, където две страни 

се споразумяват за обмен на инфор-

мация, а другото е многостранно 

споразумение,в което редица страни 

се присъединяват към системата като 

група. Двустранните споразумения 

могат да бъдат взаимни, при което и 

двете страни дават и получават инфор-

мация или нереципрочни, когато само 

една от страните дава информация 

(последното се препоръчва от ОИСР 

в случаите, в които например, една от 

договарящите се страни няма изиск-

вания за личните доходи).

Материалът, публикуван от ОИСР  

през юли, определящ подробно 

данните, които банките трябва да 

предоставят при обмена на инфор-

мация и те са достатъчни за банкерите 

да ги проучат. Въпреки това, според 

мен, банките ще се нуждаят от значи-

телно време и разходи за подготовка  

на необходимия софтуер. В насто-

ящия момент, банковите системи не са 

готови да предоставят информацията  и 

въпросът е  дали те ще бъдат в състояние 

да спазят техническите аспекти  от 1-ви 

януари 2016 г. За да бъде в състояние да 

започне събирането на информация  

от  януари 2016 г. системата трябва да  

функционира технически поне няколко 

месеца по-рано.  

Това обаче няма да бъде достатъчно. 

Банките ще се изправят пред задачи, 

които ще предизвикат  истинско главо-

болие. Една от най-трудните ще бъде 

именно  точното определяне, кое лице 

е   «отчетно лице», в случай на чуждес-

транни физически лица и фирми. И 

това е делегирано на банките: те трябва 

да решат, кой ще подлежи на отчитане,  

за всеки конкретен клиент и сметка. 

Случаят с физическите лица изглежда 

доста прост, но когато става въпрос 

за фирми усложненията започват. Аз 

не искам да навлизам в най-малки 

п о д р о б -

ности тук, 

з а щ о т о 

дори и 

о б о б -

щ е н и е т о 

ще бъде 

м н о г о 

дълго и 

с л о ж н о . 

Адвокатите на банките не бяха много 

възторжени, когато трябваше да 

подготвят всички материали за FATCA, 

а тогава им се налагаше да събират 

сведения само за една страна-САЩ. 

Сега, според плановете, това ще 

бъде световен процес, като»всеки ще 

докладва на всеки’’. Преди всичко, 

страните трябва да подпишат споразу-

менията, споменати по-рано. Без това,  

не е възможно да се установят нито  

правните основания, нито техническия 

аспект. Ако ОИСР планира да публи-

кува новите си условия  и методология 

през октомври, как ще стигне времето 

за всичко това? Но това е, което се появи 

в тяхното комюнике през октомври 2014г.

Два месеца са изключително кратък 

период за създаването на подобна 

сериозна система, с толкова отго-

ворности. По мое мнение, ако цялата 

работа, в края на краищата започне, тя 

ще бъде със закъснение и с известна  

доза хаос. Това може да се предвиди, 

дори и сега. Банковата система среща 

значителни пречки, когато се сблъсква 

с изпълнението на много по-лесни 

задачи. Тук, банките са принудени да 

вземат решение, как да стартират: за 

кого трябва да докладват? За кого и на 

кого? Например, къде трябва швей-

царска банка да изпрати доклад, ако 

Картина: http://en.wikipedia.org
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сметката е на компания от Кипър, чийто 

директор е сърбин, пребиваващ в 

Дубай? Има много въпроси без отговор. 

Както и да е, нека разгледаме най-

лошия сценарий, който предвижда 

системата да стартира и докладите 

да се реализират. Данъчните власти 

ще бъдат залети с информация, къде 

крайните собственици имат сметки. За 

да усложним казуса, нека погледнем 

към фирмена сметка в швейцарска 

банка. Швейцария докладва на съот-

ветния национален данъчен орган. След 

това, той е  изправен пред най-трудната 

задача в своята история до момента.  

Трябва да сравняват данъците  и дохо-

дите  на даденото лице, във връзка с 

информацията дошла от чужбина. 

