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Индекси на цените на жилища (ИЦЖ) 

за шестте града с население над 120 хил. 

жители, 2010=100 1,2,3  

 

 

 

 
 

 

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи 

жилища (апартаменти), закупени от домакинствата. 

2 По данни на НСИ към 31.12.2015 г. шестте града с 

население над 120 хил. жители са: София, Пловдив, Варна, 

Бургас, Русе и Стара Загора    

3 Предварителни данни    

4 Не се включват продажби в курортни комплекси 

Източник: НСИ 
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Стара Загора

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

 

"Авионамс" премина във фактическо 

управление на държавата  

Приватизираното преди години предприятие от 

военнопромишления комплекс „Авионамс” премина във 

фактическа собственост на държавата, съобщи 

Министерството на икономиката. Това стана възможно 

след влизането в сила на постановление на частен съдебен 

изпълнител, с което по съдебен ред се потвърждава 

обявяването на Държавната консолидационна компания 

(ДКК) за купувач на продадените на публична продан 

акции на дружеството. Заводът беше частично 

приватизиран (65%) през 2008 г. и напълно през 2012 г. 

През май 2016 г. за продажба бяха предложени 2 090 729 

акции, собственост на „Хедж Инвестмънт България” АД. 

За тях ДКК заплати почти 29 млн. лева. 

investor.bg, 16 май 2017 

Пускат АЕЦ "Белене" за приватизация  

Проектът за изграждане на АЕЦ "Белене" ще бъде пуснат 

за приватизация в срок до 6 месец. Идеята е активите и 

пасивите на проекта да бъдат отделени в самостоятелно 

дружество, което да бъде предложено за приватизация, 

обясни министърът на енергетиката Теменужка Петкова. 

Така най-добре ще се види какъв е реалният интерес на 

инвеститорите към проекта, каза Петкова. И добави, че 

към проекта все още има интерес от китайски 

инвеститори. Очаква се и БАН да излезе с анализ за 

необходимостта от изграждане на втора атомна централа. 

Досега в АЕЦ "Белене" страната ни е вложила над 3 млрд. 

лв., като само в площадката на централата са инвестирани 

над 1,4 млрд. лв. НЕК вече плати на руската страна за 

изработеното оборудване за централата като първите 

компоненти вече са доставени в България. 

econ.bg, 16 май 2017 

Easy Credit купува конкурента си в 

бързите заеми "Провидент" 

"Изи асет мениджмънт", която е по-позната под името на 

водещия си продукт Easy Credit, купува местното 

подразделение на най-голямата британска група за 

небанково потребителско кредитиране International 

Personal Finance (IPF) – "Провидент файненшъл 

mailto:office@kpo.bg
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България". Договорът за прехвърлянето на 100% от акциите е бил подписан преди дни, като 

стойността на транзакцията остава тайна. По данни от отчета на "Провидент" за 2015 г. вземанията 

от клиенти са близо 15 млн. лв., като по неофициална информация междувременно има 

чувствителен ръст. Сделката ще позволи на българската група, която обслужва над 100 хил. 

активни клиенти в страната, да разшири проникването си на пазара с достъп до около 45 хил. нови 

клиенти. 

Капитал, 15 май 2017 

ЕЦБ разреши на КВС да купи ОББ 

Европейската централна банка разреши на белгийската "Кей Би Си Банк" да закупи от 

"Национална банка на Гърция" българската ОББ. Това бе съобщено в четвъртък - 11 май. 

Разрешението е част от надзорните процедури, през които задължително трябва да премине 

сделката по покупката на ОББ, преди да бъде приключена. Финалната фаза на тези процедури е 

одобрението от Българската народна банка, което можем да очакваме в рамките на следващите 

десет дни. 

