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След сключването на
франчайзингов договор
/франчайзинг-даване
под наем на концепция,
търговска марка и пр. за
правене на бизнес/ за
Добрич преди 4 години
, „Форос” продължава
развитието на своята
мрежа и в Балчик.  Но-
вият партньор на компа-
нията, който ще предс-
тавя търговския бранд /
марка/  „Форос” в Доб-
рич, Балчик и региона
до Дуранкулак , се каз-
ва Асен Гатев. Създаде-
на през 1993г., ФОРОС-
НАЦИОНАЛНА КОМ-
ПАНИЯ НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ е една от пър-
вите компании в Бълга-
рия, опериращи в биз-
неса с недвижими имо-
ти. В Балчик доскоро тя
имаше своя история.
Сега „Форос”открива на
ул.”Черно море” нов
офис, с трима служите-
ли, избрани с конкурс
още през лятото. Те ще
предоставят на клиенти-
те си най-високо качес-
тво услуги, като резул-
тат от младия си ентуси-
азъм, дългогодишния
опит на по-старите си
колеги от Варна и Доб-
рич, които присъстваха
на официалното откри-
ване на балчишкия офис
на 28 ноември 2013 г. Ус-
тановените традиции ще
са водещи в работата на
Мирослав Георгиев,
Петя Петрова и Петя Ва-
лериева, които ще се
стремят да постигат ви-
соко качествени услуги
в сферата на покупко-
продажбите на имоти и
управлението им, склю-
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Мирослав Георгиев, Петя Петрова и Петя Валериева - избраните с конкурс
служители на офиса на “Форос” в Балчик.                        Фото: М. КОСТОВА

Нотариус Обретен Обретенов подарява картина на мениджъра на
“Форос” Асен Гатев за офиса в Балчик.                          Фото: М. КОСТОВА

чване на наеми, т.е. ще
утвърждават лидерската
позиция на „Форос” на
пазара на недвижимос-
тите в Балчик и ще ги
предлагат, дори в чуж-
бина - каза мениджърът
Асен Гатев. Той обър-
на специално внимание
на управленския стре-
меж на фирмата за на-
миране и мотивиране
на служители, които да
се усъвършенстват в
компетентността си, да
считат за професиона-
лен свой дълг отлично-
то обслужване на кли-
ентите, даването на точ-
на и навременна консул-
тация, спиране на всяка
сделка, при и най-малък
появил се финансов или
юридически проблем
на евентуалния клиент.

От офиса в Балчик се
очаква да се удовлетво-
ри нарасналият клиент-
ски интерес към черно-
морския пазар на нед-
вижими имоти. Вече се
предлагат имоти за по 2
млн. евро на територи-
ята на Балчишкия бряг,
но има и значително по-
евтини предложения.
Всъщност това може да
се види в сайта на „Фо-
рос” http:/foros.bg. Жи-
лищата сега не се тър-
сят много, защото е зи-
ма, но цената им се оп-
ределя все пак от мес-
тоположението – цен-
тър, покрайнини, гроби-
ща, сметища. В този ред
на мисли ми дойде на
ум оплакването на един
руски гражданин, купил
през лятото имот в с.Со-
колово, който каза, че
кон не се купува в дъж-

довно време, защото ко-
смите му блестят. Къща-
та започнала да тече, зе-
мята била доста и гри-
жата за нея руснакът съ-
всем не преценил. Така,
сделка има, но доколко
е изгодна тя за двете
страни е важно и зави-
си от поверителността
на информацията, от за-
щитата интересите на
клиента-и продавач, и
купувач, от правилния
анализ на пазара, от тен-
денциите на пазарите на
имоти, от личната кон-
султация на служителя.

Научавам, че напри-
мер сега е изгодно да се
купува земеделска земя.
Но тук трябва много
внимателно да се преце-
ни картината на пазара
и поведението на конку-
рентите продавачи, кои-
то най-често са нелеги-
тимни и нелоялни.

Всеки наш служител
преминава през инди-
видуална програма на
обучение, разработена
от български академич-
ни преподаватели и
американски консул-
танти.Чрез специални
тестове периодично
проверяваме уменията
на служителите си. Нат-
рупаните знания и раз-
вити компетенции изпо-
лзваме за успешното
реализиране на сделки-
те на нашите клиенти –
подчерта Асен Гатев.
Той с радост представи
на нотариус Обретен
Обретенов и неговата
заместничка намерени-
ята си да работят заедно
за реални нотариални
сделки.