Въпреки че, в много случаи,  тежестта 

парадоксално пада върху данъкопла-

теца, който трябва да осигури дока-

зателството, ще е много трудно да се 

твърди, че доходът, начислен  в  уждата 

банкова сметка на компанията е авто-

матично личен доход на лицето и че той 

трябва да бъде обложен с данък. Първо, 

ние говорим за компания, която поради 

една или друга причина, може да има 

загуби през годината. Второ, компа-

нията може да има няколко собстве-

ници, които си разпределят фирмената 

печалба или имат право на дял от всяка 

неразпределена печалба, в съответ-

ствие с условията на  устава на компа-

нията. Така че, въпросът не е толкова 

черен и бял, както експертите плашат 

до смърт  клиентите. А аз, дори не съм 

се докосвал до «креативните счетоводни 

решения» на местните правни системи. 

Също така, мога да кажа със сигур-

ност, че някои страни ще оспорват 

изпълнението. Нека бъдем честни, всяко 

правило струва толкова, колкото може 

да се постигне чрез него. Ако САЩ  

иска да получава информация, но да 

не предоставя такава, капиталът ще 

върви по техния път. Това обаче, няма 

да се хареса на техния стар съюзник, 

Обединеното кралство. И ако англи-

чаните могат да получат нещо, то това 

ще насърчи германците, които няма да 

пропуснат своите възможности. Мога да 

продължа да изброявам  конфликтите 

на интереси между големите играчи, 

в резултат на които всичко ще стане 

много по-спокойно.

Без съмнение нещо ще се случи във 

финансовия свят и ние трябва да се 

подготвим за него. Където е възможно, 

необходимите мерки следва да бъдат 

въведени през 2015-та данъчна година. 

Защото, ако вземем отново най-лошия 

сценарий и системата успее да стар-

тира през 2016 г., тогава тези струк-

тури, които задоволяват изискванията 

на новата система, докато все още 

ни позволяват да се наслаждаваме на 

относителна финансова свобода, на  

която сме свикнали, трябва да се уста-

новят през 2015 г., изхождайки от  моите 

двадесет и три години в бизнеса, мога 

да заявя, че винаги ще има решения, 

добри решения, по-добри решения 

и още по-добри решения. Типът на 

установената структура е единствено  

въпрос на време и пари. Преди всичко 

обаче, това е въпрос на избор, който 

е направен. Доставчикът на услуги, 

например LAVECO ЕООД, предлага 

на своите клиенти отлични възмож-

ности, когато става въпрос за решения. 

Това обаче изисква известно ниво на 

възприемчивост на клиента. В края на 

краищата, ние може да предложим 

решения, но клиентът има крайната 

дума. 

В обобщение, тъй като сме възпи-

тани в християнската култура, искам 

да посоча, че тя установи прекрасни 

морални правила за нас преди 2000 

години в Десетте Божи заповеди. Чудя 

се обаче, дали през тези 2000 години са 

намалели прелюбодействата или краж-

бите. Колко ефективни са тези морални 

правила? Това, със сигурност ни  дава 

повод за размисъл, макар че очевидно 

всичко е относително. Тук, в Унгария, 

например, сме в състояние  да спаз-

ваме правилото «Помни неделния ден, 

за да го почиташ», откакто магазините 

вече са затворени в неделя, така че ние 

имаме повече време да прекарваме 

със семейството си. Що се отнася до 

това, дали ще имат ефект  другите 

правила, те ще бъдат анализирани от 

някой друг след още 2000 години. И не 

се учудвайте, ако анализът  гласи нещо 

такова: «Докато някой, вместо да ходи 

на църква в неделя сутрин предпочита 

да спи по-дълго, то друг се възползва от 

невинното прозяване за да тръгне и да 

открадне или да извърши друго престъ-

пление ☺». 

Пожелавам ви приятно четене и 

размисъл,

Сърдечни поздрави

László Варади

LAVECO Ltd.

Управляващ Директор

Картина: http://pixabay.com
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АНДОРРА
Разположение: Югозападна Европа, между Франция и Испания в 

Пиренеите

Държавно устройство: Княжество Андора

Население: 85 458 (юли 2014)

Площ: 468 км2

Столица: Андора ла Веля

Валута: Евро

Официален език: Kаталунски, испански, английски

Часова зона: GMT +1

1. Правна форма на  
    дружеството: Дружество с ограничена отговорност (Societat Limitada)

2. Начин на регистриране: Меморандумът и уставът трябва да бъдат подписани от 
учредителя.