Банкеръ, 12 май 2017 

Евролидерът в телематичните услуги Виасат купи български оператор 

Европейският лидер в телематичните услуги "Виасат Груп" (Viasat Group), стъпва на българския 

пазар, купувайки българския лидер в областта "ЮроДжиПиЕс" (EuroGPS). Дружеството вече ще 

се казва "Виасат Технолоджи" (Viasat Technology) и идеята е така да се създаде синергии в 

областта на иновациите, R&D и производството на групата. "Виасат" има 43-годишна история в 

областта на продукти и услуги в телематиката, телекомуникациите, застраховането и Интернет на 

нещата (Internet of Things). Компанията има сериозен принос в развитието на usage based 

застраховките на автомобили. Разполага с над 2100 центрове за инсталация по цял свят и 150 

оператора в кол център само в Италия, което е сериозна предпоставка за нивото на сигурността на 

шофьорите, които ползват услугите. "Виасат" има над 2 милиона произведени, инсталирани и 

сервизирани GPS устройства; 10 дъщерни дружества в Европа и Южна Америка. 

mediapool.bg, 12 май 2017 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

Инфлацията се ускорява до 2.6% през 

април  
Цените на основни стоки и услуги продължават да пълзят 

нагоре, като през април инфлацията достига 2.6% на 

годишна база, показват данните на НСИ. Поскъпването 

през март беше 1.9% спрямо година по-рано. Това е пети 

пореден месец, в който потребителските цени са на 

положителна територия. През април поскъпването е най-

силно изразено при стоки и услуги, свързани с 

транспорта, както и при храните и безалкохолните 

напитки. На месечна база инфлацията достига 0.7%, 

докато месец по-рано имаше дефлация (0.5%). Най-

значителен ръст се наблюдава при дрехите и обувките, 

докато цените на стоки и услуги, свързани с развлечения 

и култура, ресторанти и хотели, се понижават. 

Хармонизираният индекс на потребителските цени 

(ХИПЦ) също отчита ръст както на месечна база (с 0.5%), 

така и спрямо април 2016 г. (с 1.7%).За пореден месец 

горивата са причината най-значителното поскъпване да е 

сред стоките и услугите, свързани с транспортния сектор 

- 8.3% на годишна база.  
Капитал, 16 май 2017 

Безработицата през април е 7,6%  
През април 2017 г. административната статистика на 

Агенцията по заетостта отчита равнище на регистрирана 

безработица от 7.6%, с 0.4 процентни пункта по-малко от 

март. В сравнение с април миналата година 

безработицата се свива значително – с 1.7 процентни 

пункта. Броят на регистрираните безработни в бюрата по 

труда през април е 249 464. Той намалява с 12 307 спрямо 

предходния месец, а в сравнение с април 2016 г. броят им 

съществено се свива – с 55 698 лица или 18.3% по-малко. 

През април работа са започнали общо 25 243 безработни 

лица, от които 21 697 на първичния пазар на труда. В 

субсидирана заетост са включени 3 546 безработни. От 

тях 1 847 лица са започнали работа по програми и мерки 

за заетост от ЗНЗ. По схеми на ОП РЧР на работа са 

постъпили 1 699 безработни лица. В бюрата по труда са 

заявени 22 970 свободни работни места на първичния 

пазар. От тях частният сектор е обявил 18 587, които са 

80,9% от всички заявени свободни работни места на 

първичния пазар през месеца. В сравнение с март броят 

на заявените свободни работни места на първичния пазар 

нараства с 1,7% или с 380 броя.  
econ.bg, 16 май 2017 

Средната заплата в България е вече над 

1000 лв.  
С 219 лева се е покачила средната работна заплата в 

България през последните 4 години. Най-новите 

17.05.2017 

1 EUR = 1.95583 BGN 

1 USD = 1.76854 BGN 

1 GBP = 2.27772 BGN 

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.05.2017  

 

ПЧИ: 42.4 млн. EUR през фев. 2017 

 

Кредити на нефин. пред-я, 

домакинства и НТООД към дек 2016, 

% промяна на годишна база 

 

 

Безработица: 7.6% през април 2017 
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(предварителни) данни на НСИ показват, че средното възнаграждение в България е достигнало 

1036 лева през март, което е най-високата стойност в новата икономическа история на страната. 

Това е второто преминаване на психологическата граница от 1000 лева след декември 2016-а, 

когато средната заплата по статистика достигна 1016 лева. Краят и началото на годината съвпадат 

и с раздаването на бонуси в много компании, които също влизат в сметката. Въпреки това 

тенденцията на покачване на възнагражденията е осезаема. За първи път от деноминацията на лева 

средната заплата достига четирицифрена сума за тримесечен период - 1006 лева, което 

представлява увеличение от 1.6% спрямо предходните три месеца. Тогава тя беше 990 лева. 