Накрая стана дума, че
не на последно място,
предстои сериозна рек-
ламна кампания на фир-
мата „Форос”, която ние,
журналистите, подехме
безплатно в Балчик, с на-
писаната добронамерено
по-горе статия и с този ди-
ректен рекламен текст:

* ФОРОС е първата ча-
стна компания за недви-
жими имоти в България,
сертифицирана по сис-
темата ISO 9001:2000 за
качество на своите услу-
ги; * ФОРОС е първата
българска компания,
участвала в междунаро-
дно изложение за про-
моциране на недвижими
имоти; * ФОРОС разпо-
лага с една от най-голе-
мите мрежи от офиси в
страната;само в Добри-
чка област те са 11. * ФО-
РОС създаде Първият
специализиран офис за
отдаване под наем със
специално обучени спе-
циалисти в този сегмент
на бранша в България; *
ФОРОС организира пър-
вия за България проект за
представяне възможнос-
тите за закупуване на не-
движима собственост от
чужди граждани; * ФО-
РОС е първата в Бълга-
рия компания за имоти,
създала специализирани
отдели „Анализи и прог-
нози” и „Ключови клиен-
ти и концепции за голе-
ми проекти”; * ФОРОС е
първата компания за не-
движими имоти в Бълга-
рия, която осъществи
продажба чрез World
Wide Web /интернет/; *
ФОРОС създаде концеп-
цията за един от първите

модерни търговски цен-
трове в България –
PFOHE MALL като осъ-
ществихме и най-маща-

бната до момента рек-
ламна и PR кампания за
промоциране на проек-
та; * ФОРОС е първата

компания организирала
и провела брокерски
курсове в страната.

Маруся КОСТОВА

Сава Тихолов, отец Стратия и отец Георги Петков
ръководят тържествения празник Никулден.

Раздаване на рибен оброк (рибена чорба, от 7 вида риби), приготвен от
ресторант “Морско око” Балчик и останалите ресторанти. Фото: М. КОСТОВА

Кметът Н. Ангелов, зам. - кметът М. Петров, председателят на ОбС В. Лучиянов, командири от ВМБ
Варна, отец Г. Петков и енориаши от кв. “Левски” Балчик - официални лица на Никулден.
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1142 лева и 70  румънски

леи бяха събрани от бла-
готворителен търг на дне-
шния Никулден в Балчик.
Обект на наддаването бяха
изящно приготвени и изку-
шаващо вкусни рибни яс-
тия, сред които преоблада-
ваше шаранът. Ресторанти-
те “Ел Симпатико”, “Кава-
ци”, “Лотос”, “Верони”,
“Бя ла къ ща”, ”Хелио с”,
“Реджина Мария” и “Мис-
трал” по традиция дариха
своите блюда. Към профе-
сионалистите се присъеди-
ниха и от Държавното ло-
вно стопанство със специ-
ално приготвена от инж.Ка-
линка Тодорова японска
пъстърва и миди с ориз.
Според обичая на Никул-
ден беше раздаден рибен
курбан, приготвен в ресто-
рант “Морско око” от се-
дем вида риба. Той бе ос-
ветен от отец Стратия Але-
ксандров и отец Георги Пе-
тков. Църковните служите-
ли благословиха присъст-
ващите и пожелаха здраве.
Приветствие към рибари,
моряци и жителите на Бал-
чик изказа и кметът Нико-
лай Ангелов, който заедно
с другите участници в тър-
га /Митко Петров, Рибарс-
ко сдружение Балчик, Вик-

тор Лучиянов, Мо рски
клуб Балчик, подполк.Ан-
тон Антонов, Росен Ди-
мов,  бате Неделчо, рибаря
от „Инструкция по рибо-
лова”/дари спечелените ри-
бни ястия на присъстващи-
те. Сред го стите  имаше
представители на Военно-
морс ка база Варна/кап.I
ранг Г.Георгиев, зам.коман-
дир и кап.Златко Янчев
бивш командир на ВМБ
Балч ик/, Йо н Костур /
зам.командир на ВМБ Кон-
станца/, Дан Михаеску /
РМФ/и представители на
Морския клуб от град Кон-
станца. По-късно днес се
проведе и станалият тради-
ционен конкурс за най-до-
бре приготвено домашно
вино. Четиричленната ко-
мисия от експерти избра
сред седемте участници за
майстор на бялото вино зе-
меделският производител
Младен Мартинов, предсе-
дател на Кооп.”Черно мо-
ре – Балчик”, а колегата му
Васил Григоров /председа-
тел на ЗК/взе приз за най-
добро червено вино. Вси-
чки събрани средства от
благотворителния търг бя-
ха внесени по сметката на
балчиклията Никола Диков,
който е на хемодиализа през

последните три години. За
очакваната жизненоважна
бъбречна трансплантация
близките на Никола наби-
рат средства през послед-
ните 18 месеца. Те изрази-
ха огромната си благодар-
ност към всички, дарили
средства. Благотворителен
ще бъде и концертът в НЧ
“Паисий Хилендарски”. на
21 декември.

Сава ТИХОЛОВ

Сметката, на която мо-
же да се превеждат пари
за  Нико ла , е : Soc ie te
Generale Експресбанк -

BG12TTBB94005525922360
Никола Диков Симеонов.