3. Описание след 
фирменото наименование SL, SLU

4. Срок за регистрация на 
    нова компания: 1 месец

5. Брой директори: Минимум 1

6. Брой акционери Минимум 1

7. Минимален капитал 3000 EUR

8. Изисквания за отчетност Изготвяне на годишни финансови и счетоводни отчети и 
финансовите отчети се изискват по закон

9. Видове акции: Регистрирани

10. Годишен данък и 
      задължения 900 EUR + 2.10% данък печалба

11. Оповестяване на 
     бенефициарите Не се изисква

12. Юридически адрес на 
      дружеството:

Местна регистрация и реален офис се изискват по 
закон

13. Регистрационен агент/ 
      секретар: Регистрационен секретар се изисква по закон

14. Двоино данъчно 
     облагане - договор:

Андора няма никакви никакви споразумения за 
избягване на двойното данъчно облагане

Акценти от държавите

Картини:  http://en.wikipedia.org, credit: Emilfaro
                           https://www.flickr.com, credits: Nelson Lourenço, Selden Vestrit, Mario Martí
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Как да банкираме в Обединените арабски емирства

Днес, навсякъде по света, 

откриването и управлението на 

офшорни банкови сметки не е 

лесно. Множество банки дори  

закриват вече съществуващи 

сметки на такива дружества. 

Това е особено забележимо в 

швейцарската банкова система, 

но положението не е по-добро 

и в други страни. Обединените 

арабски емирства става все по-

популярна дестинация за  откриване 

на банкови сметки. Въпреки това, 

да навлезете там, без да сте се 

подготвили, може да доведе до някои 

неприятни изненади, които могат 

да причинят сериозни финансови 

загуби за неподготвените клиенти, 

които просто опитват късмета си. 

Първият и най-важен въпрос е, дали 

е препоръчително да откриваме 

сметки в Емирствата на физически 

лица или на компании.

Много по-лесно е да откриете 

сметка на физическо лице, 

отколкото на една компания, 

въпреки че и тук  съществуват   някои 

особености. Най-същественото 

е, че банките в Емирствата, почти 

без изключение, откриват сметки 

на физически лица само  при 

наличието на местни документи 

(разрешение за пребиваване). Те 

не откриват сметки на чужденци, 

туристи в банките  и това правило се 

спазва стриктно. В много случаи те 

дори не са готови да обменят пари 

за хората, които случайно влизат и 

нямат сметка в дадената банка. 

Откриването на сметки за  

фирми може да бъде разделено на 

две групи. Откриването на сметки 

на местни фирми или на фирми 

от зоните за свободна търговия е 

малко по-лесно. Като цяло, те се 

нуждаят от личното присъствие на 

упълномощения  или директора на 

компанията. Банките не харесват 

особено, когато директорът не 

участва активно в работата на 

дружеството (когато е номинал). 

Доста често, да имаш номинален 

директор е само по себе си  

основание за отхвърляне на 

заявката. Имайки предвид, че сега 

има 24 зони за свободна търговия в 

рамките на ОАЕ и няма стандартни 

правила, които обхващат всички 

тях,   не трябва да се учудваме, ако 

даден банкер ни гледа странно, ако 

представим пакет от корпоративни 

документи, с които той не е запознат.

Откриването на сметки за чужди 

компании, т.е фирми които не 

са регистрирани в ОАЕ е много 

по-трудно. Не е невъзможно, но 

това ще изисква много време 

и пари. Основният проблем се 

дължи на факта, че Обединените 

арабски емирства не са член на 

Хагската конвенция за Апостила, 

т.е при тях документите заверени с 

Апостил нямат никаква стойност. В 

случай на чуждестранни компании, 

банките нямат друг избор, освен 

да настояват за сертифициране от  

консулство на ОАЕ в тази страна. 

Организирането и получаването  

на  това обаче, може да се окаже 

изключително скъпо, достигайки в 

някои случаи до 2000-3000 долара 

в някои случаи и работата като цяло  

става  безсмислена. За тази сума  

клиентът на практика може  да си 

купи нова компания, за която  не е 

нужно да се  поръчва  удостоверение 

за актуално състояние. Освен това, 

няма гаранция, че банката ще 

отвори сметка, тъй като банковите 

служители могат по всяко време да 

отхвърлят заявление от чуждестранно 

дружество.

За да обобщим, местна компания 

с банкова сметка в Емирствата 

може да бъде идеалното решение. 