Секторите, в които най-бързо нараства средната заплата спрямо предходното тримесечие, са 

"Административни и спомагателни дейности" - с 6.8%, "Операции с недвижими имоти" - с 5.5%, и 

"Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 4.7%. Само за година заплатите в частния 

сектор нарастват с 9.7%, а тези в държавния - със 7.3%. С оглед на очакванията за още по-голям 

ръст в икономиката, както и на все по-големия глад за кадри на пазара на труда, може да се очаква 

през следващите месеци тенденцията за увеличение на възнагражденията да продължи. 
Money.bg, 16 май 2017 

Вземанията на лизинговите дружества растат вече 21 месеца  
Вземанията на лизинговите дружества в България по финансов и оперативен лизинг в края на март 

2017 г. са общо 3,335 млрд. лв. (3,5% от БВП) при 3,123 млрд. лв. (3,4% от БВП) в края на март 

2016 г. През първото тримесечие на 2017 г. те нарастват с 6,8% (212,6 млн. лв.) на годишна база, а 

спрямо края на декември 2016 г. – с 0,6% (20,8 млн. лева), сочат актуалните данни на Българска 

народна банка (БНБ). Като цяло вземанията на компаниите в бранша се движат от финансовия 

лизинг, които през периода януари – март възлизат на 3,210 млрд. лева. На годишна база ръстът е 

6% (183,1 млн. лв.), а спрямо края на четвъртото тримесечие на миналата година - 0,5% (16,6 млн. 

лева). Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се понижава от 96,9% в края 

на март 2016 г. до 96,2% в края на март 2017 година. 
investor.bg, 16 май 2017 

ЕК остави без промяна прогнозата си за растежа на България  
Европейската комисия остави без промяна прогнозите си за растежа на българската икономика за 

тази и следващата година спрямо февруари. Това става ясно от публикуваните днес пролетни 

прогнози на ЕК. Брутният вътрешен продукт (БВП) на България се очаква да нарасне с 2,9% тази 

година и леко да забави темпа на покачване до 2,8% за 2018 г., отбелязва институцията. Според 

Еврокомисията вътрешното търсене продължава да бъде основният двигател на растежа през 

разглеждания период. Очаква се инфлацията да стане положителна тази година, а безработицата 

да продължи да спада. ЕК отбелязва, че е постигнат балансиран бюджет през 2016 г. благодарение 

на по-високите данъчни приходи и намалените държавни инвестиции, като за 2017 г. 

институцията прогнозира дефицит от 0,4% от БВП за тази година. Рисковете за перспективите за 

растеж до голяма степен са балансирани, отбелязва ЕК в пролетната си прогноза за България, 

публикувана на сайта на институцията. Като вътрешна опасност се отчита значително по-бавното 

от очакваното реализиране на фондовете от ЕС, което може да подкопае инвестициите и растежа. 

Като Външни се посочват по-слабото търсене от основните търговски партньори на страната, 

особено в Европа и поскъпването на петрола. По-силното от очакваното потребителско доверие и 

по-бързият напредък на реформите биха могли да повишат равнището на реален растеж, смятат от 

ЕК.  
Монитор, 12 май 2017 

Най-много нови жилищни сгради има във Варна  
През първите три месеца на годината в експлоатация са въведени 462 жилищни сгради, а 

новопостроените жилища в тях са 1 751. На годишна база сградите са със 79 по-малко, или с 

14.6%, а жилищата в тях намаляват с 559, или с 24.2%, съобщиха от НСИ. От въведените в 

експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2017 г. със 

стоманобетонна конструкция са 76.8%, с тухлена - 19.7%, с друга - 2.4%, и с панелна - 1.1%. Най-

голям е относителният дял на новопостроените къщи (75.8%), следвани от жилищните кооперации 

(13.6%). В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. се наблюдава увеличение в броя на 
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новопостроените сгради от смесен тип. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в 

областите Варна - 78 сгради с 460 жилища в тях, Бургас - 75 сгради с 362 жилища, и Пловдив - 55 

сгради със 157 жилища. 
econ.bg, 12 май 2017 

Делът на чуждите инвестиции в България не е бил толкова нисък от 

2002-ра насам  
България е привлякла по-малко чужди инвестиции като дял от брутния вътрешен продукт на 

страната от средното за Европа през миналата година. Но пък се очертава отличникът по ръст за 

периода от 1996 година до 2016 година. Това сочат последните данни на Европейската 

статистическа служба. Страната ни е привлякла чужди инвестиции като дял от БВП в размер от 

19.1 на сто, като средните за ЕС стойности отчитат 19.7 процента през 2016 година. Размерът на 

чуждестранните инвестиции у нас като дял от БВП не е бил толкова нисък от 2002 година насам, 

когато са записани същите стойности. България обаче се нарежда над Италия със 17 на сто и 

Унгария със 17.8 на сто чужди инвестиции като дял от БВП. На първо място в подредбата застава 

Ирландия, която през 2016 година регистрира най-голямото съотношение на чуждестранни 

инвестициите към БВП с малко над 29 процента.  
money.bg, 12 май 2017 

Средният осигурителен доход за март е 811,13 лв.  
Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март 2017 г. е 811,13 лв. 

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 април 2016 г. до 31 март 2017 г. 

е 781,25 лв. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Определеният средномесечен 

осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 

новоотпуснатите пенсии през месец април 2017 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално 

осигуряване. 
Банкеръ, 12 май 2017 

Износът ускори растежа си до рекордните 19% през март 
Експортът продължава да поставя рекорди. Продажбите на български стоки в чужбина нарастват с 

18.8% през март на годишна база, показват предварителните данни на Националния статистически 

институт (НСИ). Повишението е най-високото за последните две години и идва както от 

държавите в ЕС, където годишният ръст е 18.1% за месеца, така и от трети страни 

(20.3%).Причината за ускорението на износа към ЕС не може да се определи към този момент, тъй 

като подробна разбивка за данните ще бъде публикувана след месец. Към трети страни обаче 

основната причина за увеличението са стоки като играчки и оръжие, както и по-голямо количество 

мед и медни изделия. В комбинация с по-високата цена на метала на международните пазари те 

допълнително дърпат показателя нагоре. В същото време вносът също рязко нараства - 24.8% е 

промяната в посока нагоре спрямо март миналата година, основно по линия на стоките от страни 

извън съюза (62.3%). 
Капитал, 11 май 2017 

Промишленото производство нараства с 5.9% през март  
Индексът на промишленото производство отбелязва повишение с 5.9% през март на годишна база, 

а спрямо февруари ръстът е с 0.8%, показват предварителните данни на Националния 

статистически институт (НСИ). Това е най-голямото годишно увеличение от април 2014 г., а 

причината за него са положителните тенденции в преработващата промишленост. Докато през 

януари той бе двигател за значителен спад, през последните два месеца се наблюдава подобрение. 

Вероятно фактор за по-високите стойности е затоплянето в страната от тогава, което се отразява 

положително на производствената активност. 
Капитал, 10 май 2017 

Износът ни за ЕС се увеличил с 9% за два месеца  
През периода януари - февруари 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.0% спрямо 

същия период на 2016 г. Износът на страната ни към останалите държави членки възлиза на 4 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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957.2 млн. лева, сочат данните на НСИ. Основните търговски партньори на България са Германия, 

Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия.  
Монитор, 10 май 2017 

Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Производство на химични продукти", по 

Приходи от продажби за 2015 г.         

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

No Предприятие Град 

Приходи от продажби  
(хил. лв.) 

2014 2015 

1 Агрополихим АД Девня 490 490 554 776 

2 Солвей Соди АД Девня 408 500 437 344 

3 Балканфарма Дупница АД Дупница 244 272 301 150 

4 Неохим АД Димитровград 236 255 288 852 

5 Биовет АД Пещера 197 302 201 560 

6 Софарма АД София 225 501 186 170 

7 Дунарит АД Русе 83 572 94 244 

8 Оберьостерайхише Биодизел - България ЕООД Русе 36 170 56 525 

9 Оргахим АД Русе 54 982 55 740 

10 Рубелла Бюти АД Рудозем 30 732 53 583 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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БОРСОВИ НОВИНИ 

 

Европейският съвет прие нови правила за 

проспектите на публичните компании  

Европейският съвет е приел днес нови правила за 

проспектите при издаване и предлагане на ценни книжа. 