Заслужава си да се заложи на 

компания с опит и контакти в 

откриването на сметки и,  въпреки 

че, тази услуга трябва да се заплати,  

това ще спести на клиента голяма 

част от времето и тревогите, да не 

говорим и за парите.

Офшорно банкиране

Картина: http://www.freeimages.com
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Всеки, който е посещавал Истанбул наскоро, несъ-

мнено ще се изуми от динамичното развитие на този 

огромен град. Строителството е навсякъде, градът из-

глежда сякаш никога не спи  и е в постоянно движение. 

Бейоглу, разположен в европейското пространство, в не-

посредствена близост до морето, е един от най-малките 

г, но не на последно място и значими райони. Златният 

рог разделя Бейоглу от старата част на града, до която 

можете да стигнете през моста Галата.

Когато говорим за Лондон като мултикултурна столица, 

тогава ние несправедливо забравяме  за Истанбул, който 

е разположен на границата на два континента, обединя-

вайки  две култури. В епохата на Древнa Гърция, тази те-

ритория е била овощна градина и поради тази причина и 

е дадено името ,,Sykai’’, или смокинена градина. Първият 

мост над залива е построен през 6-ти век, по време на 

управлението на византийския император Юстиниян I  и 

от този момент  населението на Бейоглу започва да рас-

те. По-късно, търговци от Венеция и Женева се заселили в 

областта, която в Средновековието е носела названието 

Пера. През 1453 Пера е завладян от  Османската импе-

рия, в която тя е останала част в продължение на някол-

ко века. През 1929 г. Мустафа Кемал Ататюрк основава 

Република Турция и района приема  новото си име.

Днес Бейоглу има население от около 247 000 души.   

Разпростирайки се на 

3км. булеварда Истиклял 

от площад Таксим, квар-

талът е пълен с кафенета, 

ресторанти, сладкарници, 

клубове, кина и театри. По-

голямата част от къщите в 

Бейоглу датират от 19-ти 

век. Хотелът Пера Палас, където Агата Кристи пише из-

вестния си роман ,,Убийство в Ориент Експрес», също се 

намира тук. Хотелът е построен през 1892 г., а днес залата 

на Агата Кристи функционира като музей за посетители.

Бейоглу, обаче, е интересна дестинация, както за 

бизнесмени, така и за туристи. Тази част на града е в про-

цес на динамично обновяване, стартирало от 1990 г. на-

сам. До момента около 25 000 стари сгради, застраше-

ни от земетресения, са били разрушени, а на тяхно място 

се появяват модерни жилищни и бизнес имоти, способ-

ни да издържат. Съветът на Бейоглу, воден от кмета Ахмет 

Misbah Demircan, гарантира, че модерните сгради, които 

се появяват отговарят на изискванията на 21-ви век, като 

се запазват традиционните турски ценности. За тази цел 

се създава компания, инвестиционна група на Бейоглу 

(BIG), която предлага множество възможности за бизнес-

мени, които искат да инвестират в региона. Всеки заин-

тересован в намирането на повече информация за тези 

инвестиционни възможности може да посети интернет 

страницата на съвета www.beyoglu.tr или  да се свърже 

с управлението на компанията, което ще бъде повече от 

щастливо да предостави допълнителна информация.

 Истанбул е един вечен град. Този невероятно красив 

и многолик град, на границата  

на изтока и запада, в момента 

предлага бизнес възможности 

на тези, които желаят да инве-

стират сега, което ще донесе 

много печалби в дългосрочен 

план. Многолюдното населе-

ние, вечното движение и гео-

графското положение на града  

допринасят за икономическия 

успех, с кой-

то не могат 

да се по-

хвалят на 

много ме-

ста в Европа 

днес.

Любопитно

Истанбул - градът, който се реконструира

Картини: https://www.flickr.com, credit: Guillén Pérez, 
http://hu.wikipedia.org, credit: Josep Renalias, Aktron
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Тема

Имиграционни новини:
икономическо 

гражданство - Малта

Малта, малката сре-

диземноморска страна 

с много приятен климат, 

предлага отлични въз-

можности за икономи-

ческо гражданство на 

заинтересованите хора 

от и извън ЕС. Има два 

основни фактора, които малтийските власти обикновено 

вземат под внимание, когато се оценяват молбите от стра-

ни извън ЕС: Имат ли кандидатът и семейството му място и 

средства, за да живеят в Малта? За доказване на пребивава-

нето  е необходимо да наемете имот, чийто годишен наем 

е най-малко 9600 евро (8750 EUR в Гозо). Подходящият доход 

предполага годишно най-малко 100 000 EUR, които ще се об-

лагат с 15% данък в Малта. Това означава, че най-малко 15 000 

евро годишно  трябва да се плащат на данъчните в  Малта. 