Новите правила са насочени към намаляване на едно от 

основните регулаторни препятствия, пред които са 

изправени компаниите, когато издават акции и дългови 

ценни книжа. В замяна на Директива 2003/71/EC, новите 

правила се стремят да опростят административните 

задължения, свързани с публикуването на проспекти, но по 

начин, който все още гарантира, че инвеститорите ще 

бъдат добре информирани. Новият регламент беше приет 

на заседание на Съвета по общи въпроси без обсъждане. 

Европейският парламент (ЕП) одобри текста на 5 април 

2017 г., след споразумение между представителите на 

Съвета и ЕП на 7 декември 2016 г. Повечето разпоредби 

ще се прилагат 24 месеца след влизането им в сила. На 20 

декември 2016 г. Комитетът на постоянните представители 

одобри от името на Съвета споразумение с Европейския 

парламент относно проспектите при издаването и 

предлагането на ценни книжа. 

investor.bg, 16 май 2017 

Колко са акционерите в компаниите на 

БФБ?   

За първи път в България има яснота колко са акционерите 

в борсовите компании, след като Централен депозитар АД 

започна да обявява данните. Оказва се, че в първите 9 

компании има бивши приватизационни фондове, част от 

първата вълна на масовата приватизация. Лидер е 

Синергон холдинг АД със 156 696 акционера. Софарма 

Трейдинг АД например е с 25 хил. акционера основно 

заради бившия приватизационен фонд Калиман, наследник 

на който е Софарма Трейдинг АД. Албена АД не е бивш 

приватизационен фонд, но в него беше влят бившият 

приватизационен фонд Албена (впоследствие Албена 

инвест холдинг АД). Еврохолд България АД пък е 

наследник на бившия приватизационен фонд Агроинвест. 

След бившите приватизационни фондове следват компании, които са на борсата от масовата 

приватизация, но не са холдинги - такива са Софарма (5 296 акционера), Свилоза, Неохим, 

Алкомет и други. Тук имаше и доста акционери на база реституция или работнически акции. С 

най-много акционери от IPO вълната през 2006-2007 г. е Химимпорт АД с 3 891, следван от ПИБ с 

2 045, Зърнени храни България с 1 898 и Трейс с 1 870. 

investor.bg, 12 май 2017 

Процесът на автоматизация на БФБ - след пода накъде?   

Автоматизацията и навлизането на информационните технологии във финансовия сектор не 

подминават и капиталовия пазар. Ако преди години търговията на Българската фондова борса 

БФБ-София  

Седмичен оборот 08-13.05.2017 (лв.) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 670 404.34 

Standard 5 480 543.97 

АДСИЦ 165 493.95 

Общо оборот на 

БФБ 
10 865 007.64 

 

BGREIT: 18.04.2016 – 16.05.2017 

 

BGBX40: 18.04.2016 – 16.05.2017 

 

SOFIX: 18.04.2016 – 16.05.2017 
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(БФБ – София) се извършваше буквално „на пода“, то днес всичко става с онлайн платформи, с 

които брокерите работят от личните си офиси. Ще помага ли изкуственият интелект в процеса на 

борсова търговия... „При нас автоматизацията вече върви като процес. Може би сте чували за high-

frequency trading, високочестотната търговия, която на практика се осъществява от роботи - 

програми, които анализират трендовете, вземат решения и бълват поръчки срещу търговските 

системи на съответните платформи“, коментира изпълнителният директор на БФБ – София Васил 

Големански. По думите му естествено, има регулации, които се опитват да ограничат тези 

процеси, защото понякога заради тях могат да се появят изкривявания на пазара. Все пак 

автоматизацията на пазара е едно от най-приветстваните неща. Една от стъпките за продължаване 

на еволюцията на БФБ е идеята за единна входна точка, част от стратегията за развитие на 

капиталовия пазар. 

investor.bg, 11 май 2017 

Централен депозитар ще прави ежедневна статистика за свободно 

търгуемите акции    

Централен депозитар вече предоставя ежедневно статистика за свободно търгуемите акции на 

публичните дружества, обяви Депозитарят. В стремежа си да предоставя надеждна и навременна 

информация на инвестиционната общност в страната ни Централен депозитар започва да 

публикува на ежедневна база статистика за фрий-флоут на публичните дружества, обясниха от 

дружеството. „Убедени сме, че достоверната и своевременно предоставена информация е от 

ключово значение при вземането на правилни инвестиционни решения. Затова и следваме 

последователно своята политика за осигуряване на публични услуги, които да подпомагат 

развитието на устойчив капиталов пазар в България", заяви Васил Големански, изпълнителен 

директор на Централен депозитар. Статистиката съдържа данни за размера на емитента, емисията, 

броя на регистрираните финансови инструменти от тази емисия, фрий флоута и броя на 

акционерите. 

investor.bg, 11 май 2017 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

ZТЕ с участие в мегапроекта за 

"българския Лас Вегас" край София  

Китайската корпорация ZТЕ с фокус на дейност 

производство на оборудване за телекоми подписа 

официално и ще вземе участие в изграждането на 

масивния проект "Св. София" край столицата на 

България, предаде Rеutеrs. Дъщерната компания 

на ZТЕ - ZТЕІСТ, ще работи по оборудването на 

известния като "българския Лас Вегас" проект с 

ІТ-решения. Партньорството бе договорено по 

време на срещата за милиардната инвестиция на 

Китай "Един пояс - един път". Архитектурният 

проект на "Света София" е изготвен от СМDL 

Аrсhіtесts Іntеrnаtіоnаl - дъщерно дружество на 

Аssосіаtеd Аrсhіtесts Lіmіtеd (ААL), създадено 

през 1978 г. в Хонконг. Компанията притежава 

портфолио от над 300 проекта на развлекателни 

комплекси, инфраструктурни обекти, хотели, 

жилищни, търговски и административни сгради, 

реализирани в Хонконг, Макао и Саудитска 

Арабия. Инвеститор в проекта е "Бългериън 

Дивелопмънт Холдингс", контролирана от 

китайски вложители. Мегапроектът "Св. София" 

ще има хотел с 2000 стаи, офис сгради, огромен 

аквапарк, конферентен и изложбен център, голф 

клуб, мол, казино и ботаническа градина. 

Стойността му е около 1.6 милиарда долара, а 

изграждането трябваше да започне още през 2015 

г., но бе забавено.  

money.bg, 16 май 2017 

ЧЕЗ ще вложи 1.6 млн. лв. в мрежата 

на Западна България 

"ЧЕЗ Разпределение" започва инвестиционни 

обекти на стойност 1.625 млн. лева по 

електроразпределителната мрежа на Западна 

България през май. В София ще бъдат вложени над 

половин милион лева. В София ще бъдат вложени 

188 хил. лева за подобряване на захранването. 

Извън столицата започват 21 инвестиционни 

обекта. В област Плевен "ЧЕЗ Разпределение" ще 

вложи 290 хил. лева, като само в реконструкция на 

мрежите в с. Градина и с. Долни Луковит ще бъдат 

инвестирани 250 хил. лева. В област Враца 

стартират проекти за 207 хил. лева, основният от 

които е ремонт на мрежата по ул. "Ломска" в гр. 

Козлодуй след изграждане на трафопост. В този 

проект дружеството влага 120 хил. лева. За област 

Ловеч са заделени 136 хил. лева, от които 96 хил. 

Варна e първенец по нови 

жилищни сгради 

За първото тримесечие на годината в 

област Варна са въведени в експлоатация 

78 сгради с 460 жилища. С това областта 

е лидер в национален мащаб, съобщиха 

от Териториалното статистическо бюро. 