Въпреки това, при условие че въпросното лице отговаря на 

условията за чужденци, като такъв е масовият случай, всеки  

доход, който се получава извън Малта и не е внесен  в страна-

та е освободен от данък. Естествено, участниците в програ-

мата трябва да имат подходяща медицинска застраховка в 

Европейския съюз, която отново трябва да могат да предста-

вят на властите.

Малта е част от Шенгенското пространство, така че фи-

зическите лица от трети страни, които са получили право на 

пребиваване и свързаната с това документация се придвиж-

ват свободно в рамките на Шенгенското пространство  и 

могат да кандидатстват за визи и в други страни чрез техните 

консулства в Малта.

15%- то данъчно облагане за физическите лица  и облагите 

от статута за пребиваване се отнася също и за гражданите 

от ЕС, които желаят да се преместят в Малта. За да се постиг-

не статут на данъчното облагане в Малта е необходимо да 

се пребивава там , най-малко 183 дни в годината, въпреки че, 

граничната охрана не подпечатва паспортите на граждани-

те на ЕС, когато те пристигат в Малта.

От живота на ЛАВЕКО

LAVECO Ltd. Кипър 
получи своя лиценз за 

администратор от CySec

В съответствие с директивата на ЕС, през 2012 г. кипърското 

законодателство задължи  фирмите, участващи в образуване-

то на компанията и административните доставчиците на услу-

ги (ASP) да получат лиценз за работа. Съществуващите фирми 

получиха краен срок до 22 юни, 2013г. да подадат заявленията 

си. LAVECO Ltd. има свой офис в Кипър още от 1999 г., а през 

2000 г. е сред  първите компании, които получиха разрешение 

от Централната банка на Кипър да присъстват на острова като 

100%   чуждестранно контролирано  предприятие.

Структурата, която  изградихме през последните години се 

оказа успешна. LAVECO Ltd. Кипър удовлетвори всички изиск-

вания за преглед на компанията  и на 02 март 2015 г. и. комиси-

ята на Кипър за сигурност и обмен (CySec) взе своето реше-

ние, предоставяйки  на компанията  необходимия  оперативен 

лиценз.

Разбира се, това изисква  не само от нас, но и от  всич-

ки клиенти на LAVECO Ltd. да спазват  редица изисквания. 

Ползата, от друга страна е, че това позволява възможността да 

се извършват определени операции. Банките в света ще при-

емат LAVECO Ltd. като дружество със статут  на «интродюсър». 

В резултат на това ние ще бъдем в състояние да предложим на 

нашите клиенти все повече и повече възможности в банковата 

сфера. Друго важно предимство е, че като така нареченото 

«регулирано лице» ще бъдем приемани по-лесно от бизнес 

партньорите и ще бъдем в състояние да  регистрираме ком-

пании по целия свят за нашите клиенти.

Картина: http://www.hdwallpapersinn.com

Картина: Laveco архив
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От живота на ЛАВЕКО

Картини: Laveco архив
Clipart: http://all-free-download.com

LAVECO Ltd. на изложението на MIPIM

LAVECO Ltd. участва за 6-ти път в MIPIM, едно от най-

престижните професионални изложения за недвижи-

ми имоти в света, което се проведе неотдавна в Кан, 

Франция.

Изложбата, която се проведе в Двореца на фести-

валите и конгресната зала (дом на филмовия фести-

вал в Кан), приветства посетителите си с 2 200 изложи-

тели, представящи 93 страни, на площ от 20 000 кв.м. 

Строителни предприемачи и специалисти, финанси-

сти, политици, брокери на недвижими имоти и други 

доставчици на услуги от всяко кътче на света бяха сред 

посетителите.