След нея се нареждат област Бургас със 

75 сгради с 362 жилища и Пловдив с 55 

сгради със 157 жилища. Най-висок е 

делът на новопостроените жилища с две 

стаи (51.7%), следват тези с три стаи 

(26.1%), а най-нисък е делът на 

жилищата с пет, шест и повече стаи.  

kmeta.bg, 17 май 2017 

Университет строи спортен 

комплекс в нов корпус 

Спортен комплекс със зала за 1500 души 

планира да построи Икономическият 

университет /ИУ/ във Варна към новата 

сграда на Колежа по туризъм, която ще 

бъде готова до края на тази година. В 

същия срок край брега на Варненското 

езеро трябва да започне изграждането на 

университетски рекреационен център. 

Инвестиционните планове представи 

ректорът на ИУ проф. Пламен Илиев. В 

момента в него се обучават близо 10 000 

студенти в 45 бакалавърски и 

магистърски програми.  

Труд, 16 май 2017  

Три фирми ще работят по проекта 

за 6 млн. лв. в Горна Оряховица 
Три фирми са спечелили обществената 

поръчка за извършване на строително-

монтажните работи по мащабния проект 

за обновяване на градската среда в Горна 

Оряховица. Общо десет компании от 

цялата страна участваха в конкурсната 

процедура. Най-сериозна е била 

конкуренцията за определяна на 

изпълнител за позицията 

„Реконструкция, модернизация и 

въвеждане мерки за енергийна 

ефективност на градския площад І етап”. 

Янтра, 15 май 2017 
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лева за изграждане на трафопост и нов кабел в с. Орешак на община Троян. В област Монтана 

проектите са на стойност 152 хил. лева, от които 55 хил. лева са предназначени за реконструкция 

на кабел 20 киловолта в Лом. Започващите през май 35 проекта на обслужваната от ЧЕЗ територия 

в Западна България са част от рекордната по обем инвестиционна програма на дружеството за 

2017 г., възлизаща на 130 млн. лева.  

Дневник, 15 май 2017 

Собственикът на "Актавис" прави IT център в София 

Израелската компания Teva, която миналия август стана собственик на производителя на 

лекарства "Актавис", ще създаде корпоративен IT център за върхови постижения в София. 

Проектът ще надгради съществуващото и в момента звено за технологични услуги на компанията, 

което обслужва основно европейския пазар, като то ще бъде разширено с нови 30 компютърни 

специалисти, съобщиха от "Актавис". Центърът ще поддържа информационната инфраструктура 

на цялата група в световен мащаб – от платформата за електронни съобщения до приложенията за 

киберзащита.IT центърът в София ще осигурява поддръжка и обслужване на 

високотехнологичните услуги на групата на световно ниво, обхващащи международните пазари, 

на които работи Teva, уточниха от компанията. Местните специалисти ще отговарят за 

управлението на сложна инфраструктура с 10 големи центъра за данни и повече от 10 хил. 

сървъра, както и за подобряването на платформите за електронни съобщения. 

Капитал, 15 май 2017 

 „Карлсберг България“ откри модерна пречиствателна станция в 

пивоварната на "Пиринско“  

„Карлсберг България“ откри днес в пивоварната на „Пиринско“ в Благоевград модерна 

пречиствателна станция за отпадни води. Инвестицията е на стойност 5 млн. лв. Иновацията 

представлява анаеробен биологичен реактор, известен като BIPAQ IC реактор за вътрешно 

пречистване на водите. Анаеробният реактор осигурява биологично третиране на 100% от 

отпадните води на завода. Неговият капацитет е 1500 куб.м вода дневно. Към момента през 

съоръжението минават около 800 куб. вода на ден. Подобна технология използват повечето 

съвременни пивоварни в Европа. Вече започнаха предварителните проучвания за конкретните 

параметри на бъдещата пречиствателна станция, каза още Беко. Той добави още, че дружеството 

държи 27,7% от пазара на бира за 2016 г., а марката „Пиринско“ е бирен бранд номер едно за 

миналата година с пазарен дял от 17,2%, според данни на агенция A/S Nielsen. 

investor.bg, 12 май 2017 
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АНАЛИЗИ 

Умните иновации - в основата на бъдещето на енергийния сектор 

Стъпка по стъпка България се насочва към новите технологии, които генерално променят 

начина, по който възприемаме енергетиката 

В последните години енергийният сектор се развива с най-бързите темпове от Втората световна 

война насам. Само преди дни Великобритания записа първия си ден след Индустриалната 

революция, в който не разчита на въглищата като източник на енергия - нещо немислимо само 

допреди няколко години. 