LAVECO Ltd. е горд от факта, че участието ни в това 

събитие от световна класа вече е даденост. Много 

стари и нови заинтересовани страни посетиха нашия 

щанд в залата на Ривиерата тази година, а ръчно из-

работените унгарски сладкиши и «специалната палин-

ка» се радваха на голям успех и 

по-специално последната, 

около която се вдиг-

на голям 

шум. За нас бе удоволствие да приветстваме стари 

познати и да обсъдим с тях, както текущото състояние, 

така и тенденциите, които могат да се очакват в бъде-

ще. В същото време, ние открихме нови потенциални 

партньори, с които можем да работим за съвместни 

бизнес решения.

Тази година ние създадохме обещаващи бизнес 

отношения предимно с представители от Турция. 

Турските бизнесмени бяха много приятелски настро-

ени, любопитни и отворени за сътрудничество. Ние не 

бяхме единствените,  впечатлени от турския павилион, 

който бе един от най-зрелищните и добре подготве-

ни павилиони на MIPIM 2015 г. В наградите на  MIPIM, 

считани за Оскарите в света на недвижимите имоти, с 

които отличават най-добрите, най-интересните и най-

съвременните проекти за недвижими имоти в света, 

Истанбул спечели първа награда за най-добър офис 

блок.

Аз и моите колеги, които присъстваха на изложени-

ето MIPIM тази година,  се съгласихме, че то е еднов-

ременно полезно и информативно.  Ние сме уверени, 

че отношенията,  установени по време на събитието 

могат да бъдат доразвити и сме убедени, че ще се 

върнем на MIPIM отново през следваща-

та година.
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От живота на ЛАВЕКО

През февруари 2015 г. Унгаро-българската сто-

панска камара организира Пътуващо Шоу в 

три страни, в които Рас ал-Хайма (РАКИА), една 

от зоните за свободна търговия в Обединените 

арабски емирства беше представена.

Пътуващото Шоу се проведе в три столи-

ци - Будапеща, Букурещ и София. Събитието ге-

нерира значителен интерес и на трите места, 

където участваха, както бизнесмени и предпри-

емачи, така и членове на стопанските камари.

В рамките на представянето участниците получи-

ха подробна информация не само за условията, из-

искванията и ползите от създаването на компании 

в Рас ал-Хайма, но също така и за предимствата 

при работа с фирми в зоната за свободна търговия. 

Това бе последвано от презентация от Valartis Bank, 

Лихтенщайн, след което Ласло Варади, управля-

ващ директор на LAVECO Ltd., хвърли светлина върху 

успешните стратегии за управление на фирмени  

и банкови сметки и запозна присъстващите с по-

следните новости в процедурите на банките, по от-

ношение на автоматичния обмен на информация.

След презентациите имаше възможност за лични 

консултации и размяна на мнения в една много приятна 

атмосфера, опитвайки превъзходни български вина.

Според получената обратна връзка от участни-

ците, Пътуващото Шоу РАКИА пожъна голям успех. 

Имаше изобилие от полезни съвети и информация, 

незаменима за настоящата икономическа ситуа-

ция. Публиката беше запозната с новите възмож-

ности, които могат да се окажат, както интересни, 

така и полезни за бизнеса им в дългосрочен план.

«РАКИА», Пътуващо Шоу в Унгария, Румъния и България

9
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ROMANIA
LAVECO LIMITED

REP. OFFICE
58 Ferdinand I Blvd., 
4th floor, apart. 15.

Bucharest, Romania 
Tel.: +40-21-311-6176

Mob: +40-747-595-132
Fax: +40-21-311-61-82

romania@LAVECO.com

BULGARIA
LAVECO EOOD

Adriana Budevska No.2, Floor 5,
Ap.42, 1463 Sofia, Bulgaria,

1463 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359-2-953-2989

Mob: +359-888-126-013
Fax: +359-2-953-3502  

bulgaria@LAVECO.com

SEYCHELLES 
LAVECO LTD.

Suite 2, Oliveir Maradan Bld. 
Olivier Maradan Street,Victoria 

Mahé, Seychelles
Tel.: +248-4-322-261
Fax: +248-4-324-932  

seychelles@LAVECO.com

HONG KONG
LAVECO LIMITED

Office Unit No.6, 26th F.,
Kin Sang Commercial Centre

No. 49 King Yip Street
Kwun Tong, Hong Kong

Tel.: + 852-2388-8051
Fax: +852-2388-2960

hongkong@LAVECO.com

НАШИТЕ ОФИСИ