Секторът се развива, разчитайки на технологиите, водещи до промяна в начина производство, 

съхранението и на потреблението на енергия и като цяло - в начина, по който се възприема 

сектора. 

Започва да се променя моделът на енергетиката и вероятно не е далеч времето, когато големите 

електроцентрали, използващи изкопаеми горива, ще останат в историята, а потребителят ще играе 

все по-важна, всъщност централна, роля на енергийния пазар. 

Промените в сектора са на всички нива. Все по-масово например навлизат и т.нар. "интелигентни" 

енергийни мрежи. Те дават на клиентите на енергийните дружества достъп до данни за 

потреблението в реално време, което е един от златните стандарти, възприети от европейските 

институции, за енергийноефективното потребление. 

По този начин намаляват и сметките на домакинството - според изчисленията на Брюксел с поне 

9% годишно. 

Европейската комисия постави цел до 2020 година поне 80% от мрежите в ЕС да бъдат от ново 

поколение. Реализацията обаче е оставена на националните институции, защото цената, която 

трябва да бъде платена не е малка. 

Според оценките на Брюксел разходите по поставяне на "умен" измервателен уред на 

електроенергия или природен газ в ЕС коства средно между 200 и 250 евро. Но води до 

спестявания от средно 160 евро по отношение на природния газ и от 309 евро по отношение на 

електроенергията, както и намаляване на потреблението със средно 3%. 

В последните месеци България също започна стъпка по стъпка да върви към реализирането на 

идеята. Потокът на инвестиции на енергийните дружества го доказват - в дългосрочен план 

развитието ще е в тази посока. 

Само преди броени дни ЧЕЗ Разпределение обяви обществена поръчка за изграждане на 

автоматизирана система за дистанционен отчет. По тази поръчка в следващите две години 

компанията ще изгради системата, включително и ще премахне част от съществуващите 

електромери и часовникови превключватели и ще инсталира новите електромери. 

Стойността на обществената поръчка е 28 млн. лева, става ясно от документацията. Дружеството 

планира инвестиции от 130 млн. лева в мрежата в Западна България през тази година, а част от тях 

са за внедряване на новите технологии. 

Към края на 2018 година малко повече от половината електромери на EVN България ще бъдат с 

дистанционен отчет, коментираха преди време от компанията. В проекта ще бъдат вложени към 32 

млн. евро. Идеи в тази насока имат и в Енерго Про. Компанията е обявила обществена поръчка за 

покупката на нови модеми за електромерите с дистанционен отчет за 600 хил. лева. 

Наблюденията досега показват, че новите технологии помагат на дружествата да се справят с един 

от големите проблеми на пазара - кражбите на електроенергия. Съществената промяна в 

потреблението например се засича веднага и е повод за проверка на обектите. 
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Новите електромери ще подпомогнат пълната либерализация на енергийния пазар, която е 

приоритет и в управленските планове на новото правителство и в плановете на Европейската 

комисия за развитието на "чистата" енергетика. 

investor.bg, 15 май 2017 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ 2017 

КОГА: 06.2017 

КЪДЕ: София Ивент Център (Парадайз Център), София 

 АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 

КОГА: 26.06.2017 

КЪДЕ: София, Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а 

 BUILDING INNOVATION FORUM SERIES 2017: СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, 

УЧИЛИЩА, БОЛНИЦИ, ТЪРГОВСКИ СГРАДИ, ХОТЕЛИ 

КОГА: 28.09.2017 

КЪДЕ: София Ивент Център (Парадайз Център), София 

 URBAN INNOVATION FORUM SERIES 2017: ФОРУМ ГРАДЪТ - ГРАДСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА И СОФИЙСКО МЕТРО 

КОГА: 26.10.2017 

КЪДЕ: София Ивент Център (Парадайз Център), София 

 BALREC - INVESTMENTS AND RE MARKET 

КОГА: 08.11.2017 

КЪДЕ: София Ивент Център (Парадайз Център), София 
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